Uitnodiging Bijeenkomst Pelita Naoorlogse Generaties

U bent van harte uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst op zaterdag 26 januari 2019 in Baarn.
Het thema van deze dag is:
‘Naar Holland. Repatriëring, migratie of vlucht?’
Wie in mei 2018 op de Tong Tong Fair was weet dat dit ook de titel is van de tentoonstelling die daar
was ingericht door dr. Margaret Leidelmeijer, zelf van de Indische naoorlogse generatie. Margaret
Leidelmeijer is socioloog en historicus en gespecialiseerd in het Indische oorlogserfgoed. De laatste
tien jaar werkt zij als zelfstandige met haar bureau ‘Leidelmeijer, Historisch Onderzoek & Advies’ mee
aan vele publicaties, websites en exposities.
Presentatie
In het ochtenddeel geeft Margaret Leidelmeijer een presentatie over de naoorlogse Indische
repatriëring. Wat waren de redenen om naar Holland te gaan? Was er wel sprake van repatriëring, of
hadden deze mensen geen keus? Leidelmeijer is momenteel projectleider van het project ‘30 dagen
op zee’ van het Indisch Herinneringscentrum, een museumtafel/website met informatie en verhalen
over de naoorlogse Indische repatriëring en de mogelijkheid om de collectie repatriëringslijsten te
raadplegen.
Miniworkshop
In de middag wordt in een miniworkshop verder ingegaan op het thema ‘Naar Holland’. Deze
workshop wordt geleid door Margaret Leidelmeijer en de dagvoorzitter. Aan de hand van de door
Margaret Leidelmeijer ontwikkelde tijdlijn met belangrijke historische gebeurtenissen kunnen de
deelnemers de repatriëring van hun eigen familie reconstrueren.
Stichting Pelita
Van Stichting Pelita zijn aanwezig: Nynke van Zwol, Ed Roso en Gerda Razoux-Schultz. 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:
Entree:
•
•
•

Zaterdag 26 januari 2019
Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn
11.00 uur inloop, 11.30 uur aanvang, 16.00 eind
€ 3,50 p.p.

Bij wijze van lunch zijn er warme snacks te koop
Het Brandpunt ligt op 5 minuten lopen van het trein- en busstation Baarn en heeft (beperkte)
eigen parkeergelegenheid
Parkeren kan goed bij het NS station, lopen is dan nog vijf minuten

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
welkomstwoord door Nynke van Zwol
presentatie door Margaret Leidelmeijer
lunch
miniworkshop over ‘Naar Holland’
afronding
napraten

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nynke van Zwol, tel. 06-47839666; aanmelden
kan t/m 20 januari a.s. via e-mail bij info@pelita.nl
PS de overige bijeenkomsten voor 2019 zijn (onder voorbehoud):
16 maart, 11 mei, 22 juni, 21 september, 3 november, 14 december.

