
 
 

Uitnodiging Bijeenkomst Pelita Naoorlogse Generaties 

U bent van harte uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst op zaterdag 2 november in Den Haag.  

 

Mijn familie in tijden van oorlog, een film van Chris de Ceuninck van Capelle 

De documentaire 'Mijn familie in tijden van oorlog' is een verhaal over liefde, scheiding, pijn en 

verdriet. De familieleden van de filmmaker ondergaan de gevolgen van de Japanse bezetting en de 

Bersiap aan den lijve, tot en met de gedwongen repatriëring (met 330.000 lotgenoten) naar 

Nederland. Een dramatisch tijdsbeeld dat voor iedereen met een achtergrond in Nederlands-Indië 

herkenbaar zal zijn. De bewogen geschiedenis komt tot leven, ook en juist voor nieuwe generaties.  

 

Aanleiding voor de film was de ontdekking van een oude Rode Kruis-doos uit de oorlog met daarin 

stapels brieven van zijn ouders. Geroerd door wat ze elkaar schreven, besefte hij dat de oorlog veel 

meer impact op het familieleven had dan hij voor mogelijk hield. De brieven vertellen het verhaal 

van zijn ouders en zijn zus in een tijd van onveiligheid, lijden en verlies, geschreven na de capitulatie 

van Japan in 1945. De film volgt nauwgezet hun verhaal over de ontberingen in de kampen, de 

onmenselijke transporten in de zogenaamde hell ships en de belegering van het familiehuis. De film 

eindigt met de gevolgen van een oorlog: de trauma's die de betrokkenen vaak nog dagelijks ervaren. 

Aan het woord komen de laatste overlevenden en lotgenoten van de familie en een gespecialiseerd 

psycholoog. 

 

Presentatie 

Chris de Ceuninck van Capelle geeft een inleiding over zijn persoonlijke beweegredenen om de film 
te maken. Daarna volgt de vertoning van de film. 
 
Miniworkshop 
In de middag wordt in een miniworkshop verder ingegaan op het onderzoeken van je verleden om 
daarmee jezelf en je (groot)ouders beter te leren begrijpen. En natuurlijk is er alle ruimte voor 
vragen aan Chris de Cueninck van Capelle. De mini workshop wordt begeleid door de filmmaker en 
de dagvoorzitter.  
 
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:   Zaterdag 2 november 2019   

Locatie:  De Sophiahof, Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag 

Tijd:   11.00 uur inloop, 11.30  uur aanvang, 16.00  eind 

Entree:   € 3,50 p.p.  

Bezoek Museum Sophiahof: Tegen een gereduceerd tarief van € 5,- 

• 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  inleiding Chris de Cueninck van Capelle + vertoning 

film 

12.30 – 13.30 uur  lunch (Mogelijkheid aanschaf dvd) 

13.30 – 1455 uur  Mini workshop  

14.55 – 15.00 uur  afronding  

15.00 – 16.00 uur  napraten en mogelijkheid aanschaffen dvd 

  

 

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

kan t/m 31 oktober a.s. via e-mail bij info@pelita.nl   

  

PS de laatste bijeenkomst in 2019 is op zaterdag 14 december. 

 

VANAF SEPTEMBER vinden de bijeenkomsten plaats in Museum 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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