
 
 

Uitnodiging Bijeenkomst Pelita Naoorlogse Generaties 

U bent van harte uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst op  

 

Zondag 22 september in Museum Sophiahof, Sophialaan 10, 2514 JR 

in Den Haag 

 
Het thema van deze dag is: 

‘Ná het gedèk?’ 
Je (groot)ouder maakte schokkende gebeurtenissen mee in Nederlands-Indië tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en/of in de nasleep daarvan. Welke betekenis heeft dat voor jou? 
 

Presentatie 
De spreker is Fedia Jacobs (1956), die sinds 1987 werkt als psychiater voor het Sinai Centrum, 
gespecialiseerd in de behandeling van slachtoffers van ‘man-made disaster’ en hun naasten/ 
nakomelingen. In de loop van de jaren ontmoette hij vele getroffenen en hun naasten, velen ook 
met een Indische achtergrond. Hij schreef de boeken Pijnlijke Verrijking; rouw en herboren relaties in 
de slagschaduw van oorlogsgeweld (2012) en Van daar naar nu; beter contact tussen 
geweldslachtoffers en naasten (2012). 
 
Oorlogshandelingen, vervolging en internering, marteling en verkrachting worden ook wel man-
made disaster genoemd. Zulke nare ervaringen kunnen bij slachtoffers lang doorwerken. 
Bijvoorbeeld in de vorm van belastende herinneringen. Geweld kan naderhand ook de band van de 
geweldgetroffenen met hun naasten en met zichzelf ontwrichten. Oorzaak hiervan is verwarring in 
tijd en plaats. Leeft het slachtoffer van geweld met de daders van toen, of met zijn naasten van nu?  
 
Fedia Jacobs spreekt zich in zijn presentatie indringend over deze materie uit. Hij haalt zijn kennis 
niet alleen uit boeken, maar vooral uit zijn eigen dagelijkse praktijk. 
 
Miniworkshop 
In het middagdeel begeleidt de spreker samen met de dagvoorzitter een miniworkshop over 
geweldslachtoffers en hun naasten als systeem, sámen. Dit kan helpen de band (ook postuum) te 
verhelderen en te verbeteren. De workshop kan ook helpen bij de vraag welke invloed schokkende 
gebeurtenissen hadden én hebben op de familiegeschiedenis. En over het vinden van een weg uit 
die complexe situatie. 
  
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:   ZONDAG 22 september 2019 

Locatie:  Museum Sophiahof, Sophialaan 10 te Den Haag 

Tijd:   11.00 uur inloop, 11.30  uur aanvang, 16.00  

eind 

Entree:   € 3,50 p.p.  

  

• Bij wijze van lunch zijn er warme snacks te koop 

• Bereikbaarheid: zie beschrijving onderaan  

 

Programma  
11.00 – 11.30 uur  

 

inloop 

11.30 – 11.35 uur  welkomstwoord door Nynke van Zwol  

11.35 – 12.30 uur  presentatie door Fedia Jacobs  

12.30 – 13.30 uur  lunch (Mogelijkheid aanschaf gesigneerd boek) 

13.30 – 1455 uur  miniworkshop  

14.55 – 15.00 uur  afronding  

15.00 – 16.00 uur  napraten  

  

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nynke van Zwol, tel. 06-47839666; aanmelden 

kan t/m 20 september a.s. via e-mail bij info@pelita.nl   

  

PS de bijeenkomsten voor 2019 zijn op (onder voorbehoud):  

Zaterdag 2 november en zaterdag 14 december.   

 

VANAF 22 SEPTEMBER  vinden de bijeenkomsten plaats in De Sophiahof in Den Haag (waar Stichting 

Pelita een steunpunt heeft) omdat Het Brandpunt in Baarn is gesloten. Vanaf 2020 hopen we een 

nieuwe vaste locatie te hebben gevonden. 

 

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 
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