UITNODIGING

Dinsdag 4 december 2012

Van 16.00 - 19.00 uur

Een programma op de geboortedag van Dewi Sartika
Sartika, Kartini en Jacobs
Ontmoetingen in Indonesië & Nederland
Bij Aletta E-Quality
Vijzelstraat 20 - 1017 HK - Amsterdam

Afgelopen april reisde een groep door
Indonesië, in de voetsporen van Aletta
Jacobs’ Wereldreis voor het Vrouwenkiesrecht. De kennismaking met
feministen van nu wordt voortgezet in
Amsterdam door een ontmoeting met
de Indonesische activiste Nursyahbani
Katjasungkana.

Voorvrouwen van Indonesië - vlnr Raden Adjeng Kartini, Maria Walanda
Maramis, Cut Nya ‘Din, Nyi Ageng Serang, Raden Dewi Sartika, Martha Christina
Tiyahahu. Schilderij van Cisca Pattipilohy, gemaakt door politieke gevangenen.

Zingen op de Kartini dag in Indonesië.

Het programma op 4 december van 16.00 tot 19.00

De geboortedag van Kartini is in Indonesië een
grote feestdag. Tijdens de ‘In de Voetsporen’
reis werd de Dewi Sartika school bezocht. De
leerkrachten aldaar vroegen ook aan deze minder
bekende feministe aandacht te besteden.

16.00 Ontvangst in het auditorium van Aletta E-Quality
Het auditorium van Aletta E-Quality is op de tweede verdieping van het
gebouw De Vijzel aan de Vijzelstraat 20 te Amsterdam.
U wordt welkom geheten door Renée Römkens,
directeur van Aletta E-Quality.
Tijdens de bijeenkomst wordt Saskia Wieringa’s roman Het krokodillengat
verkocht. De opbrengst gaat naar de veteranen van Gerwani.

16.25 Toelichting op het programma door Dineke Stam
4 december is de geboortedag van Dewi Sartika. In 1904, het jaar dat
Raden Adjeng Kartini overleed, richtte Sartika een school voor meisjes
op. Kartini is de bekendste feministe en sinds 1964 een nationale
heldin in Indonesië. Ondanks het feit dat Dewi Sartika in 1966 ook
als nationale heldin werd erkend, is zij veel minder bekend. Op deze
bijeenkomst vragen we aandacht voor haar en doen verslag van de reis
naar Indonesië in de Voetsporen van Aletta Jacobs, met muziek, foto’s en
filmpjes.
16.35 Presentatie aan de hand van Aletta Jacobs’ reisbrieven
17.00 Arina Angerman interviewt Nursyahbani Katjasungkana over
Kartini, Sartika en de positie van vrouwen in de politiek in Indonesië
Nursyahbani Katjasungkana is een hedendaagse Indonesische feministe
en advocaat. Ook is ze voormalig parlementslid in Indonesië en medeoprichter van Kartini Asia Network en van APIK.
17. 45 Zingen Sartika- en Kartini-lied
Onder leiding van Alice van Gorp.
18.00-19.00 Afsluiting en netwerken
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‘In Bandung bezocht
ik de school voor
inlandsche meisjes’,
schrijft Aletta Jacobs in
haar reisbrieven.
‘De oprichtster en
leidster van deze school
is Raven Devi, de vrouw
van een inlandschen
onderwijzer.’
Aanmelden voor deze bijeenkomst
kan via secr@aletta-equality.nl. Er is een beperkt
aantal plekken, dus wees er op tijd bij.
Kijk voor meer informatie op www.aletta.nu

