Donderdag 14 september 2017 PThU-zaal

Symposium over Jacoba van Tongeren 1967-2017

KERK, VROUW EN VERZET

Graag nodigen het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme, het Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie en de Protestantse Theologische Universiteit u uit voor een
symposium over Jacoba van Tongeren (1903-1967). De aanleiding
voor dit symposium is het feit dat het in september vijftig jaar geleden is dat zij overleed. Het wordt belegd op donderdag 14 september 2017 vanaf 14 uur in de PThU-zaal op de eerste verdieping van
het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.
Het thema van dit symposium is de betekenis van de rol van de kerk
in de Tweede Wereldoorlog, met name in Amsterdam, de relatie van
de kerk met het verzet en de centrale rol die Van Tongeren als vrouw
speelde in verband met kerk en verzet. Zij omschreef haar rol als
‘vredeswerk in oorlogstijd’. Haar werk in de oorlog en dat van haar
verzetskring is recentelijk aan de vergetelheid ontrukt door de publicatie van het boek Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden
van Groep 2000 (1940-1945), geschreven door Paul van Tongeren en
Trudy Admiraal.
Op het symposium worden de thema’s kerk in oorlogstijd, verzet in
Amsterdam en de vrouw in kerk en verzet belicht door drie sprekers
die thuis zijn in dit historisch veld van onderzoek. Zij spreken elk 20
minuten en na elke lezing is er 10 minuten gereserveerd voor discussie.
De toegang tot de presentatie is vrij, maar u wordt met het oog op de
catering wel verzocht zich voor 6 september as. aan te melden bij het
Historisch Documentatiecentrum: hdc@vu.nl of 020-598 5270.

Illustratie: Jacoba van Tongeren in 1945, door Max Nauta / foto Rogier
Veltman

programma

13.30

Ontvangst met koffie & thee

14.00

Opening door George Harinck
(directeur hdc)

14.10

Paul van Tongeren
Waarom aandacht voor Jacoba van
Tongeren?

14.40

Antia Wiersma (Atria)
Jacoba van Tongeren en de rol van de
vrouw in het verzet

15.10

Wilken Veen (Leerhuis)
Jacoba van Tongeren, kerk en verzet

15:40

Gert van Klinken (PThU)
Wat is eigenlijk verzet?

16.10

Sluiting en receptie

Inlichtingen en informatie
Historisch Documentatiecentrum voor het
Nederlands Protestantisme (1800-heden) / Vrije Universiteit Amsterdam.
(e) hdc@vu.nl
(w) www.hdc.vu.nl
Bereikbaarheid vu / PThU-zaal
U vindt de PThU-zaal op de eerste etage in het Hoofdgebouw van de
Vrije Universiteit.
Auto
De vu is via de a-10 bereikbaar. Op de a-10 volgt u afslag s108-Buitenveldert/Oud Zuid/Olympisch stadion; aan het eind van de afrit linksaf de
Amstelveenseweg oprijden; na 200 meter bij het vumc slaat u linksaf de De
Boelelaan op. Parkeren bij de vu kan alleen tegen betaling.
Voor gehandicapten zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor het
vu-Hoofdgebouw en op het vu-binnenterrein. Via de intercomzuil bij de
slagboom kunt u zich melden bij de portier.
Openbaar vervoer
Vanaf Centraal Station en Station Zuid, Sneltram 51, Stadstram 5 (richting
Amstelveen) – uitstappen: halte De Boelelaan/vu.
Te voet is de vu vanaf Station Zuid in ca. 10 minuten bereikbaar.
Streekbussen 142, 170, 172 en 176 komen bij de vu.

