Programma vierde bijeenkomst Netwerk 1WO2
Datum: 21 april 2018
Locatie: Stichting Arq, Nienoord 13, Diemen
Tijd: 12.30 – 17.00 uur
Op zaterdag 21 april 2018 vindt de vierde bijeenkomst van Netwerk 1WO2 plaats bij
Stichting Arq in Diemen. De bijeenkomst zal deze keer in het teken staan van het
thema ‘Verzet’
Initiatief
Netwerk 1WO2 is een initiatief van de Werkgroep 1WO2 waarin een aantal
koepelorganisaties van oorlogsgetroffenen samenwerken (COVVS, het Indisch
Platform en de Stichting Herdenking 15 augustus 1945), ondersteund door het
Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld (voorheen Cogis) en Pelita, partners in
Arq.
12.30 – 13.00 uur

Inloop

13.00 – 14.00 uur

Netwerklunch

14.00 – 14.10 uur

Welkomstwoord Lody Pieters (Werkgroep 1WO2)
Toelichting op de stand van zaken met betrekking tot het Netwerk
1WO2, de website www.1WO2.nl en de beoogde
Jongerenconferentie 1WO2 van 3 november 2018

Thema: Verzet (presentaties en gedachtewisseling)
14.10 – 14.25 uur

‘Verzet in Indië; een verloren strijd’ door Peter Hoogendijk
Peter Hoogendijk is sociaal filosoof en documentairemaker.
Zijn moeder is geboren en getogen in Soerabaja. Voor de
documentaire Soerabaja Surabaya ging hij met zijn moeder
terug naar Soerabaja. In 2010 maakte hij de film 'Verzet in
Indië'.

14.25 – 14.40 uur

‘Beeldvorming van het verzet na WO2’ door Bas Kromhout
Bas Kromhout is historicus en journalist. Hij is gespecialiseerd
in de geschiedenis van het fascisme en nazisme. Ook is hij de
biograaf van apartheidspoliticus Hendrik Verwoerd en de
Nederlandse SS-voorman Henk Feldmeijer. In het kader van
het Jaar van Verzet schreef hij in opdracht van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei het essay ‘Beelden van Verzet. Hoe elke
generatie omgaat met zijn verzetsverleden’.

14.30 – 15.00 uur

Paneldiscussie:
Discussie n.a.v. de voordrachten, met als panel: Peter Hoogendijk en
Bas Kromhout, en twee netwerkleden, onder leiding van de
dagvoorzitter.

15.00 – 15.30 uur

Pauze
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Pitches
15.30 – 15.40 uur

Twee organisaties die lid zijn van het Netwerk 1WO2
presenteren zich door, onder meer, inzicht te geven in hun
activiteiten:
1. Operatie Black Tulip door Angela Boone
2. 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost door Janneke Roos

15.40 – 15.50 uur

Reacties deelnemers op pitches

15.50 – 16.50 uur

Gedachtewisseling in twee groepen
-

Wat betekent het thema verzet voor uw organisatie?
Hoe kunnen we de herinnering daaraan relevant houden
voor toekomstige generaties?

16.50 – 17.00 uur

Plenaire afsluiting

17.00 – 18.00 uur

Borrel

Contact
Voor meer informatie over de bijeenkomst of Netwerk 1WO2, neem contact op via
1wo2@arq.org.

2

