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Van de redactie
Na een openingsartikel over een
erg trieste zaak in Amsterdam,
waar een ondernemer zo zeer
bedreigd wordt, dat hij de naam
van zijn bedrijf moet veranderen,
als tweede artikel een bijzonder
aangrijpend verhaal over een
krijgsgevangene in een Jappenkamp. Dan een grote verzameling
foto-negatieven
die
gevonden
werd door de fotograaf Ernst
Lalleman, die uw hulp nodig heeft
bij het identificeren van de geportretteerde
mensen.
Verder
onder andere de 293e petitie die
door Stichting Japanse Ereschulden aan de Japanse ambassadeur
werd overhandigd. En de 61e
editie van de Tong Tong Fair komt
er weer aan. De redactie wenst u
weer heel veel leesplezier.

Heeft u zelf een item, waarvan
u denkt dat dit onze lezers zal
interesseren? NICC Magazine
stelt zijn redactionele inhoud
met alle plezier voor u open.
Graag willen wij u ook wijzen op
de mogelijkheid NICC Magazine
als advertentie medium te
gebruiken. Hierbij een oproep aan
alle lezers die eigenaar zijn van
een bedrijf of er werkzaam zijn als
PR manager om NICC Magazine
als mogelijkheid te zien om uw
bedrijf of product onder de
aandacht van nu 9600 abonnees
te brengen. Tevens willen wij een
beroep doen op uw waardering
als abonnee voor het zeer vele
werk dat wij maandelijks aan
NICC Magazine hebben. Houdt u
in gedachten dat NICC Magazine
geheel GRATIS is, hetgeen echter
niet betekent dat wij geen kosten
hebben. Juist in deze tijden is

uw betrokkenheid bij NICC
Magazine van groot belang en
vragen wij u een VRIJWILLIGE
DONATIE. Wij zullen u daarvoor
zeer dankbaar zijn en u zult
verzekerd zijn van een blijvende
gratis toezending van uw geliefde
en gewaardeerde NICC Magazine.
Onze volledige bankgegevens zijn:
(BIC: RABONL2U)

NL39 RABO 0129 216 836,
t.n.v. N.I.C.C. Den Haag NL.
Mogen wij u tenslotte vragen om
NICC Magazine zoveel mogelijk bij
uw familie, vrienden en kennissen
onder de aandacht te brengen?
Vraag hen ook gratis abonnee te
worden. Wij wensen u weer veel
plezier met uw NICC Magazine. En
mede dankzij uw donaties en
advertenties kan NICC Magazine
helemaal GRATIS blijven.
Hans Vogelsang, hoofdredacteur.

Gezwicht voor linkse bedreigingen
VOC-Café in Amsterdam gaat naam veranderen
De exploitant van het bekende
Amsterdamse horecagelegenheid
‘VOC-Café’ gaat binnenkort zijn
zaak een andere naam geven.
Uit extreem-linkse hoek komen
voortdurend
bedreigingen
dat
‘de zaak platgebrand zal worden
als hij de letters VOC niet uit
zijn naam verwijdert’. Sinds de
bedreigingen steeds serieuzere
vorm aannemen en hij ook in
zijn privéleven bedreigd wordt,
heeft eigenaar Sebastiaan Povsé
besloten om geld te steken in een
make-over van zijn zaak.
Duidelijk wordt wederom dat als
je als links-radicaal je zin wilt
hebben, je bedreigingen moet
uiten om je zin te krijgen. De zaak
is gevestigd in de Schreierstoren,
een uit 1487 daterend pand dat
een belangrijke rol speelde in de
tijd van de VOC. Het was de plek
van waaruit VOC-kapitein Henry
Hudson
uitvoer
naar
Nieuw
Amsterdam (het huidige New

York), waar later een van de
belangrijkste rivieren naar hem
werd vernoemd. Povsé is zelf
absoluut geen verheerlijker van
de slaventijd en de rol die de
VOC daarin gespeeld heeft. De
Amsterdamse krant Het Parool
berichtte dat de bedreigingen
dermate ernstig worden, dat de
eigenaar geen andere keus blijft
dan zijn gerenommeerde café
voortaan als ‘Café De Schreierstoren’ door het leven te laten
gaan.
Enige nuance of zelfs maar de
bereidheid tot een dialoog is aan
radicaal links niet besteed. ‘Agree
to disagree’ is de enige taal die
zij spreken. Schreeuwpartijen en
bedreigingen met geweld zijn bij
deze radicalen aan de orde van de
dag. Om verdere escalatie te
voorkomen heeft de eigenaar
besloten dan ‘in hemelsnaam’ de
naam toch maar te veranderen.
De bedreigingen kwamen binnen
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via de sociale media en vooral ook
via mail, waarbij regelmatig de
frase ‘Burn the place down’ werd
geuit. “Daar zijn we enorm van
geschrokken”, zo legt Povsé uit,
“sinds dit allemaal begon, slaap ik
bijna niet meer. Via facebook
wordt ook gesuggereerd dat er ‘op
de werkvloer’ discussies tussen
het personeel zijn ontstaan over
de rechtmatigheid van de naam
‘VOC-Café’, hetgeen absoluut niet
waar is. Sfeermakerij. Wel merk
ik dat het personeel constant op
z’n hoede is. Om het maar zo uit
te drukken: ze kijken voortdurend
over hun schouder. En dat is
natuurlijk een ongezonde werksituatie.
Een diepe zucht ontsnapt aan zijn
keel. “Nee, de VOC was destijds
echt geen bedrijf van lieverdjes.
Dat weet ik ook wel, maar om nu
na een paar honderd jaar zo
tekeer te gaan vind ik ronduit
belachelijk.

