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Onderwerp: 'Molukse koffers' in Fazantstraat

Opheusden

Vertegenwoordigers van drie generaties Molukse vrouwen, mevrouw C. Timisela-Saija, mevrouw G.
Kainama en Charéa Lainsamputty, onthulden op 13 april 2013 een Moluks monument. Het kunstwerk
staat in de Fazantstraat in Opheusden en is gemaakt door Lincy Bakker.
Een gesloten reiskist en een koffer die open kan. Zo heeft de kunstenaar de Molukse geschiedenis van de
afgelopen 62 jaar verbeeld. Een gesloten kist die altijd gereed stond voor vertrek, omdat de Molukse
inwoners aanvankelijk slechts tijdelijk in Nederland zouden verblijven. Naarmate de tijd verstreek en er
van tijdelijkheid geen sprake meer was, gingen de koffers open en vestigden de Molukse inwoners zich in
Nederland. Zo ook in Opheusden. Het kunstwerk is aangeboden door Stichting Woningbeheer Betuwe en
gemeente Neder-Betuwe.
Voorafgaande aan de ceremonie in de Fazantstraat was er eerst een bijeenkomst in het gemeentehuis.
De dames Leatemia en Uneputty vertelden op beeldende wijze de ervaring van de komst van de Molukse
mensen naar Nederland. Sanne de Graaf begeleidde de voorstelling op de cello.
Vervolgens spraken burgemeester ir. C.W. Veerhoek en mevrouw drs A.F. Bijl, directeur van de Stichting
Woningbeheer Betuwe, over verleden, heden en toekomst.
Na een toespraak door mevrouw Masela, een koorzang en een gebed was het tijd om naar de
Fazantstraat te lopen. Deelnemers aan de ‘Walk4Maluku’ en motorrijders van de Peringatan Rideout
sloten zich bij de aanwezigen aan. Daar vond de daadwerkelijke onthulling van het monument plaats,
omkleed door officiële momenten, zoals speeches, de vlaggenceremonie, het zingen van het Molukse
volkslied en dankwoorden van betrokkenen.
Na de wandeling terug naar het gemeentehuis was het tijd om het middagprogramma aan te vangen met
een maaltijd. De middag is afgesloten met enkele sprekers, een gedicht voorgedragen door mevrouw
Sijaranamual en eindigde met een Moluks danklied.
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