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Beleid stichting Gastdocenten WO II Z.O Azië 2021 - 2026 
 

1e generatie 

De generatie die de WO-II en indonesische vrijheidsstrijd zelf hebben 
meegemaakt en nog gastlessen geven moeten we koesteren en eren voor 
wat zij op hoge leeftijd nog kunnen betekenen voor het overbrengen van 
deze geschiedenis.  

Alle verhalen die tot nu toe zijn opgeschreven en alle filmportretten die 
gemaakt zijn willen we archiveren en beschikbaar maken voor jongeren 
die via internet informatie zoeken.   

2e en latere generaties 

De stichting ziet graag dat de gastlessen over dit deel van de geschiedenis 
ook over langere termijn gegeven blijven worden. Daar kunnen de 
kinderen en kleinkinderen van de getroffenen een rol blijven spelen. Nu al 
zijn er een aantal gastdocenten die niet hun eigen verhaal maar die van 
hun ouders of grootouders vertellen. En er staat een legertje aspirant 
docenten klaar die allen tot de naoorlogse generatie behoren. Wij hopen 
dat deze groep het in de toekomst kan overnemen als de 1e generatie 
teveel op leeftijd is gekomen. 

Diversiteit van de WO II getroffenen in ZO Azie 

Daarnaast moeten we er ons van bewust zijn dat de getroffen groepen 
van de Japanse bezetting en de Indonesische vrijheidsstrijd zeer divers 
zijn. En dat alle persoonlijke verhalen die daarmee verband houden 
welkom zijn. Bijvoorbeeld: 

 vrouwenkampen,  
 jongenskampen,  
 krijgsgevangenen, mannenkampen, Latihans 
 dwangarbeid aan spoorlijnen (Birma, Pakanbaroe, Banten) 
 werkkampen/mijnen in Japan 
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 buitenkampers 
 troostmeisjes 
 KNIL soldaten, waaronder  

 molukkers 
 inheems soldaten van andere eilanden 
 indo’s, totoks, blanda’s  
 Guerilla strijders op diverse eilanden (oa. Timor) 

 Peranakan-Chinezen 
 Belanda Hitam 
 Indo jongeren uit de Glodok gevangenis 
 Indische kinderen van Japanse soldaten 
 Indische gijzelaars in Duitsland & Nederland 
 Indische  verzetsstrijders in Nederland (boek Herman Keppy) 
 Papoea's gevlucht naar Nederland als gevolg van dekolonisatie 
 Spijtoptanten 
 Alle gerepatrieerden die in Nederland onder belabberde 

omstandigheden zijn opgevangen 

Er zijn nog meer groepen die geleden hebben, maar dat zijn er teveel om 
verder te noemen. 

Samengevat alle oorlogsgetroffenen die een link hebben met voormalig 
Nederlands Indië  

aandacht voor opleidingen. 

De opleidingen van de 2e en latere generaties wordt een speerpunt voor 
de komende jaren. Het programma is vernieuwd en er wordt meer 
aandacht gegeven aan het opstarten van de eerste gastlessen. Contact 
zoeken met scholen en de bemiddelende rol van de coördinator hebben 
daarbij aandacht. Digitalisering speelt daarbij ook een rol. 

nieuwe website en digitalisering 

In juli 2021 zal een nieuwe website van de stichting worden gelanceerd. 
Alle informatie van de archief websites is daarbij toegankelijk gebleven. 
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Met name de persoonlijke verhalen en video’s. Ook zal er aandacht 
worden besteed aan de geschiedenis van onze Stichting. 

De aanmeld- en contact pagina’s zijn gemoderniseerd. Het lesmateriaal is 
uitgebreid en zal blijven groeien. Zo zullen er meer relevante boeken 
worden beschreven. Online nieuwsberichten keren weer terug. En we 
geven aandacht aan de wettelijke regelingen rond onze ANBI module en 
de privacy wetgeving.  

Nieuw zal de mogelijkheid worden om een gastlezing aan te vragen. Voor 
hoger onderwijs, bijvoorbeeld PABO, psychologie of geschiedenis 
studenten. Maar ook voor instellingen, verenigingen, tentoonstellingen, 
workshops, themabijeenkomsten of hulpinstanties met een relatie tot 
deze geschiedenis.  

Tenslotte hebben we een nieuwe webmaster. 

Voor diegenen die het willen zullen we vaker email gebruiken voor onze 
correspondentie. Dat Bespaart papier (= groener) en geld. 

Ik wil benadrukken dat we ernaar streven onze lessen en lezingen zoveel 
mogelijk fysiek te blijven geven. Want daarmee komen de persoonlijke of 
familie verhalen die we vertellen duidelijker over blijft er meer interactie 
met de leerlingen of toehoorders  dan wanneer zo’n les of lezing digitaal 
wordt gegeven. Dit maakt ons ook unieke in de wereld van alle 
organisaties die gastlessen- en lezingen aabieden. Dit unieke karakter 
moeten we behouden. 

samenwerking met andere organisaties 

De samenwerking die er momenteel is zullen we blijven voortzetten. 
Zoals met: 

 Stichting 4&5 mei 
 Stichting Oorlogsverhalen 
 Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vFonds) 
 Philippus Corts Fonds (onderdeel van Vereniging KITLV) 
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 Stichting Honi  

We zullen nog meer de samenwerking opzoeken met organisaties die ons 
kunnen steunen of die wij kunnen steunen. Ik denk bijvoorbeeld aan 
musea en websites die veel info geven over de periode 1942 – 1951 over 
voormalig Nederlands Indië. Maar ook organisaties als: 

 Stichting Pelita 
 Het Indisch herinneringscentrum 
 Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945  
 Andere organisaties aangesloten bij Stichting Nationale 

Herdenking 15 augustus 1945  

En nog vele anderen 

Hernieuwde aandacht in de media 

De laatste tijd is er vernieuwde aandacht voor de oorlogsperiode in Z.O. 
Azië, onder meer  sinds de tv-reeks “70 Jaar Molukkers in Nederland”, het 
boek en tv-serie “Revolusi” en de film “De Oost”. Als Stichting 
Gastdocenten is dit goed om van de aandacht profijt te trekken.  