De Schreierstoren (1487), waar het VOC-Café gevestigd is. (Foto: bMa / Wikimedia Commons).
Wat die linkse terreurgroep (want
zo noem ik het maar) even
vergeet, is dat de VOC ons land
ook
heel
veel
goeds
heeft
gebracht en een fase in onze
zakelijke, politieke en culturele
ontwikkeling is geweest, zonder
welke wij het nu niet zover
hadden geschopt. Het heeft bijgedragen aan kennis, bedrijfsvoering en techniek. Dit mag nooit
ontkend
worden.
Maar
daar
denderen ze met grof geweld
overheen. Ik vind geschiedenis
iets wat je niet mag verloochenen
of verdoezelen. Je moet uit het
verleden lering trekken en dat doe
je niet door met een gummetje

aan het werk te gaan. Je moet
de negatieve, maar toch zeker ook
de positieve kanten benoemen om
een eerlijk beeld te krijgen.

en er behalve de naam, niets
veranderd is. Maar ik heb het er
voor over, om weer rustig te
kunnen slapen”.

Door dit soort acties worden de
complete cultuur en erfgoed van
ons land afgebroken. Dit is nog
maar slechts een kwestie van tijd.
Daarbij vergeten ze ook dat een
land zonder verleden een land
zonder toekomst is”.
De naamsverandering gaat Povsé
geld kosten. “Al onze reclame en
marketing, ook in het buitenland,
moet worden aangepast. Je moet
je klanten ervan overtuigen dat
het nog steeds dezelfde zaak is

Hopelijk kan hij deze investering
ooit nog eens verhalen op die
halvezolen, die menen dat een
verwijzing naar een al dan niet in
hun kraam passende geschiedenis voldoende is om iemands zaak
plat te branden. Maar dat geld zal
hij waarschijnlijk nooit meer terug
zien, met dank aan radicaal links.
De redactie dezes wenst hem veel
sterkte toe.

Kampgeheim
Dit is een verhaal dat ik opdraag
aan alle onvrije mensen op deze
aarde. En natuurlijk aan hen die
dit werkelijk hebben beleefd of in
een soortgelijke situatie hebben
verkeerd.
Er wordt de laatste jaren relatief
meer aandacht geschonken aan
het leed dat in de tweede
wereldoorlog is geleden in met

____________________

Door: Han Dehne
name het toenmalige NederlandsIndie.
Dit verhaal – op zich - behoeft
geen verdere toelichting dan dat
er meer tussen de regels in is
geschreven dan zo op het oog
lijkt. Het geheel speelt zich af op
Sumatra en behelst het verhaal
van het bevrijdingsuur in een
Japans militair concentratiekamp.
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Het is een afschuwelijk gedachte
jarenlang met en naast elkaar
binnen
celmuren
en
achter
prikkeldraad te leven, gevangen,
letterlijk vrijwel naakt uitgekleed
en zonder enig bezit, - en dan te
weten dat er ergens een geheim
bestaat; het geheim dat iemand
anders, een medegevangene, kent
en waar jezelf niet achter kunt

