Van Indië, naar Eindhoven en verder.
In het kader van Remember September wordt op 19
september de speciale herdenkingsbijeenkomst
gehouden 'van Indië, naar Eindhoven en verder'. De
bijeenkomst geeft aandacht aan de verhalen en
ervaringen van WOII in Azië en de latere jaren van
Molukkers, Indischen en Indo's.
Locatie: Wattstraat 70
Tijd: 18.00 - 22.30u
Entree: gratis
Organisatie: Patrick van der Voort (stg. Kleurrijke Stad)
en Joyce Radesey ('t Indisch Atelier)
Info: patrickvdv@kleurrijkestad.nl
Op 18 september 1944 wordt Eindhoven bevrijd. Nu 70 jaar later wordt dat breed en uitbundig
gevierd. Voor Eindhovenaren uit voormalig Nederlands-Indië roept deze bevrijding speciale
herinneringen op. Voor hen kwam de bevrijding niet met de capitulatie van Japan. Daarna kwam de
Bersiap tijd en werden ze slachtoffer van het geweld van de onafhankelijkheidsoorlog. Met de
onafhankelijkheid van Indonesië brak voor hen opnieuw een ellendige periode aan. Ze moesten
kiezen. Kozen ze voor Indonesië dan mochten ze blijven als tweederangsburger. Een keuze voor
Nederland betekende een gedwongen vertrek met achterlating van alles wat was opgebouwd en het
verlies van hun land en cultuur. Ongeveer 300.000 mensen zochten een nieuwe toekomst in
Nederland, waar het weer en het welkom kil en koud was. Ondanks de eigen traumatische
oorlogsgeschiedenis, wordt hen duidelijk gemaakt dat in
Nederland een "eigen" oorlog is geweest waardoor er geen
plek blijkt te zijn voor de verhalen over die "verre
Aziatische" oorlog.
Programma: z
Zaal open om 18.00u. Na een welkomstwoord worden de
aanwezigen uitgenodigd samen te eten. Daarna zal Patrick
van der Voort (directeur Kleurrijke Stad) namens de
organisatie een introductie op het programma doen.
Journalist/schrijver Hans Horsten gaat vervolgens in gesprek met Shelly Lapré (kunstenares), Carola
Eijsenring (onderneemster/dichteres), Inge Dumpel (journaliste/schrijfster) en Leo Tho Nijenhuis
(voorzitter Bond Ex-gedetineerden en Gerepatrieerden van Overzee en hun nakomelingen). Na de
interviews krijgen de aanwezigen de mogelijkheid hun verhaal te delen en te reageren op de
interviews. De huisband van 't Indisch Atelier verzorgt muzikale intermezzo's en er zijn korte
optredens van Inge Dumpel en Carola Eijsenring. Vanaf 21.50 treedt de huisband op en om 22.30
volgt een afsluitend dankwoord.

