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zijn in 1955 naar Nederland kwam. Over de 
Tweede Wereldoorlog sprak zij fragmenta-
risch, maar de Japanse bezetting had wel 
degelijk een rol in haar leven gespeeld. In 
het voortgezet onderwijs hoorde Zijlstra  
niets over die Aziatische oorlog, terwijl het 
toch een onderdeel van het verleden was. 
Tijdens haar studie geschiedenis had zij 
bijzondere interesse in de bijvakken kolo-
niale geschiedenis en Indische letteren.  
Met cassettebandjes toog Suze naar haar 
oma in Zwolle, waar zij woonde in een 
appartement dat Indië ademde. Toch zou 
het nog vele jaren duren voordat Zijlstra 
de confrontatie met haar familiegeschie-
denis aangaat: ‘Misschien kwam het te 
dichtbij en voelde ik me te persoonlijk 
betrokken.’ De geschiedschrijving veran-
dert. Er komt meer belangstelling voor 
de Aziatische, Indische kant. Er is meer 
bekend over de levens van vrouwen in de 
Oost. De reden voor Zijlstra om zelf bij te 
dragen aan die veranderende geschie-
denis. In De voormoeders gaat Zijlstra 
negen generaties vrouwen, haar voor-
moeders, terug. Ze beschrijft de sociale, 
economische en culturele sleutelrol die 
Europees-Aziatische vrouwen speelden in 
de 300-jarige Nederlandse overheersing 
van Nederlands-Indië. Van de bewoners 
van de achttiende-eeuwse VOC-vestiging 
Makassar op het eiland Sulawesi, via de 
opzichtersgezinnen op de suikerplantages 
van Oost-Java tot en met haar oma, die 

na de Indonesische onafhankelijkheid naar 
Nederland emigreerde. Aan de hand van 
familieverhalen en op basis van archief- 
en literatuuronderzoek plaatst Zijlstra hun 
levens in een bredere, kritische en actuele 
historische context. Het was en is een con-
fronterende geschiedenis. Pijnlijk om te 
zien hoe haar verre voorvaders haar verre 
voormoeders behandelden, hoe hun kin-
deren van gemengde afkomst minder kan-
sen hadden. Hoe Suze Zijlstra zelf wel alle 
mogelijkheden heeft gekregen die haar 
voormoeders niet hadden. Maar zij had-
den juist wel wat Suze zo graag zou willen, 
maar niet lijkt te kunnen krijgen.
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Als jong meisje hoorde Suze Zijlstra (1986) 
de verhalen van haar op Java geboren oma. 
Zij vertelde over haar jeugd, al ‘vliegend’  
over de tropische bossen en landschap-
pen. Het liet oma nooit los, ook niet toen 
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ACTIVITEITEN IN TIJDEN NA CORONA
Heeft u een afspraak voor een persoonlijke 
gesprek in het kader van onze wettelijke
en sociale dienstverlening? Dan gelden
dezelfde maatregelen: desinfecteer uw
handen en houd 1,5 meter afstand. Heeft 
u klachten, of heeft een huisgenoot klach-
ten, dan vragen we u dit vooraf telefonisch 
te melden bij de Pelita-medewerker. In
overleg zal het gesprek dan telefonisch of 
op een ander tijdstip plaatsvinden.

Hiernaast ziet u het overzicht van de 
Pelita-coördinatoren per regio en hun con-
tactgegevens. U kunt hen alle werkdagen 
tijdens werktijd bereiken. 

Theo Boiten (Noord)
06-13521353
Monique Coers (Noord-Holland) 
06-30761180
Stefanie Hehalatu (Limburg) 
06-30994306

Wij hopen dat u en uw naasten het goed 
maken. De afgelopen periode was zwaar 
en iedereen kijkt er naar uit om elkaar weer
onbekommerd te kunnen treffen. De over-
heid neemt nu stapsgewijs maatregelen 
om meer activiteiten mogelijk te maken.

Pelita hecht er aan geen onderscheid te 
maken ‘aan de deur’. Dit betekent dat wij 
bij onze bijeenkomsten nog steeds de 1,5 
meter afstand in acht nemen en niet naar 
QR-codes zullen vragen. Er zal dus nog 
steeds een minder groot aantal bezoekers 
aanwezig kunnen zijn en i.v.m. het beperkt 
aantal plaatsen moet men zich aanmelden. 
Ook al gaan we ‘terug naar normaal’, een 
normale Masoek Sadja kan dus nog steeds 
niet plaatsvinden.

Een QR-check zal uitsluitend plaatsvinden 
als de verhuurder van een locatie dit eist
en de QR-check ook zelf uitvoert.

Sylvia Hiert (Midden) 
06-10991336
Stan Hoestlandt (West) 
06-13246181
Sylvia Huisman (Eindhoven-Den Bosch) 
06-13517056
Peter van Riel (Gelderland) 
06-13523093
Kees Schepel (Zeeland-N.Brabant) 
06-13521570
Josselien Verhoeve (Overijssel) 
06-26949275
Anneke Ruff (Amsterdam e.o.) 
06-83441619

Ed Roso, Pelita Naoorlogse Generaties  
(PNG) is bereikbaar van maandag t/m don-
derdag op 06-13521479 of 06-28666198.

We hopen dat we u zoveel als mogelijk van
dienst kunnen zijn door in ieder geval telefo- 
nisch bereikbaar te zijn voor uw vragen.


