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Fonds zoekt investeerders in film over dekolonisatieperiode
Indonesië
8 november 2018, 12:25
In 2020 wordt er een film uitgebracht over de dekolonisatieperiode 1945-1952 in Indonesië. Het is
onderdeel van project De Oost, waaronder diverse culturele en educatieve projecten vallen die deze
periode belichten. East West Foundation ondersteunt dit project en is momenteel op zoek naar
financiële ondersteuning voor de film. Anthony Ruys, voormalig topman bij Unilever en Heineken, is
voorzitter van de stichting en organiseert op 16 november in De Hallen in Amsterdam een fundraiser
event.
De Oost is een project dat de dekolonisatieperiode in beeld wil brengen met diverse programma’s,
waaronder een documentaireserie, een programma voor scholen en de historische speelfilm van
regisseur Jim Taihuttu. De film moet in 2020 worden uitgebracht, precies 75 jaar na de beëindiging
van WOII en de start van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. De financiering van de film is
nog niet rond en daar maakt de East West Foundation zich momenteel hard voor.
‘Als je het niet weet, kun je er niet van leren’
‘Mijn ouders hebben nooit veel over de oorlog gesproken met ons’, vertelt voorzitter Anthony Ruys,
zelf geboren in 1947. ‘Ook op school werd er maar mondjesmaat aandacht besteed aan die recente
geschiedenis. Wellicht omdat men er genoeg van had om terug te denken aan alle horror story’s.
Maar als je er niets over wilt weten, kun je er ook niets van leren. Met alle gevaren van herhaling die
daarbij horen. Dat speelt in het Europa van vandaag en hetzelfde geldt ook voor andere delen van de
wereld. Daarom alleen al is het de moeite waard om onder meer deze spannende en educatieve film
tot stand te brengen. Andere projecten zijn een documentaireserie over de totstandkoming van het
nieuwe boek van David van Reybrouck over Nederlands-Indië in de periode 1935 -1955, een
educatief programma voor scholen en muziek en fashion uitingen voor een jong publiek.’
Donateurs gezocht
Ruys is met zijn foundation naarstig op zoek naar financiële ondersteuning. Ruys: ‘We zoeken
mensen die weten wat ze doen als ze risico-investeringen doen, maar die tevens het belang van dit
project onderkennen. Op dit moment verwachten we het meest van individuele personen en
familiefondsen. Voor bedrijfsondersteuning zijn er andere wegen om steun te geven. Denk aan
product placements en dergelijke.’
Prachtig project
Voor Ruys zelf is het ook een spannende periode. ‘Ik heb ooit eerder zelf in film geïnvesteerd. Met
wisselend succes. In mijn ogen is dit project echter zowel thematisch als commercieel buitengewoon
goed onderbouwd. De projecten zijn stevig doortimmerd en worden onder meer gerealiseerd met
ondersteuning van gerenommeerde organisaties, zoals het Nederlands Filmfonds en de publieke
omroep NTR. Een prachtig project om in te investeren dus.’

