
 
UITNODIGING 

11 juni 2022, Wijkcentrum Holtenbroek, Zwolle 

Impact Dekolonisatieonderzoek: Bersiap 

Eind mei verschijnt het boek 'Het geluid van geweld, Bersiap en de dynamiek van geweld tijdens de 
eerste fase van de Indonesische revolutie, 1945-1946' van onderzoekers Onno Sinke en Esther 
Captain. Daarin wordt onder andere beschreven hoe dit geweld niet los kan worden gezien van de 
gewelddadigheden tussen diverse andere bevolkingsgroepen en actoren in Indonesië op hetzelfde 
moment. Kenmerkend voor de explosie van geweld na de Japanse overgave is de gelaagdheid en 
gelijktijdigheid ervan, zowel op het structurele (maatschappelijke) als het individuele niveau. Op 
zaterdag 11 juni bieden we u de gelegenheid om met de onderzoekers in gesprek te gaan. 

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks onderzoeken 'Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld 
en oorlog in Indonesië 1945-1950'. Een onderzoek dat veel losmaakte in de Nederlandse 
samenleving. Tijdens deze gratis toegankelijke bijeenkomst kunt u uw vragen stellen aan de 
onderzoeker maar zullen we ook ingaan op wat dit onderzoek betekent voor u en uw familie en wat 
we er verder mee kunnen.  

De gesprekken zullen in kleine groepen plaatsvinden. Dus er is voldoende ruimte voor persoonlijke 
aandacht en vragen. Er is ook begeleiding van Stichting Pelita, ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging 
en Geweld en het Nederlands Veteraneninstituut aanwezig voor als u meer persoonlijke vragen en 
emoties wilt bespreken.  

Programma 
13.30 uur: Inloop 
14.00 uur: Introductie en presentatie  
14.30 uur: Gesprekken 
16.00 uur: Afsluiting en napraten 
17.00 uur: Einde  

 
Deelname is gratis, inclusief koffie, thee en versnaperingen. 
Adres: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle 

Om zeker te zijn van een plek is het raadzaam een plaats te 
reserveren via contactpunt@pelita.nl, onder vermelding van ‘11 
juni Zwolle’, 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.  
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