
UPDATE 
van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op zaterdag 15 augustus 2015, vanaf 10.00 uur

op de Vlaggenparade aan de Boompjes, Rotterdam.

U krijgt deze nieuwsbrief, omdat u zich onlangs of in het verleden heeft
aangemeld voor de herdenking.

PROGRAMMA

Het programma is iets uitgebreid! We zijn verheugd U te kunnen melden dat
mevrouw Hanne van Hoytema samen met de heer Husson Groenenboom 'Oh
Freedom' zal zingen.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor de Herdenking? Dan kunt u dat alsnog doen
via onze website of door te reageren op deze nieuwsbrief.

STRAATSIERAAD
Men is druk bezig met het maken van
ons straatsieraad, Kunstenaar Han
Goan Lim ging kijken hoe het ervoor
stond. Het schiet al op! Het kunstwerk

http://www.herdenking-15-augustus.nl/


wordt voorzien van een QR-code,
waarmee met een smartphone
verwezen wordt naar de webpagina
met persoonlijke verhalen, om zo onze
heritage te bewaren. Bij deze roepen
we U op om ook uw verhaal met ons te
delen. Stuur uw verhaal naar de
stichting of laat ons contact met U
opnemen, als U liever geïnterviewd wilt
worden. Wilt U uw verhaal op de
herdenking terugzien op onze website,
verzoeken wij U deze voor 13 augustus
inclusief foto toe te sturen.

De stichting dankt alvast Nedspice
Sourcing B.V. voor een gulle
gift; Zuliani  kunst en terrazzo b.v. uit
Zoetermeer voor de het terrazzo-werk
en plaatsing; Langcat Emaille uit Laag-
Soeren voor het vervaardigen van de
emaille foto en Egbert Schelhaas voor
het gebruik van de foto.
 

EDUCATIE
Herdenken doen we om niet te
vergeten. En om de geschiedenis niet
verloren te laten gaan is het belangrijk
om haar door te geven. Daarom wil de
stichting verhalen verzamelen op de
website. Een bloemlezing van deze
verhalen willen we aanbieden aan
educatieve instellingen en
geïnteresseerden middels een
prachtige publicatie. Om dit voor elkaar
te krijgen, willen we u vragen om een
donatie: door het delen van uw
persoonlijke Indische familieverhaal of
middels een financiële donatie, die u nu
kunt doen op de site van Voor De
Kunst.

https://voordekunst.nl/projecten/3254-indisch-straatsieraad-in-rotterdam-1


De stichting is u dankbaar dat u het
mogelijk maakt haar werk middels dit
educatieve element te verdiepen.

I.N.D.O.
In ons vorige bericht meldden we al over het I.N.D.O. documentaire project van
ons bestuurslid Christie. I.N.D.O. is nog in volle ontwikkeling. Ze zijn



bijvoorbeeld nog op een zoek naar een authentieke Rotterdamse Indo-rocker! 

Tijdens de Kumpulan Tanpa Nama in Poortugaal spraken zij met de Eastern Aces,
bekende Haagse indo-rockers. Maar Rotterdam kende ook een paar legendarische
bands. Kent U nog iemand die geschikt is voor de documentaire, neem dan contact
op met Christie. In augustus wordt er geïnterviewd, in september komt het op de buis
bij OPEN Rotterdam.

ONBEREIKBAAR DICHTBIJ
Bestuurslid Kolonel KLu b.d. Drs. Carel Banse is mede-initiatiefnemer van het
boek 'Onbereikbaar Dichtbij'. Het bevat persoonlijke verhalen van veteranen uit
Dordrecht e.o., opgetekend door studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam: de eerste
generatie in gesprek met de derde generatie. Carel schrijft over de doelstelling van het
boek:

'Vijfendertig jaar in militaire dienst gediend – net als mijn vader – maar ik ben helaas geen
veteraan. Door mijn werk ben ik wel nauw betrokken geraakt bij veteranen. Ik denk daardoor wel
enigszins te kunnen inschatten wat veteranen - mannen en vrouwen - kan overkomen. En waarmee
hun vrouwen en mannen, hun kinderen, hun gezinnen, hun families geconfronteerd kunnen worden.
Dat geldt zowel voor de ‘oudere’ veteranen (van wie er steeds minder zullen zijn) als voor de
‘jongere’ veteranen (van wie er steeds meer zullen zijn) ........... Dit boek is een ‘hormat’ (eerbetoon)
aan mijn vader en aan alle andere veteranen. Ik hoop dat het een bijdrage mag leveren aan
onderling begrip. Zodat we er voor elkaar kunnen zijn. Opdat niemand hoeft te denken:
‘Onbereikbaar Dichtbij’.

mailto:mail@chriztee.com
http://www.openrotterdam.nl/i-n-d-o/content/page?1910
http://www.onbereikbaardichtbij.nl/het-boek/


De Stichting Herdenking 15 augustus 1945 Regio Rotterdam hoopt U en jou de 15e te
ontmoeten op de Boompjes. Het aanmeldingsformulier staat hier!
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