
PAST:FORWARD CONFERENCE
Reflect, Rethink, Remember
Samenvatting van de internationale jongerenconferentie 
over herdenken van 9, 10 en 11 september 2019 in Eindhoven 
en Waalre.





Tijdens de internationale jongerenconferentie Past:Forward, 
die plaatsvond tussen 9 en 11 september 2019, onderzochten 
ruim 50 deelnemers uit 11 verschillende landen de toekomst 
van herdenken en herinneren. De conferentie markeerde de 
viering van 75 jaar vrijheid in het zuiden van Nederland en 
vormde het startpunt van het programma Brabant Remem-

bers. 

De deelnemers volgden een inspirerend programma met ses-
sies en workshops gegeven door nationale en internationale 
(jonge) professionals op interessante locaties in Eindhoven 
Strijp-S en Waalre. Het programma was aangekleed met 

bijzondere voorbeelden van herdenken en herinneren zoals 
theater, talkshow en muziek. De conferentie is voorbereid 

en uitgevoerd door een projectteam van jonge professionals 
en de deelnemers waren afkomstig uit verschillende leef-
tijdsgroepen. De provinciale Herdenking van de Brabantse 

Gesneuvelden werd gedurende de conferentie als case stu-
dy behandeld en de deelnemers bereidden een bijdrage voor 
die werd getoond tijdens de herdenking. Deze bijdrage is 

een inspiratie en een impuls voor toekomstige manieren van 
herdenken. 

Graag delen we met u de oogst van de conferentie en be-
noemen we aanbevelingen voor wie zelf aan de slag wil met 

de toekomst van herdenken en herinneren. 



De totstandkoming van de Past:Forward Conference 

In 2019 is het 75 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd van de Nazi-Duitse 
bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op verschillende momenten en plekken is dit bij-
zondere jaar de aanleiding om extra stil te staan bij de ingrijpende invloed van de oorlog in 
de levens van mensen. In Brabant zijn de afgelopen jaren verhalen verzameld over levensver-
anderende momenten in de levens van mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze verhalen 
vormen het uitgangspunt voor de activiteiten die in het kader van het programma Brabant 
Remembers in 2019-2020 worden georganiseerd, met het doel om de impact van de Tweede We-
reldoorlog overdraagbaar, tastbaar en invoelbaar te maken en zo ook jongere generaties aan 
te spreken. De internationale jongerenconferentie Past:Forward vormde het startpunt van dit 
programma. 

“Wie had kunnen denken dat herdenken zo actueel was? De cocktail 
van jong en oud, creatives en initiators, opdrachtgevers en uitvoerders 
leidde tot dynamische gesprekken en leverde ideeën voor relevante 
projecten. Ondanks de zeer verschillende achtergronden bleek iedereen 
verrassend eenzelfde drang en engagement te hebben: een honger naar 
reflectie en herinnering, maar ook naar betrekken en creëren.”
- Monique Zijp, Theatercollecties EELT



Sinds het einde van de oorlog zijn de jaarlijkse Nederlandse herdenkingen met een relatief 
vaste indeling georganiseerd. Dat geldt ook voor de provinciale Herdenking van de Brabantse 
Gesneuvelden, die tijdens de conferentie als case study is behandeld. Middels een internatio-
nale uitvraag hebben jonge professionals uit 11 Europese landen hun onderzoeken en praktijk-
voorbeelden op het gebied van herdenken en herinneren bij ons aangedragen. Met elkaar heb-
ben we deze thema’s in een internationale, maar ook een intergenerationele context besproken. 

Collectieve herdenkingen hebben een belangrijke rol in de samenleving als herinnering aan de 
verschrikkelijke gevolgen van oorlog. Gerdi Verbeet refereerde tijdens de Vrijheidsmaaltijd aan 
het doel van herdenkingen om jonge mensen hier over te vertellen, om zo met elkaar te bewa-
ken dat oorlogen niet meer voorkomen. 
Jonge mensen ervaren bij deze boodschap vaak een onderliggende waarschuwing: om te blijven 
herdenken, maar zonder veranderingen aan te brengen in de huidige manieren en tradities. Wij 
geloven dat jonge mensen zeggenschap zouden moeten hebben over de toekomst van herden-
ken en herinneren en over wat we willen herdenken en herinneren. Om die reden werkten we 
met een projectteam bestaande uit jonge professionals en maakten we een programma met veel 
ruimte voor intergenerationele ontmoeting en uitwisseling.  



