
 
UITNODIGING 

Bijeenkomst Impact Dekolonisatieonderzoek 30 april 2022, Generaal Spoor Paviljoen, Roermond 

In februari werden de resultaten van het onderzoek ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en 
oorlog in Indonesië, 1945-1950’ gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan organiseert Stichting Pelita 
samen met ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en het Nederlands Veteraneninstituut 
een speciaal programma op zaterdag 30 april a.s. in het Generaal Spoor Paviljoen.  

We bieden u tijdens deze bijeenkomst de gelegenheid om met onderzoekers in gesprek te gaan. Ook 
zullen we ingaan op vragen als 'Wat betekent dit onderzoek voor mij en mijn familie?' en ‘Hoe ga ik 
om met emoties die deze publicaties losmaken?’ De gesprekken zullen in een kleine groep 
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 
We starten het programma met korte inleidingen van Ben Schoenmaker (directeur van het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en lid van de programmadirectie van het 
onderzoeksprogramma) en Eveline Buchheim (Onderzoeker bij het NIOD en verbonden aan Getuigen 
& Tijdgenoten, een onderdeel van het onderzoeksprogramma). Daarna krijgt u gelegenheid om in 
gesprek te gaan.  

Vanwege de grootte van de locatie bieden we twee tijdstippen aan om de bijeenkomst bij te wonen. 
U kunt kiezen uit: 

1. De ochtend van 11.00 uur tot 12.30 uur 
2. De middag van 14.00 uur tot 15.30 uur 

Beide bijeenkomsten zijn gelijk van inhoud. De toegang is gratis. 
Adres: Generaal Spoor Paviljoen, Maastrichterweg 19, 6041 NZ Roermond 

Wijze van aanmelding 
U kunt alleen deelnemen na inschrijving via contactpunt@pelita.nl.  

Geeft u in uw mail aan welke bijeenkomst uw eerste voorkeur heeft (de ochtend of de middag)? 
Indien een tijdstip is volgeboekt verplaatsen we uw deelname naar de tweede voorkeur. U wordt 
daarover ingelicht.  

Heeft u nog vragen over de bijeenkomst? Mailt u deze dan naar Ed Roso, medewerker sociale 
dienstverlening: 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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