Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950
KITLV – NIMH - NIOD

Levensverhaal-document
Met het project Getuigen/Tijdgenoten willen de onderzoekers van het
onderzoeksprogramma de verhalen en ervaringen van diegenen die de periode 1945-1950 in
Indonesië hebben meegemaakt, of voor wie die periode via de ouders een belangrijke rol
speelde, zoveel mogelijk meenemen.
Dit Levensverhaal-document speelt een centrale rol in het verzamelen van die ervaringen. We
vragen u daarom het ‘Levensverhaal-document’ zo uitgebreid mogelijk en met zoveel
mogelijk herinneringen, anekdotes en ervaringen in te vullen.
Alle Levensverhaal-documenten worden bij elkaar gebracht en aan de onderzoekers van het
onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 ter
beschikking gesteld. Na afloop van het programma wordt het Levensverhaal-document
onderdeel van de collectie van het NIOD ten behoeve van toekomstig onderzoek. Als u dat
wilt kan uw levensverhaal ook gedeeld worden met anderen in (online) publicaties.
Naar aanleiding van uw Levensverhaal-document kan er contact worden opgenomen voor
een aanvullend interview. Bijvoorbeeld als er sprake is van nieuwe informatie in relatie tot
het onderzoeksprogramma.
Het Levensverhaal-document bestaat uit verschillende delen: 1) biografische gegevens, 2)
kort cv Nederlands-Indië/Indonesië, 3) familiegegevens, en 4) een open ruimte om uw
persoonlijke levensverhaal op te schrijven.
Vanzelfsprekend wordt uw Levensverhaal-document zorgvuldig behandeld. Vanwege de
privacywetgeving hebben we uw expliciete toestemming nodig om de informatie die u deelt
via het Levensverhaal-document te kunnen gebruiken. Voor opname in de collectie en
publicatie volgen wij de privacywetgeving.
Mocht u nog vragen hebben over het invullen van dit Levensverhaal-document, neemt u dan
contact op met het project Getuigen/Tijdgenoten: 020-5233800, bereikbaar maandag t/m
donderdag.
Als het invullen van dit Levensverhaal-document herinneringen bij u heeft los gemaakt waar u
met iemand over wil praten dan kunt u contact opnemen met Stichting Pelita: 088-3305111.
Ook zou uw levensverhaal tot vragen kunnen leiden bij uw kinderen of kleinkinderen, speciaal
voor hen is er het Aanpreekpunt Naoorlogse Generaties, zij kunnen bellen met: 088-3305150
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Levensverhaal-document Nr. ………….……… [Toe te kennen door administratie.]
U geeft toestemming door een van de volgende vakjes aan te vinken en het Levensverhaaldocument te ondertekenen.
Ik geef toestemming tot gebruik van mijn Levensverhaal-document voor
onderzoeksdoeleinden.
Ik geef toestemming tot opname van mijn Levensverhaal-document in de collectie van
het NIOD.
Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, inclusief
bijzondere persoonsgegevens indien aanwezig, met als doel (online) publicatie(s) van
mijn Levensverhaal en voor publieksactiviteiten.

1) Contact gegevens
Naam (en voorletters):
Roepnaam:
Geslacht:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Tot welke bevolkingsgroep rekent u zich:
Bent u eerder geïnterviewd over uw ervaringen in Indië/Indonesië? Zo ja, wanneer en door
wie?

Heeft u eerder egodocumenten over uw ervaringen in Indië/Indonesië ter beschikking gesteld
aan een archief? Zo ja, welk soort materiaal en aan welk archief?

Heeft u egodocumenten over uw ervaringen in Indië/Indonesië die u ter beschikking wilt
stellen voor het onderzoek? Indien ja, dan kunt u contact opnemen via info@ind45-50.nl.
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2) Uw levensverhaal
Hieronder kunt u uw levensverhaal opschrijven met de nadruk op uw ervaringen of die van
uw ouder tijdens de periode 1945 en 1950 en de nasleep daarvan op uw persoonlijke leven
of dat van uw ouder. U kunt het zo kort of zo lang maken als u zelf wilt. U kunt ervoor kiezen
uw levensverhaal chronologisch of thematisch op te schrijven. Veel mensen vinden het
makkelijker chronologisch hun ervaringen weer te geven en eerst in grote lijnen iets over
hun jeugd en achtergrond te vertellen en pas daarna de ervaringen tijdens oorlog en de
periode daarna te beschrijven. Denkt u bij het opschrijven niet alleen aan bijzondere
ervaringen of gebeurtenissen en anekdotes, maar ook aan schijnbaar onbelangrijke
dagelijkse dingen of dingen die in deze periode niet meer mogelijk waren.
Het gaat om uw persoonlijke levensverhaal, u kunt het precies zo opschrijven als u het zich
herinnert. Laat uw ervaringen niet verloren gaan, iedereen heeft een verhaal te vertellen!
Gebruikt u zoveel bladzijden als u nodig heeft!
Datum

Handtekening
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Bijlagen:
3) Kort cv Nederlands-Indië/Indonesië
Kunt u hieronder per tijdsperiode dat u (of uw ouder) in Nederlands-Indië, Indonesië of
Nederlands-Nieuw-Guinea verbleef aangeven waar dat was, wat het beroep, functie en/of
rang was, welke school u bezocht of bij welk bedrijf of legereenheid u (of uw ouder)
werkzaam was.

Tijdvak
Van….. tot.....

Plaats

Beroep/functie

School/bedrijf/eenheid

4) Familiegegevens (vult u alleen de gegevens in die u weet, u hoeft geen ingewikkelde
speurtochten te houden).
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep
Overleden
Gescheiden
Huwelijksdatum:
Kinderen:
Naam

Echtgeno(o)t(e) (Meer dan een mogelijk)

geslacht geboortedatum geboorteplaats
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Familieachtergrond (als u bepaalde gegevens niet weet of niet wil delen kunt u het vakje
leeglaten):
Broers en Zusters:
Naam

Eigen voorouders:
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep
Overleden
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep
Overleden
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep

geslacht geboren

geboorteplaats Beroep

overleden

Vader

Moeder

Opa Vaderskant

Oma Vaderskant

Opa Moederkant

Oma Moederskant

Voorouders echtgeno(o)t(e):
Naam
Geboortedatum

Vader echtgeno(o)t(e):

Moeder echtgeno(o)t(e):
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Geboorteplaats
Beroep
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep

Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep

Opa Vaderskant echtgeno(o)t(e):

Oma Vaderskant echtgeno(o)t(e):

Opa Moederskant echtgeno(o)t(e):

Oma Moederskant echtgeno(o)t(e):
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