
 

 

 

 

 

 

 

SSEW 

 

Honderd jaar Vrede van Versailles 
Gezamenlijke studiedag van de Western Front Association Nederland & 

Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog 
 

Zaterdag 29 juni 2019 
LocHal Tilburg (naast NS-station Tilburg) 

 

09.45 Ontvangst met koffie/thee 
 

10.25 Opening  
 
10.30 Keynote-lezing door dr. Thomas von der Dunk 
 
11.15 Lezingreeks I: wat vooraf ging aan Versailles 
 I Vredesinitiatieven voor 11 november 1918 door drs. Marcel  
  van Guldener (SSEW) 
 II De organisatie van de conferentie door drs. Tom Sas (SSEW) 
 III Discussie onder leiding van drs. Roger Rossmeisl (WFA) 
 
12.15 Lunch 
 
13.15 Lezingenreeks II: het uiteindelijke verdrag 
 I De inhoud van het verdrag door dr. Aris Gaaff (WFA) 
 II De praktijk van de bepalingen door drs. Marinus van Santen  
  (WFA) 
 III Discussie onder leiding van mr. Eugène Rosier (SSEW)  
 
14.15 Muzikaal intermezzo door duo Lizet van Beek (zang) en John Nuyten  
 (gitaar): van oorlog naar vrede 
 
14.30 Lezingenreeks III: de eerste jaren na Versailles 
 I De instituties in de praktijk door dr. Michael Riemens 

(zelfstandig historicus) 
 II Zelfbeschikkingsrecht in Oost-Europa door prof. dr. Wim van  
  Meurs  (Radboud Universiteit) 
  III Discussie onder leiding van dr. Rian van Meeteren (WFA) 
 
15.30 Afsluiting 
       
16.00 Borrel 
 
17.00 Einde 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSEW 

 
Organisatie studiedag 
De organisatie van deze studiedag is in handen van Aris Gaaff (WFA), Rian van Meeteren 
(WFA), Marcel Nonhebel (SSEW) en Tom Sas (SSEW). 
 

Inschrijven voor deze studiedag 
Registreer zo snel mogelijk, liefst voor 27 mei a.s. 
 

1. Aanmelden voor deze studiedag bij: 
Tom Sas 
Voltastraat 106 
5223 CP ’s-Hertogenbosch 
secretaris@ssew.nl 

 
Graag vermelden Studiedag 29 juni 2019, naam, adres en e-mailadres, 
lidmaatschap WFA en/of donateurschap SSEW. Toewijzing zal geschieden op basis 
van dag en moment van aanmelding.  

 
2. Tegelijkertijd de kosten voor deelname aan deze dag over te maken:  

€ 13,50 voor leden van de WFA en/of donateurs van de SSEW 
€ 22,50 voor externen 
Hierin zijn koffie bij ontvangst, lunch en borrel inbegrepen. 
 
Betaling op rekening: IBAN NL24 INGB 000 5566 321 t.n.v. WFA-Nederland te 
Breda (BIC: INGBNL2A). 
 
Graag vermelden: Studiedag 29 juni 2019, met naam en adres. 
 

3. Na inschrijving en betaling volgt een bevestiging van deelname 

Bereikbaarheid LocHal 
 
Met de trein:  

- je reist naar station Tilburg Centraal. Kies de uitgang spoorzone. Sla rechtsaf als je 
uit het station komt aan de kant van de Spoorzone. Loop net zolang rechtdoor 
totdat je aan de linkerkant de ingang van de LocHal ziet 

 
Met de auto:  

- je kunt je auto betaald parkeren in de Spoorzone: vanaf het NS-Plein sla je linksaf 
de Burgemeester Brokxlaan op. Vervolgens weer de eerste linksaf (na circa 100 
meter). Je komt dan op het parkeerterrein van de Spoorzone. Vervolgens loop je 
langs het spoor naar de LocHal.  

- Ook is er op minder dan 10 minuten lopen een grote parkeergarage, parkeergarage 
Knegtel. 
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