Hoogtepunten in het programma 

9 september 2019
 > Officiële opening door burgemeester Jan Brenninkmeijer van Waalre, Femke Klein, afgevaar-

digden van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden en het projectteam van jonge 
professionals 

 > Walking the Crossroads: een tocht langs bijzondere verhalen over levensveranderende ge-
beurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Brabant

 > Avondprogramma met een voorstelling van Theater Na de Dam en talkshow 

“I really appreciated the innovative programme
components like the pillow talks and the talkshow!”
“Ik vond de innovatieve programmaonderdelen zoals 

de pillow talks en de talkshow erg leuk!”
- Alexandru Mexi, Nationaal Instituut voor Erfgoed,

Roemenië 



10 september 2019
 > Keynote-spreker Karwan Fatah-Black sprak over herdenken van het slavernijverleden
 > Internationale sprekers delen hun onderzoek en best practices, die als inspiratie kunnen 

dienen voor toekomstige manieren van herdenken 
 > Lunch bij Keukenconfessies, de smaak van herinneren
 > Pillow talks in de hotelkamers van het Blue Collar Hotel 
 > Talkshow 

11 september 2019 
 > Bezoek aan de tentoonstelling Eregalerij van Brabantse Gesneuvelden in het Waalres Muse-

um
 > Keynote-spreker Rocco Verdult sprak over social design
 > Er werden workshops gegeven:
 > Monique Zijp en Roel Kox (EELT Theatercollectief) over beleving  

Rocco Verdult (Studio Rocco Verdult) over social design in en met gemeenschappen
 > Presentatie van Europeana over gemeenschappen en het verzamelen van herinneringen 
 > Vrijheidsmaaltijd verzorgd door Legerkeuken en eet!verleden, tijdens de talkshow met Gerdi 

Verbeet en andere gasten 
 > Tijdens de Vrijheidsmaaltijd wordt de oogst van de conferentie gedeeld met bestuurders en 

jongeren, in de vorm van een talkshow
 > Er werd een interventie getoond tijdens de Herdenking van de Brabantse Gesneuvelden in 

de Willibrorduskerk in Waalre



Thema’s die aan bod kwamen

In Nederland: 
 > Renée van den Kerkhof maakte het memoryspel Vergeet de vrijheid niet, en bespreekt de 

creatieve en inhoudelijke keuzes die zij heeft gemaakt in het proces  

 > Romy van Voren presenteerde haar onderzoek naar de geallieerde bombardementen in Ne-
derland tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoe deze in de afgelopen 75 jaar zijn herdacht  

 > Mara Grandia stelde haar publiek de vraag hoe we om kunnen gaan met controversiële her-
inneringen aan oorlog, zoals archeologische sporen van de Duitse bezetting in Nederland 

 > Sebastiaan Vonk besprak zijn onderzoek naar hoe entertainment meer en meer betrokken 
wordt in herdenkingscultuur en de invloed daarvan op het ideaal “nooit meer oorlog” 

 > Kelly Krijntjes besprak het aandeel van Afro-Amerikaanse soldaten in het Amerikaanse 
bevrijdingsleger, en hoe hun rol vanwege de segregatie in de Verenigde Staten structureel 
onderbelicht is 

 > Jolijn Brouwers, Jessie Burgmans en Carlijn Fransen presenteerden het educatieve project 
dat zij ontwikkelden voor Death Valley De Peel, en dat de vakken Nederlands en beeldende 
vorming in relatie brengt met lokale oorlogsgeschiedenis  

 > Lucia Hoenselaars en Ilse Raaijmakers vertelden over de jaarlijkse conferentie Wij Herden-
ken, die wordt georganiseerd door jonge leden van de verschillende comités die er in Neder-
land zijn over de Tweede Wereldoorlog



“Het was een mooi, gevarieerd programma. Mijns inziens niet het stan-
daard congrresprogramma dat je 

normaal gesproken gesproken voorgeschoteld krijgt. Complimenten!”
- Sebastiaan Vonk, Fields of Honour Foundation, Groningen 



