HOE KWAMEN DE INDISCHE NEDERLANDERS NAAR HARDERWIJK
DOOR LEX SCHUIJL
HARDERWIJK – Onder veel belangstelling werd het boek ‘Hoe de Indische
Nederlanders naar Harderwijk kwamen’ officieel gepresenteerd.
In restaurant De Oude Drukkerij werd het eerste exemplaar van het boek ‘Hoe de
Indische Nederlanders naar Harderwijk kwamen’ aan wethouder Pieter den Besten
overhandigd. Daarna werden ook de geïnterviewde ‘Indische Harderwijkers’ met
een exemplaar verrast.
Den Besten typeerde het boek als volgt: “Het zijn verhalen die iets vertellen over
pijn en het verdriet waarmee dit integratieproces gepaard ging. Het is het verhaal
waarin duidelijk wordt dat persoonlijke gevoelens van de ouders niet altijd geuit
werden. Het is een mooi boek geworden.”
Auteur Theo Bakker was blij met het feit dat hij alsnog verschillende verhalen van
de eerste generatie immigranten kon optekenen. “Dit is eigenlijk op gang gekomen
door de dochter van Geeske Hollander, Renske Jansen. Zij is heel erg geboeid door
alles wat met Indonesië te maken heeft en heeft daarom een column over haar
grootouders geschreven. Zij heeft ontdekt dat er weinig tot niets uit die tijd in
Harderwijk is gedocumenteerd en mij gevraagd haar gegevens uit te werken.
In eerste instantie is er een lijst gemaakt van Indische families die nog in
Harderwijk wonen en al snel uitgebreid naar de regio, omdat sommige families uit
Harderwijk zijn vertrokken. Die gesprekken zijn goed verlopen, maar sommige
personen hebben zich teruggetrokken, omdat ze moeite hadden met de
herinneringen aan die nare tijd. Men moet immers niet vergeten dat zij destijds
ongewild en berooid naar dat vreemde land, Nederland, zijn gestuurd.”
Theo Bakker en Otto Büttner hebben de mensen geïnterviewd en hebben het boek
samengesteld. In de eerste hoofdstukken wordt de geschiedenis verteld vóór de
immigratie van de families naar Nederland en het ontstaan van de wijk
De Tinnegieter en afgesloten met de verhalen over de eerste generatie Indische
Nederlanders.