komen. Tenslotte na vele grauwe
en ellendige jaren lotgenootschap,
weet je alles van elkaar. Er
kunnen geen geheimen meer
bestaan tussen mensen die op het
randje van de dood op een stenen
celvloer leven of in de modder van
een concentratiekamp.
Dat kamp lag ergens op Sumatra,
in het eilandenrijk dat toen nog
Nederlands-Indie
heette.
Het
strekt zich uit in de bocht van een
gele,
sombere
rivier. Verder
bestond de omgeving uit drassige
grond, met hier en daar een
zanderige heuvel, een smalle
strook vaste bodem. Dat was onze
laatste haven. Daarin lieten wij
onze doden neer, elke dag méér,
want hoe langer het duurde des
te meer stierven er, wit en
geruisloos, zomaar op een plank,
hoogstens een rieten matje. Je
had ze zoeven nog tussen de
loodsen zien wankelen, of in het
voorbijgaan gegroet, zwijgend,
met een doffe knik of een flauw
gebaar van je hand, en het andere
ogenblik waren ze al uit je leven
verdwenen.
Ach, het was nauwelijks een
overgang, dat kleine schuifelpasje
van de totale verhongering, de
apathie, de eeuwige malaria, naar
de dood. De levenden wisten
nauwelijks of zij nog wel leefden.
Er stond bijna niets tussen ons
en de dood behalve een kleine
ademhaling, een been, opgezwollen door honger-oedeem maar
dat
nog
bewoog
en
soms
misschien een vreemde wilde
droom. Maar wie weet hoe schoon
en heerlijk de doden droomden, in
de kleine zandheuvels, waar wij
hen hadden neergelegd.
Ja,
misschien
was
er
voor
sommigen van ons toch ook nog
dit verschil; dat van de hoop. De
hoop, die telkens opnieuw maar
steeds minder gevoed werd door
het gerucht, niemand wist of zal
ooit weten waar het vandaan
kwam.
Het gerucht bijvoorbeeld, in de

loop van 1945, dat Holland bevrijd
was. Maar wie gelooft nog in zulke
dingen?
In diezelfde tijd schreeuwde een
Japanse officier bij een afstraffing
van een van onze jongens, die
gek was geworden want hij had
gevraagd of hij naar Holland
mocht; Holland bestaat niet meer.
En dan was er nog dat geheim.
Slechts enkelen hebben geweten
dat dit geheim bestond, ze zijn
er in het begin razend over
geworden, ze hebben de man die
het geheim kende er om veracht
en gehaat.
Kunnen mannen, die samen ieder
uur de dood onder ogen zien,
elkaar dan niet meer vertrouwen?
Waren wij niet naakt voor elkaar,
letterlijk en geestelijk?
Zó afschuwelijk naakt, dat onze
ware aard te voorschijn kwam,
een geheel andere aard dan die
wij in het vooroorlogse leven van
elkaar hadden aangenomen of
zelfs maar vermoed.

Foto uit een kamp ergens bij
Bandoeng
Maar wat geeft het daarover te
klagen of te moraliseren. Het
geheim bleef een geheim. Het zou
het wel altijd blijven. Men kon er
beter niet over denken, hoe
moeilijk dat ook viel, in een
gemeenschap en onder omstandigheden waarbij de kleinste
dingen tot reusachtige, spookachtige problemen werden omdat
je niets anders had.
Wij waren na zoveel jaren al lang
op elkaar uitgekeken en met
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elkaar uitgepraat. Nu waren er
niets meer dan honger, de
modder, de tropenhitte of de
eeuwige moessonregens, en dan
de doden; wie is er vannacht weer
gestorven? Dat is immers geen
nieuws. Het enige wat tenslotte
overbleef was het geheim.
Het geheim lag onder het benige,
uitgeteerde hoofd van één van
ons. Hij had het meegebracht toen
hij door de japanners was
geïnterneerd, hij droeg het bij zich
toen hij later een tijd lang in de
gevangenis terechtkwam, omdat
hij misschien wat rijst over het
prikkeldraad
had
gesmokkeld,
misschien ook zonder enige reden,
dat gebeurde wel meer.
Hij had het altijd bij zich weten te
houden,, hoewel hij het meerdere
keren bijna kwijt was geraakt.
Eens had een Japanse soldaat het
hem willen ontrukken, maar hij
had zich er aan vastgeklemd, hij
had het met zijn eigen lichaam
beschermd en verdedigd, zelfs
toen ze hem sloegen met zwepen
en rotan, en toen het bloed van
zijn gezicht en zijn rug vloeide.
Maar hij had het niet willen
afstaan.
Hij had gegild en gebeden. Neen,
neen, neen, jullie krijgen het niet.
Het geheim was rood van zijn
bloed, je kon later altijd nog de
vlekken zien, de doffe donkere
vlekken.
Tenslotte hadden ze het hem
maar gelaten. Hij had zo mooi
gegild. En wat was het tenslotte.
De man moest gek zijn. Een gekke
Hollander.
Ze
zijn
trouwens
allemaal gek. Misschien waren we
dat ook wel, ik weet het niet
meer. Misschien was ik zelf ook
wel gek, omdat ik het niet
verdragen kon, dat geheim.
Heb ik al verteld dat het geheim
uit een vies, vlekkerig smerig
hoofdkussentje
bestond?
Een
klein, plat kussen was het, van
een grauwe stof, die misschien
vroeger blauw geweest moest zijn,