In Europa: 
 > Kroatië – Tena Banjeglav en Laura van der Zande bespraken met behulp van een case stu-

dy de ontwikkeling van de herdenkingscultuur in Kroatië en verzoening in het westen van de 
Balkan 

 > Roemenië – Alexandru Mexi besprak de inrichting van publieke parken in het land, en het 
tweeledige doel dat zij hebben als herdenkingsmonument en propaganda  

 > Ierland – Aoife Hegarty besprak het educatieproject Scéal to Storia, waarin Ierse en Ita-
liaanse leerlingen onderwijs krijgen over herdenkingscultuur en leren om te gaan met het 
verleden van hun land  

 > Ierland – Emmet Lyons nam zijn publiek mee in zijn werk met historische soundscapes, die 
een multi-zintuigelijke beleving kunnen bieden van het verleden  

 > Verenigd Koninkrijk – Claire Nunn vertelde over haar werk voor Haley Sharpe Design en hoe 
zij  omgaan met geschiedenis en beleving in hun opdrachten, zoals voor de American Battle 
Monuments Commission 

 > Spanje en België – Eliseo Martìnez Roig en Luc Rombouts bespreken de rol van klokken in 
tijden van oorlog en vrijheid en hun rol als herdenkingsmonument  

 > Frankrijk – Lorraine Besnier trok verbanden tussen politieke motieven in de herdenkingscul-
tuur in Italië en de opkomst van radicaal rechtse populistische partijen 



“It was wonderful to be involved in such an active conference, 
with a great programme of talks and 

events!”

“Het was fantastisch om betrokken te zijn in zo’n actieve con-
ferentie, met een geweldig programma met presentaties en pro-

grammaonderdelen!”
- Claire Nunn, Haley Sharpe Design, Verenigd Koninkrijk





De opbrengsten en uitdagingen van de Past:Forward 
Conference 

 > De Past:Forward Conference heeft een plek gecreëerd voor uitwisseling 
over herdenken en herinneren. 
 
Deelnemers die ideeën voor sessies hadden aangedragen, kregen het po-
dium om hun kennis en expertise te delen. In het informele en innovatie-
ve programma was veel ruimte voor het delen van ideeën en ervaringen 
en daarnaast reikte het programma voorbeelden aan vanuit verschillende 
disciplines zoals digitalisering, design, de beeldende en uitvoerende kun-
sten en eetcultuur. Door herdenken en herinneren in een brede Europe-
se context te bespreken, is de ideeënvorming van de deelnemers en van 
ons als organisatie, verruimt. Allen gebruiken de indrukken die ze opge-
daan hebben als gevolg van de uitwisseling als inspiratie in hun werk en 
hebben zich een beeld kunnen vormen van de situatie in andere landen. 
Uit gesprekken met deelnemers en andere organisaties blijkt een grote 
vraag voor internationale ontmoeting en uitwisseling. Tijdens de confe-
rentie is hier een eerste stap in gezet.  

“It was really interesting to talk with other attendees 
on their personal perspectives on commemoration, with 

different people coming from varied backgrounds.”
“Het was heel erg interessant om met andere deelnemers 
met verschillende achtergronden te praten over hun 

persoonlijke perspectieven over herdenken.”
- Claire Nunn, Haley Sharpe Design, Verenigd Koninkrijk 





 > De Past:Forward Conference heeft een begin gemaakt voor een meer open en bredere bena-
dering van herdenken en herinneren.  
 
