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Voor het eerst getoond aan het grote publiek, op de Waaidag 27 
september 2003 in Moordrecht, in verkorte versie de film over Waai, 
gemaakt door Waainezen zelf op Ambon en hier in Nederland tot een 
documentaire samengesteld. 

Jan Overweg, samensteller van de film: “Het idee voor het project is 
begonnen toen wij de eerste beelden na de aanval van 6 juli 2000 van 
Rino en Sien Bakarbessy-Latul te zien kregen. Dat waren beelden die 
Maluku Tabakar maakte 4 dagen na 6 juli. Eerder hadden wij al 
videobeelden gezien van het geïsoleerde Waai, ogenschijnlijk rustig  
maar de situatie was wel tegelijk gespannen, gemaakt door de zus van 
Rino en hun vader. De familie groet U met de beelden over hun wel en 
wee.  

Het definitieve plan om er een aaneensluitende film van te maken 
groeide gestaag toen ook de beelden binnenkwamen van de terugkeer 
en beginnende wederopbouw.” Deze documentaire laat zien het dorp 
Waai van vóór, letterlijk tijdens, en na de aanval van 6 juli 2000. De 
opvang in Suli na de tocht door de bergen. Het vluchtelingenkamp in 
Passo. De terugkeer en de beginnende wederopbouw. Zonder 
commentaar, want de beelden spreken voor zich. Een impressie van 
binnenuit, gefilmd door de Waainezen zelf. 

Uit 14 uur materiaal is 71,26 minuten gedestilleerd. Welke criteria              
legde de samensteller aan om onderwerpen als bijv. de hulp van zuster 
Moens of de groep Forum uit Jakarta niet op te nemen in de 
uiteindelijke versie? “Dat is omdat het verhaal verteld moest worden in 
één uur.       En ik heb me beperkt tot de beelden van het dorp Waai en 
haar bewoners. Zij zijn het enige en unieke onderwerp van de film, of 
ze zich nu in Waai, Suli of Passo bevinden met hun grote en kleine 
zorgen,  

                                                                                                                

 

angsten en leed… en hoop”. Deze film, is gelijk een monument, van de 
recente geschiedenis van negeri Waai, het dorp van waar de mensen 
hier in Nederland voor een groot of klein deel hun oorsprong hebben, 
waardoor zij allen kunnen zeggen dat zij Waainese nakomelingen zijn. 

De film, nederlands ondertiteld, is te bestellen door overmaking van       
€ 31,50  (€ 25,- met verzendkosten € 6,50) op Girorekening  46 35 980  

t.n.v.  Stichting  I.A.A.W.  met vermelding van film negeri Waai, DVD.  
De opbrengst komt geheel ten goede van de wederopbouw van Waai. 

 

Stichting I.A.A.W.  draagt bij aan de ontwikkeling van het dorp Waai en 
aan de zelfredzaamheid van de Waainenezen  door kleinschalige  
projecten  te financieren. Om dit doel te bereiken onderneemt zij 
acties.  Girorekening  46 35 980  t.n.v.  Stichting  I.A.A.W.                                                                                                                                                   
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