Uitnodiging Bijeenkomst Pelita Naoorlogse Generaties
U bent van harte uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst op

Zaterdag 28 maart (NB: gewijzigde datum!)
Dinah Marijanan vertelt over-, en leest voor uit haar
nieuwe boek Barak 85 kamer 10. Ze beschrijft haar
jeugd in het Molukse woonoord Schattenberg. Een
eerlijk verhaal over het harde leven in het kamp
waar getraumatiseerde en teleurgestelde ouders het
beste probeerden te maken van hun tijdelijke
verblijf in voormalig concentratiekamp Westerbork.
Een verblijf dat twintig jaar duurde en samen met de
nasleep van de koloniale tijd, de oorlog en de
Bersiap grote invloed had op de naoorlogse
generatie die er opgroeide.
Presentatie
Dinah Marijanan is ambtenaar voor de stad Den Haag en
schrijfster. Ze schreef eerder het boek Njonja, over de
weduwe van Chris Soumokil, leider van de Zuid-Molukse
Republiek. Als tweede generatie Molukse heeft Marijanan
het naoorlogse bestaan in Nederland meegemaakt en
gedetailleerd onthouden. Als kind voelde ze zich meer toeschouwer dan deelnemer. Pas als
volwassenen realiseerde ze zich wat haar geschiedenis was en wat een enorme impact die had op
haar generatie. Veel van haar leeftijdgenoten kregen psychische problemen of raakten verslaafd,
gezinnen werden ontwricht en ook de jongste generatie lijdt daar vaak nog onder. Het Molukse
verhaal van Marijanan overlapt grotendeels met dat van de andere groepen naoorlogse generaties
uit Nederlands-Indië: het zwijgen, de grote invloed van het verleden en het intergenerationele
trauma. Door eerlijke verhalen te vertellen en daar met elkaar over te praten wil Marijanan de cirkel
doorbreken.
In gesprek met de zaal en elkaar
In het middagdeel interviewt de dagvoorzitter Dinah Marijanan en gaan ze samen in gesprek met de
zaal over de thema’s die de schrijfster aansnijdt. Herkent u zich in de geschiedenis? Wat is uw
verhaal? Hoe kunnen we de cirkel doorbreken?
Stichting Pelita
Van Stichting Pelita zijn aanwezig: Nynke van Zwol (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:
Zaterdag 28 maart 2020
Locatie:
De Sophiahof, Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag
Tijd:
11.00 uur inloop, 11.30 uur aanvang, 16.00 eind
Entree:
Contant: € 3,50 p.p.
Bezoek Museum Sophiahof:
Per pin: tegen een gereduceerd tarief van € 5,• Tijdens de lunch zijn warme Indische snacks te koop (met pin)
• 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 – 14.55 uur
14.55 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur

Inloop
Start met welkomstwoord door Nynke van Zwol
Lezing Dinah Marijanan
Lunch; tevens mogelijkheid aanschaf gesigneerd
boekje
Contant speciaal bedrag: € 16,- (normaal € 17,95)
In gesprek met zaal en elkaar
Afronding
Napraten en mogelijkheid aanschaf gesigneerd
boekje

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nynke van Zwol, tel. 06-47839666; aanmelden
kan t/m 20 maart a.s. via e-mail bij info@pelita.nl
PS de planning voor 2020 ziet er verder onder voorbehoud als volgt uit:
Zaterdag 9 mei, 20 juni (in Bronbeek), 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. Op het parkeerterrein is slechts beperkte parkeermogelijkheid.
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