De deelnemers van de conferentie kwamen uit verschillende leeftijdsgroepen en landen. 
Tijdens sessies en de informele momenten gingen zij in gesprek met elkaar en vertelden ze 
elkaar persoonlijke verhalen. Het resultaat hiervan was dat veel deelnemers aangaven dat 
ze zich veel bewuster zijn geworden van de verschillen tussen hen en andere Europeanen, 
en dat het fijn was om die verschillen te kunnen benoemen. Dat er veel sessies waren over 
mensen die niet worden vertegenwoordigd bij collectieve herdenkingen, werd ook als een 
sterk punt van de conferentie gezien. Tijdens alle verschillende sessies zijn onderwerpen 
aangesneden die een stap verder gaan dan ‘wat is herdenken.’ We bespraken de intrinsieke 
waarde en betekenisgeving, maar ook concretere onderwerpen zoals engagement en jon-
geren. Vragen als: hoe houden we de rol die onze omgeving tijdens crisistijd heeft gehad, 
levend voor de jeugd, en hoe zorgen we ervoor dat er meerdere perspectieven gaan worden 
verwerkt? Sommige deelnemers gaven aan dat ze in hun thuisland, door de politieke situ-
atie, minder gewend zijn om vrije ruimte te krijgen herdenkingscultuur te bevragen en te 
werken aan vernieuwingen. Mede daardoor is het ontzettend belangrijk dat ook deze deelne-
mers de mogelijkheid krijgen in Europa mee te praten over herdenkingscultuur. 

 “It was very good to see and hear all this commitment around remembrance.” 

“Het was goed om zoveel betrokkenheid te zien en te horen rondom her-
denkingscultuur.”

- Jessie Burgmans, Museum Klok en Peel, Asten

 > De Past:Forward Conference bewijst dat oudere en jongere generaties samen kunnen werken 
aan een gezamenlijke aanpak voor toekomstige manieren van herdenken en herinneren. 
 
Intergenerationele uitwisseling en samenwerking was een van de absolute speerpunten van 
de conferentie. De conferentie is voorbereidt en uitgevoerd door een projectteam van jonge 
professionals en via een uitvraag hebben jonge mensen uit Nederland en andere Europese 
landen hun ideeën voor sessies aangedragen. Daarnaast zijn alle sessies georganiseerd en 
gemodereerd door jonge mensen. De deelnemers gaven achteraf aan dat door deze aanpak, 
de verschillen tussen oudere en jongere professionals kleiner werd en het gesprek meer 
gelijkwaardig kon worden gevoerd. Dat wordt onderschreven door onze workshopgevers, 
die merkten dat de deelnemers ondanks de op het oog grote (leeftijds-)verschillen, heel 
eensgezind waren en daarbij respectvol naar elkaar toe. Het verschil in achtergrond, zowel 
qua geografie als beroep, drukte een grotere stempel op het gesprek dan leeftijd. Tijdens 
Past:Forward is de methode van intergenerationeel werken met succes toegepast, maar 
gaan we verder aan de slag met het aanspreken van jonge mensen met verschillende oplei-
dingsniveaus, opleidingsrichtingen en culturele achtergronden. 



 > De Past:Forward Conference biedt inspiratie voor toekomstige vormen van herdenken en is 
een pleidooi voor interdisciplinair werken. 
 
Tijdens de conferentie hebben de deelnemers toegewerkt naar een bijdrage in het program-
ma van de Herdenking van de Brabantse Gesneuvelden. Zangeres Nana Peijnenburg en beel-
dend kunstenaar Geerte van Beers bereidden een concept voor, dat tijdens de conferentie 
werd aangevuld en aangepast. Het resultaat is een optreden waarin onder begeleiding van 
zang en pianospel een verhaal wordt uitgebeeld door middel van projectie op een stapelbed 
zoals die in barakken van Kamp Vught stonden opgesteld. Hiermee vormde hun optreden een 
stevig contrast met de meer traditionele bijdragen in de herdenking, die we ook in andere 
herdenkingen tegenkomen. Doordat het optreden tot stand was gekomen middels de sa-
menwerking van mensen met verschillende disciplines, was het resultaat vernieuwend maar 
paste goed tussen de andere bijdragen in de herdenking. Dit kunt u toepassen door een 
of meerdere elementen van toekomstige herdenkingen te destilleren en uit te werken met 
mensen die iets kunnen toevoegen vanuit andere disciplines. U kunt dan denken aan thea-
ter, dans en muziek, maar ook aan mensen uit het onderwijs en de zorg. Zo kunt u er voor 
zorgen dat de uitvoering van de herdenking meer modern wordt en de organisatie ervan 
meerstemmig.

“Oude tradities en nieuwe invulling hebben elkaar nodig en versterken elkaar. 
De vaandels, de rangschikking van de stoelen en dan... wauw...de kick van de 
7 minuten van Past:Forward. Die 7 minuten krijgen daardoor extra lading.”

