
 
 

Ontmoetingsdag Pelita naoorlogse generaties verwant met WO-II in Azië 
 
Op zaterdag 9 december 2017 vindt de volgende ontmoetingsdag van Stichting Pelita plaats. Het doel 
van deze bijeenkomsten is 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.  

 
Lezing: Jan Verstraaten over het boek ‘Ooggetuige’ 
Jan Verstraaten en zijn broer Peter brachten in oktober 2008 na het overlijden van hun vader Ton 
het boek ‘Ooggetuige’ uit. Het boek is gebaseerd op een door Ton Verstraaten geschreven verslag 
vanaf het moment dat hij in januari 1938 als 20 jarige naar het toenmalige Nederlands-Indië ging, tot 
hij 10 jaar later weer in Nederland terugkwam. 
Als jongeman heeft Ton Verstraaten de verschikkingen van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-
Indië meegemaakt ,onder andere als krijgsgevangene van de Japanse bezetter in diverse kampen op 
Java en als dwangarbeider in Japanse kolenmijnen. Nooit sprak Ton Verstraaten thuis of met 
vrienden en kennissen over zijn zware tijd in krijgsgevangenschap. De geschreven verslagen gaven de 
zonen niet alleen veel inzicht in wat de vader had meegemaakt, maar ook wat het voor hen 
betekende. In zijn lezing vertelt Jan Verstraaten hoe zij er toe zijn gekomen om de privé 
dagboekaantekeningen in boekvorm uit te brengen. Welke worstelingen gingen hieraan vooraf. En 
wat heeft het hen opgeleverd, ook in relatie tot het hedendaagse leven.  
 
Na de pauze bespreken we in subgroepen wat het is als het verleden wordt verzwegen, wat waren 
mogelijk de gevolgen en hoe ga je ermee om als je je ouder(s) hierover niet meer kan aanspreken. 

 
Praktische informatie: 
Datum:  Zaterdag 9 december 2017  
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 lezing door Jan Verstraaten  
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 7 december  a.s. via e-mail bij info@pelita.nl  
 
PS de voorlopige planning voor 2018 is:   27 januari, 17 maart, 21 april, 16 juni, 8 september, 
27 oktober, 15 december 
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