Ontmoetingsdag Pelita naoorlogse generaties verwant met WO-II in Azië
Op zaterdag 8 september vindt de volgende bijeenkomst plaats. Het doel van deze bijeenkomsten
blijft het bieden van een ontmoetingsplatform voor iedereen van de Nederlandse, Indische en
Molukse naoorlogse generaties van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Bezoekers kunnen hun
verhalen delen zodat anderen deze kunnen (her)kennen en vanuit de helende werking van kennis
veerkracht ontwikkelen.
"Stopt de Indische cultuur bij onze generatie?"
Het antwoord op deze vraag wil Erica Bürer, fotografe van het boek 'Imagine', onderzoeken door met
u in gesprek te gaan op 8 september.
Aan de hand van een korte presentatie van het boek, waarvan ze ook een trailer zal vertonen, wil ze
met de aanwezigen van gedachten wisselen over cultuurbehoud en –overdracht naar de volgende
generaties: Hoe doet u dat met uw kinderen en/of kleinkinderen? Of is het helemaal niet nodig? De
1e generatie, uw ouders, heeft de Indische cultuur misschien onbewust meegegeven, maar heeft ook
veel bewust weggestopt. Is het nu aan deze generatie om die cultuur in leven te houden?
Naast Erica Bürer zal Inge Dümpel, interviewster van ‘Imagine’, aanwezig zijn. Zij is deskundige op het
gebied van levensverhalen en kan advies of tips geven over hoe je zelf het verhaal van een
(groot)ouder kan vastleggen. Wat vraag je wel/wat niet? Hoe bouw je het verhaal op? Wat moet je
zeker vragen? Ook zal naar alle waarschijnlijkheid een van de geportretteerde en geïnterviewde
mensen uit ‘Imagine’ aanwezig zijn op deze dag.
‘Imagine’, foto's en persoonlijke verhalen van Indische Nederlanders
"Ik ben Erica Bürer, fotograaf en echtgenote van een Indische man en samen ouders van 2 dochters.
Toen mijn schoonmoeder kwam te overlijden in 2012 en mijn dochters meer wilden weten over hun
achtergrond, realiseerde ik mij dat er nog zoveel was wat zij niet wisten. Met het openmaken van de
hutkoffers waarmee mijn schoonouders naar Nederland zijn gekomen, kwam het besef dat zij nooit
spraken over hun tijd in Nederlands-Indië. Toen besloot ik dat nu nog het moment was om deze
eerste generatie een podium te geven voor hun levensverhaal. Hun levensverhaal en de cultuur die
zoveel mooie facetten kent. ‘Imagine’ was geboren!
De afgelopen 4 jaar heb ik samen met Inge Dümpel (1942), schrijfster geboren in Soerabaja, en
Humphrey de la Croix (1957), historicus geboren in Modjokerto, gewerkt aan ‘Imagine’. Zowel in
Nederland als in Florida, Amerika zijn wij op zoek gegaan naar Indische Nederlanders die hun verhaal
en culturele gebruiken met ons wilden delen. Deze mensen namen ons mee op een diepgaande reis
door hun leven, waarbij wij gefascineerd en ontroerd raakten over wat zij ons vertelden. En dit mag
absoluut niet verloren gaan! Door onze unieke samenwerking kunnen we deze interviews verrijken
met prachtig beeldmateriaal en tegelijkertijd in de juiste historische context plaatsen."

Praktische informatie:
Datum:
Locatie:
Tijd:
Entree:

Zaterdag 8 september 2018
Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn
11.00 - 16.00 uur
€ 8,00 p.p.

-

Bij wijze van lunch zijn er warme snacks te koop
Locatie Het Brandpunt ligt op 5 minuten lopen van het trein- en busstation Baarn en heeft eigen
parkeergelegenheid

Programma
11.00 – 11.30 uur
11.30 – 11.40 uur
11.40 – 12.20 uur
12.20 – 13.00 uur
13.00 – 13.45 uur
13.45 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur

inloop met koffie en thee
welkomstwoord door Nynke van Zwol
interactieve presentatie door Erica Bürer
lunch
uiteen in subgroepen voor een miniworkshop ‘levensverhaal’
terug bij elkaar, gelegenheid tot stellen van vragen en afronding
napraten

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nynke van Zwol, tel. 06-47839666; aanmelden
kan t/m 6 augustus a.s. via e-mail bij info@pelita.nl
PS de planning voor dit najaar is verder:

27 oktober en 15 december