- Rocco Verdult 





Aanbevelingen voor toekomstige herdenkingen en vieringen 

1. De komende jaren zullen er steeds minder mensen zijn die ons uit de eerste hand kunnen 
vertellen over de Tweede Wereldoorlog. De manier waarop we herdenken zal gaan verande-
ren. De tijd om aan de toekomst van herdenken te werken, is nu! 

2. Tradities en gevestigde rituelen zorgen voor binding met het verleden. Tegelijkertijd is er 
vraag naar nieuwe invullingen van hedendaagse herdenkingen. Een van de conclusies van de 
conferentie is dat tradities en nieuwe invullingen elkaar versterken en elkaar nodig hebben 
om de toekomst van herdenken en herinneren te waarborgen.  

3. Tradities zorgen voor binding met het verleden. Huidige manieren van herdenken kunnen 
blijven bestaan naast de vormen die in de toekomst nog zullen worden toegevoegd. Het is 
daarbij belangrijk dat jongere en oudere mensen met elkaar samenwerken zodat zij tradities 
een plek kunnen geven in nieuwe vormen van herdenken. 

4. Het luisteren naar en samenwerken met mensen van allerlei leeftijden en met verschil-
lende achtergronden zorgt voor meer inclusieve herdenkingen. Dit is het meest effectief 
door vanaf de eerste voorbereidingen te beginnen met een diverse groep mensen met wie 
u samenwerkt: denk aan mensen met verschillende opleidingsniveaus, opleidingsrichtingen en 
culturele achtergronden. 



5. Door een open houding te houden en ruimte te geven aan de mensen die (nog) niet betrok-
ken zijn bij het organiseren van herdenkingen, voelen meer mensen zich betrokken voelen en 
zullen zij het eigenaarschap van herdenkingen overnemen.  

6. Verbind hierbij het verleden, waar het kan, met de actualiteit: dit maakt het verleden in-
voelbaar.   

7. In Nederland worden tijdens collectieve herdenkingen met name de veteranen en slachtof-
fers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Echter zijn er ook jonge veteranen en slachtof-
fers voor wie recentere conflicten een belangrijkere rol hebben gespeeld in hun leven. Sta 
ervoor open om ook hun verhalen te horen, zoals wij deden tijdens de pillow talks. 

8. Neem uw eigen verhaal en uw eigen ervaringen met vrijheid als uitgangspunt als u tijdens 
een herdenking spreekt. Hierdoor blijft uw authentiek, maar voorkomt u ook dat u onware 
uitspraken doet over iemand anders.  

9. Neem jonge mensen niet alleen mee als gast, maar werk samen.  

10. Het kan moeilijk zijn om jonge mensen te benaderen. Daarnaast kan het zijn dat u voorna-
melijk jonge mensen leert kennen die al actief zijn bij de organisatie van herdenkingen. Door 
in gesprek te gaan met organisaties die al succesvol jongeren weten te benaderen, hoeft u 
het wiel niet alleen opnieuw uit te vinden. Ook bij (docenten-)opleidingen en netwerkorgani-
saties zoals de provinciale erfgoedhuizen kunt u te rade gaan. Deze organisaties kunnen de 
verbinding voor u leggen en door samen op te trekken is het mogelijk om een bredere groep 
mensen aan te spreken.  
 
 





11. Haal uw inspiratie voor nieuwe vormen van herdenkingen uit andere disciplines, zoals ook 
gebeurde tijdens de conferentie. Niet alleen levert dit verassende ideeën op, u leert ook 
nieuwe mensen kennen die samen met u willen werken aan de toekomst van herdenken. Dit 
kunt u aanpakken door te zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners met een andere ach-
tergrond dan die van u, bijvoorbeeld in de kunst- en cultuursector maar ook het bedrijfs- 
of het lokale verenigingsleven.  
 

12. Als u graag gebruik wilt maken van de kennis en expertise van jonge mensen, kunt u er het 
beste voor kiezen om in een langer traject met hen samen te werken en ook de uitvoering 
samen op te pakken. Door alleen af en toe te brainstormen, bereikt u waarschijnlijk niet 
dat de jonge mensen zich betrokken voelen bij uw plan of organisatie. 

