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TOEN WE HIER KWAMEN, DACHTEN WE DAT DE BOMEN OPGEDROOGD WAREN……….
Lezing Inge Dekker donderdag 15 maart 2018 – 19.30 uur
Op donderdag 15 maart 19.30 uur geeft Inge Dekker een lezing in de remonstrantse kerk,
het kantoor van de Stichting Oude Groninger Kerken met de titel: Stille getuigenis van een
tijdelijk bestaan. Dit n.a.v. het verschijnen in november 2017 van de uitgave: Stille getuigenis
van een tijdelijk bestaan - Over Molukse kindergraven en het leven in Woonoord Carel
Coenraadpolder. Onderdeel van de lezing deze avond is de vertoning van de 25 minuten
durende documentaire: Rumah Tua – een laatste reis naar het ouderlijk huis - uit 2010. Een
intiem portret van de 84-jarige oma van regisseur Lizette Mataheru.
In de zomer van 1953 arriveerden in Oost-Groningen acht bussen met daarin zo’n zestig
Molukse gezinnen en twintig alleenstaanden. De bezittingen van de 311 toekomstige
bewoners van Woonoord Carel Coenraad pasten in enkele vrachtwagens. Ze zouden hier tot
begin jaren zestig lief en leed delen. Hoe zag het bestaan eruit in Woonoord Carel
Coenraad, of kamp CC-polder zoals de Molukse bewoners het zelf meestal noemen? Hoe
was het om op te groeien in houten barakken op deze plek ver weg van alles, in de leegte?
Tijdens de lezing wordt dieper ingegaan op de geschiedenis van de Molukkers in Groningen.
De documentaire Rumah Tua – Een laatste reis naar het ouderlijk huis – gaat over oma
Augustina die nog één keer terug wil naar haar vaderland, één keer, voordat het niet meer
kan. Haar grootste wens is om dat met haar kleindochter Lizette Mataheru te doen. De
documentaire laat de voorbereidingen zien op deze reis naar het ouderlijk huis van oma
Augustina en dit brengt onverwacht onbekende herinneringen en verhalen over oma's leven
naar boven.
De details van de lezing
Locatie: Remonstrantse kerk,Coehoornsingel 14 Groningen
Entree: donateurs SOGK gratis – niet-donateurs betalen € 2,50
Aanvang 19.30 uur
Einde: circa 21.30 uur
Aanmelden: info@groningerkerken.nl of 050-3123569
De lezing bestaat uit twee delen, een gesproken deel voor de pauze en de vertoning van de
documentaire na de pauze. Bij de lezing hoort ook een begeleide (bus)excursie naar
Appingedam, de Carel Coenraadpolde en Finsterwolde. De datum is zaterdag 7 april.
Hiervoor moet wel apart betaald worden. Nadere details worden t.z.t. bekendgemaakt
Bio Inge Dekker
Inge Dekker studeerde onder meer geschiedenis en werkte als redacteur voor diverse media
en organisaties. Zij onderzoekt en publiceert graag over ‘vergeten’ of onderbelichte verhalen
rondom landschap en erfgoed. Sinds enkele jaren doet zij dit vanuit Oost-Groningen.

EINDE BERICHT
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 0503672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl
Foto:’s Molukse kindergrafjes (Finsterwolde) en Ingang Ambonezenbosje (Carel
Coenraadpolder)
(Fotografie Inge Dekker/SOGK)

