
 
 

Ontmoetingsdag Pelita naoorlogse generaties verwant met WO-II in Azië 
 
Op zaterdag 16 juni vindt de volgende bijeenkomst plaats. Het doel van deze bijeenkomsten blijft het 
bieden van een ontmoetingsplatform voor iedereen van de Nederlandse, Indische en Molukse 
naoorlogse generaties van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Bezoekers kunnen hun verhalen delen 
zodat anderen deze kunnen (her)kennen en vanuit de helende werking van kennis veerkracht 
ontwikkelen.  

 

"Aangenaam kennis met u te maken!" 
De uitwisseling van namen tussen Indische-Nederlanders en Molukkers 

De eerste informatie die wordt uitgewisseld tijdens een nieuwe kennismaking is vaak de naam van de 

personen. Meestal hebben we wel een of ander beeld bij het horen van een familienaam. In het 

oude Indië betekende een oer-Hollandse, Franse of Duitse achternaam, dat het hier veelal een Indo-

Europese, een Indische familie betrof. Zo werden ook bijvoorbeeld Javaanse, Menadonese en 

Molukse namen herkend. Echter, er zijn opmerkelijke uitzonderingen. 

Op zaterdag 16 juni vertelt historicus Ron Habiboe over de achtergronden van Indische families met 

een Molukse familienaam, van Molukse families met een "Indische" naam en families met een 

gemengde naam, zoals "Pattiwael van Westerloo". 

Praktische informatie: 
Datum:  Zaterdag 16 juni 2018  
Locatie:  Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn 
Tijd:  11.00 - 16.00 uur 
Entree:  € 8,00 p.p. 
 
- Bij wijze van lunch zijn er warme snacks te koop 
- Locatie Het Brandpunt ligt op 5 minuten lopen van het trein- en busstation Baarn en heeft eigen 

parkeergelegenheid 
 

Programma 
 
11.00 – 11.30 uur inloop met koffie en thee 
11.30 – 11.40 uur welkomstwoord door Nico Papilaja 
11.40 – 12.20 uur interactieve lezing van Ron Habiboe 
12.20 – 13.00 uur lunch 
13.00 – 13.45 uur uiteen in subgroepen 
13.45 – 15.00 uur gelegenheid tot stellen van vragen en afronding 
15.00 – 16.00 uur napraten 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nico Papilaja, tel. 06-10904080; aanmelden kan 
t/m 14 juni  a.s. via e-mail bij info@pelita.nl  
 
PS de planning voor dit jaar is:   8 september, 27 oktober en 15 december 
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