13. Bespreek in een open gesprek welke verwachtingen u van elkaar heeft, bijvoorbeeld op het 
gebied van tijdsinvestering en de vergoeding die u kunt bieden. Er moet een duidelijke we-
derkerigheid in uw samenwerking zijn waarbij duidelijk is wat beide partijen van elkaar ver-
wachten en aan elkaar kunnen hebben. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met 
mogelijke beperkingen voor jonge mensen om volwaardig mee te doen, zoals werk en school. 

14. De gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en andere conflicten hebben een ingrij-
pende indruk achtergelaten in de levens van mensen. Het is hierbij behulpzaam om bepaalde 
elementen uit verhalen te destilleren en hiermee aan het werk te gaan, als tegenstelling 
tot ‘het hele verhaal’ te willen vertellen.  

15. Alle verhalen zijn de moeite waard om te vertellen. De verschillen bieden ons meerdere 
aanknopingspunten en meer draagkracht om herdenkingen in de toekomst te blijven organi-
seren.  

16. Herdenken en vieren zijn werkwoorden. Wij bevelen u aan om de samenwerking met elkaar 
als belangrijkste uitgangspunt te nemen en daarna pas een podiummoment te organiseren.  

17. De persoonlijke verhalen van mensen vormen de inspiratie voor mensen om betrokken te zijn 
bij herdenken en herinneren. Het is belangrijk om deze verhalen te verzamelen en te bewa-
ren, zodat ze ook in de toekomst tot inspiratie kunnen blijven dienen. 

18. De herdenkingen die meer traditioneel zijn vormgegeven hebben een vaste vorm met terug-
kerende rituelen. Om de herdenking te moderniseren kunt u ervoor kiezen om met andere 
invullingen van het programma te experimenteren. U kunt bijvoorbeeld een Vrijheidsmaaltijd 
organiseren voorafgaand aan, of in plaats van, de herdenking. Ook met de ruimte waar de 
herdenking plaatsvindt kunt u aan de slag, door meer een huiskamer-setting te creëren. 
Wees creatief! 



Met dank aan

We danken iedereen die heeft deelgenomen en heeft bijgedragen aan de Past:Forward Conference. 
Onze speciale dank gaat uit naar de personen en organisaties die hun objecten in bruikleen 
hebben gegeven aan ons pop-upmuseum: Mohamad Badenjki, Museum de Bewogen Jaren, Militair 
Historisch Museum Achtmaal, Oorlogsmuseum Overloon, Stichting Peerke Donders, Bevrijdende 

Vleugels en Het Waalres Museum

Meer informatie 

U kunt meer informatie, foto’s en video’s van de Past:Forward Conference vinden op: 
www.erfgoedbrabant.nl/projecten/pastforward-conference-reflect-rethink-remember/

Over de organisatie 
 
Brabant Remembers verzamelt verhalen over levensveranderende momenten in de levens van 
mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Samen geven ze een goed beeld van de 
impact van de Tweede Wereldoorlog op de samenleving. Deze verhalen vormen het uitgangspunt 
voor een Brabant breed programma en de campagne Brabant Remembers. Samen met gemeenten 
en partners worden deze verhalen vertaald naar een innovatief cultureel programma in 2019-

2020. 
www.brabantremembers.com

Erfgoed Brabant is het expertisecentrum voor het erfgoedveld in de provincie Noord-Brabant. 
In 2018 organiseerde Erfgoed Brabant met partners het vierdaagse programma The Future is 
Heritage tijdens de European Cultural Heritage Summit van Europa Nostra in Berlijn. Dit was een 
programma voor jonge professionals, dat net als Past:Forward werd voorbereid en uitgevoerd 
door een projectteam van jonge professionals. Meer dan 50 Europese erfgoedprofessionals uit 16 
landen presenteerden hun werk en wisselden ideeën uit. Deze jonge mensen zijn de start van het 
Europese netwerk The Future is Heritage. Erfgoed Brabant bereidde de Past:Forward Conference 

voor in opdracht van Brabant Remembers. 
www.erfgoedbrabant.nl 

Foto’s: Sebastiaan ter Burg 
Ontwerp: Mara Grandia en Tomas Snels 


