UITNODIGING
Getuigen & Tijdgenoten van de onafhankelijkheidsoorlog - 2 juli 2022, Assen
Welke keuzes maakten burgers en militairen tijdens de strijd om de onafhankelijkheid in Indonesië
tussen 1945 en 1949? Aan wie bleven zij loyaal, en waarom? Hoe leven hun ervaringen voort in het
heden en welke betekenis heeft die periode nu? Daarover gaat de publicatie ‘Sporen vol
Betekenis’. In dit tweetalige Indonesisch - Nederlandse boek draait het om de persoonlijke
ervaringen van burgers en militairen die het conflict van nabij meemaakten. En het is de weerslag
van het deelonderzoek Getuigen & Tijdgenoten, onderdeel van het grote onderzoek
‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’. Op 2 juli a.s. is een
van de onderzoekers, Eveline Buchheim, te gast in Wijkcentrum De Componist in Assen om te
vertellen over dit onderzoek.
We bieden u tijdens deze gratis toegankelijke bijeenkomst de gelegenheid om met haar in gesprek te
gaan over dit onderzoek. Ook zullen we ingaan op vragen als 'Wat betekent deze periode voor u en
uw familie?' en ‘Hoe ga ik om met emoties die deze publicaties losmaken?’
De gesprekken zullen in kleine groepen plaatsvinden, onder leiding van o.a. Ed Roso en Alies
Boenders. Voor meer persoonlijke vragen en emoties zijn er ook medewerkers van Stichting Pelita,
ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en het Nederlands Veteraneninstituut aanwezig.
Programma 2 juli
13.30 uur: Inloop
14.00 uur: Introductie en presentatie onderzoeker
14.30 uur: Gesprekken
16.00 uur: Afsluiting en napraten
17.00 uur: Einde
Deelname is gratis, inclusief koffie, thee en enkele
versnaperingen.
Adres: Wijkcentrum De Componist, Paganinilaan
15, 9402 VH Assen
Wijze van aanmelding
Om zeker te zijn van een plek is het raadzaam een
plaats te reserveren via contactpunt@pelita.nl,
onder vermelding van Assen, uw naam en
telefoonnummer. Komt er iemand met u mee?
Vermeld dan ook deze naam in de mail.
Heeft u nog vragen over de bijeenkomst? Mailt u deze dan naar Ed Roso, Coördinator Bijeenkomsten
Dekolonisatieonderzoek: e.roso@pelita.nl.
Contactpunt
Er is een speciaal contactpunt voor mensen met vragen over het onderzoek of die hun verhalen en
emoties graag aan iemand willen vertellen: Stichting Pelita via 088-3305111 tijdens kantooruren of
via contactpunt@pelita.nl. Veteranen en hun naasten kunnen terecht bij het Veteranenloket van het
Nederlands Veteraneninstituut via 088-3340000.

