Uitnodiging Bijeenkomst Pelita Naoorlogse Generaties

U bent van harte uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst op zaterdag 14 december in Den
Haag.

Dichter en NRC-columnist Ellen Deckwitz over de gevolgen van de
oorlog op de derde generatie
Op 15 augustus hield Ellen Deckwitz, derde generatie Nederlander
met Indische wortels, de lezing bij de Indië-herdenking in Den Haag.
In oktober verscheen haar nieuwe dichtbundel 'Hogere
Natuurkunde’. De gedichten lezen als een boek over alles wat haar
grootmoeder in de Jappenkampen heeft meegemaakt en aan haar
kleindochter vertelde. Dat vertellen gebeurde in geuren en kleuren,
zeer gedetailleerd, waarbij de oma haar kleinkind niet spaarde. Dat
dit een grote invloed had op haar jeugd en haar volwassen leven,
zal niet verbazen.

Presentatie
Deckwitz interviewt daarnaast al twintig jaar mensen met een achtergrond in voormalig NederlandsIndië en heeft zich verdiept in intergenerationeel trauma: de overdracht van trauma's op de
volgende generaties. Die interviews, kennis en haar eigen ervaringen brengt ze bijeen in een lezing
over de impact van die verre oorlog van lang geleden op de mensen van nu. Ze leest daarbij voor uit
eigen werk.
Miniworkshop
In de middag wordt in een miniworkshop verder ingegaan op het verhaal van Deckwitz en het
verhaal van de bezoekers in de zaal. De dagvoorzitter interviewt Ellen Deckwitz en samen gaan ze in
gesprek met de aanwezigen over de invloed die de oorlog nog op hun leven heeft. Is er sprake van
intergenerationeel trauma? En hoe je ga daar na zoveel jaren mee om?
Stichting Pelita
Van Stichting Pelita zijn aanwezig: Nynke van Zwol (beleidsadviseur/dagvoorzitter), Ed Roso
(medewerker sociale dienstverlening) en Gerda en Guus Razoux-Schultz (vrijwilligers). Zij zorgen
voor een veilige sfeer en zo nodig een luisterend oor of (informatie over) doorverwijzing.
De bijeenkomsten van Pelita Naoorlogse Generaties zijn een platform voor kennisoverdracht en
ontmoeting van álle naoorlogse generaties uit voormalig Nederlands-Indië. Door het verkrijgen
van kennis over het verleden ontstaat ruimte voor begrip, door verhalen te delen ontstaat ruimte
voor veerkracht.

Praktische informatie:
Datum:
Locatie:
Tijd:

Zaterdag 14 december 2019
De Sophiahof, Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag
11.00 uur inloop, 11.30 uur aanvang, 16.00
eind
Entree:
€ 3,50 p.p.
Mogelijkheid bezoek Museum Sophiahof:
Tegen een gereduceerd tarief van € 5,• Tijdens de lunch zijn warme Indische snacks te koop
• Bereikbaarheid: zie beschrijving onderaan

Programma:

11.00 – 11.30 uur
11.30 – 11.35 uur
11.35 – 12.30 uur
12.30 – 13.30 uur
13.30 – 1455 uur
14.55 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur

Inloop
Start met welkomstwoord door Nynke van Zwol
Lezing Ellen Deckwitz
lunch (mogelijkheid aanschaf gesigneerde
dichtbundel)
Mini workshop
Afronding
Napraten en mogelijkheid aanschaffen
gesigneerde dichtbundel

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nynke van Zwol, tel. 06-47839666; aanmelden
kan t/m 10 december a.s. via e-mail bij info@pelita.nl
PS de planning voor 2020 ziet er onder voorbehoud als volgt uit:
Zaterdag 8 februari, 21 maart, 9 mei, 20 juni, 19 september, 31 oktober en 12 december 2020.

Bereikbaarheid Museum Sophiahof
Museum Sophiahof aan de Sophialaan 10 te Den Haag is makkelijk met het openbaar vervoer te
bereiken. Als u met de auto komt moet u rekening houden met betaald parkeren in de nabije
omgeving.
Vanaf station Den Haag Centraal:
Bus 24 richting Kijkduin: halte Mauritskade.
Bus 28 richting Scheveningen Noorderstrand: halte Mauritskade.
Bus 22 richting Duindorp: halte Javastraat
Tram 9 richting Scheveningen Noorderstrand: halte dr. Kuyperstraat
Vanaf station Den Haag Hollands Spoor (HS):
Tram 1 richting Scheveningen Noord: halte Javastraat

