OpenBoek lezing in De Nieuwe Kring
Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout
Woensdag 3 Mei 2017

Paul van Tongeren geeft een lezing over zijn boek
Jacoba van Tongeren, een tragische verzetsheldin
Dit boek is gebaseerd op de authentieke memoires van Jacoba van Tongeren (1903-1967) die -als
enige vrouw- in de Tweede Wereldoorlog een grote verzetsgroep oprichtte en vijf jaar lang leidde:
Groep 2000.
Groep 2000 zorgde tussen 1940 en 1945 voor zo’n 4500 onderduikers in Amsterdam en stond aan de
wieg van het blad Vrij Nederland. In plaats van namen en adressen gebruikte Groep 2000 cijfercodes
waardoor vrijwel iedereen de oorlog overleefde. De Groep telde circa 140 leden; van 85 van hen is een
korte biografie opgenomen. Het is uniek om het verzet gedurende de oorlogsjaren te zien door de
ogen van de leidster van deze groep.
Zeventig jaar na afloop van de oorlog verschijnt het indrukwekkende verhaal van een sterke vrouw die,
gesteund door haar geloof, met onvoorstelbare moed en uithoudingsvermogen een vitale en tot nu
toe vrijwel onbekende rol in het Amsterdamse verzet heeft gespeeld en zo velen het leven heeft
gered. Paul van Tongeren werkte op het terrein van conflictpreventie en vredesopbouw. Hij richtte
een internationaal netwerk van vredesorganisaties op. In 2013 ontdekte hij de memoires van zijn tante
Jacoba van Tongeren. Die had zij in 1965, vlak voor haar dood, geschreven. Na haar dood verdwenen
de Memoires in een archief, waar Paul ze vond in 2013.
Jacoba en Groep 2000 bleven tot 2015 onbekend.

17.00 uur Zaal open (voor een drankje)
17.30 uur Aanvang van de lezing,
18.45-20.00 uur gemeenschappelijke maaltijd.
Reserveren voor de maaltijd tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de
lezing bij René Stouthamer, e-mail: stouthamer-vanbiezen@hotmail.com of
telefonisch 06 1639 6446. Leden genieten voorrang voor de maaltijd, wanneer zij
zich ten minste een week voor de dag van de lezing opgeven
Lezing € 6,50 voor leden en € 10, - voor niet-leden;
Maaltijd € 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.