maar dat kon je niet meer zien,
door zijn goorheid. En dan die
grote bloedvlekken.
De eigenaar van het kussentje
droeg het altijd bij zich, of hij
had het onder zijn hoofd. Nu kan
zo’n kussentje natuurlijk wel
gemakkelijk zijn, als je op de
harde planken moet slapen. Dat
wel. In zoverre was het een
kostbaar bezit, dat moet ik
toegeven. Ik geef toe dat ik er
jaloers op was. Het was iets
eigens, een eigendom, een ding
dat helemaal van je zelf was, waar
je je hoofd op kon laten rusten,
het was iets uit de verre verre
wereld van vroeger.
Het was een stukje rijkdom. Dat
geef ik allemaal toe. Ik geef toe,
dat ik dat kussentje graag had
willen bezitten. Maar die man was
krankzinnig. Want hij gebruikte
het niet alleen voor zijn hoofd, hij
droeg het altijd bij zich, onder zijn
arm, als hij door het kamp sjokte,
hij kon er geen seconde afstand
van doen.
Het hield ons voortdurend bezig,
ondanks alles. Wat moet die man
toch met zijn kussentje?
Je kunt wel geloven dat hij gek is,
maar er zijn ogenblikken dat zijn
zachte stem helemaal niet klinkt
als die van een krankzinnige, een
geestelijk gestoorde gevangene in
een
Japans
concentratiekamp.
Zijn stem klinkt dringend en bijna
heilig, ja bijna heilig, als hij over
dat kussentje spreekt, en zijn
geheim.
De oorlog is nu afgelopen, ik mag
het geheim nu wel vertellen,
hoewel u het toch nooit helemaal
zal begrijpen, tenzij u er bij bent
geweest. Vandaag is het geheim al
lang geen geheim meer, niet voor
mij en niet voor vele anderen.
Voor sommigen, die er niet bij
waren, zal het wellicht toch nog
een geheim blijven, zelfs al komen
ze het straks te weten. Misschien
zeggen ze dan; oh, dat? Was dat
het? Dan zeg ik: ja, dat was het.

Dan weten we het samen, en
misschien weet ik het dan nog
maar alléén en blijft er achter de
onthulling van het geheim een
ander geheim over, dat je niet
schrijven kunt, niet griffen, niet
spreken.
Je
kunt
het
niet
uitleggen, je moet het hebben
ondervonden. Daar. En toen.
Ja, de oorlog is nu afgelopen.
Dit geheim uit ons Japanse
concentratiekamp behoeft voor
niemand meer geheim gehouden
te worden. Andere geheimen wel.
Eigenlijk waren dat dingen, die wij
toen niet als iets geheimzinnigs
aanvoelden, althans niet voor ons
in die tijd. Het was het geheim
van een wonderlijke broederschap
tussen mensen aan de rand van
de dood. Dat moet je later maar
nooit vertellen, heeft iemand mij
toen gezegd, dat is een geheim,
dat begrijpen ze toch niet, als het
weer vrede is.
Het is nu zoveel jaar later en nog
steeds heb ik u dat andere geheim
niet onthuld, van dat hoofdkussen.

weggebracht naar een loods, in
het midden van ons kamp, waar
men alleen heen gaat om te
sterven, als daar nog tijd voor is.
Daar
hebben
wij,
die
zelf
nauwelijks meer op onze benen
kunnen staan, hem heengebracht,
onze voeten slepend door de
modder. Want het is regentijd. Het
regent iedere dag, uren- urenlang
– wel wat vroeg voor het seizoen,
maar in welk seizoen leven wij?
Maar op een zekere dag krijgt de
dag plotseling een datum. Dat is
heel vreemd gegaan. Maar ik zie
het nog voor mij. Ik ruik nog
steeds het kamp, een voze geur
van ontbinding en dood, ik hoor
het lawaai van een daverende
moessonregen op de golfplaten
van de loodsen, ik voel de
weke zuigende modder van het
moeraskamp.
Ik hoor boven het lawaai van de
regen de stilte. Het is doodstil in
het kamp. Het is vier uur in de
middag. Wij slapen een doffe
slaap of wij sterven, misschien wel
beide tegelijk.
Het is vier uur in de middag. Er
komt plotseling enige beweging in
de loods. Wat kan er aan de hand
zijn? Er is nooit iets aan de hand.
Misschien is er weer iemand
weggedragen, misschien iemand
gek geworden. Dat is niets.
Stemmen.
Harde
en
luide
stemmen. Er wordt geroepen
buiten, in de regengordijnen wordt
er geroepen.

Dat
was
een
vatbaar,
een
grijpbaar geheim. Hoewel er
tenslotte toch nog altijd een deel
van verborgen zal blijven voor
wie het niet heeft gezien en
bijgewoond.
Het is al lang 15 augustus 1945
geweest, maar wij weten het niet.
Alle dagen zijn eender. Wij hebben
geen data en geen adres. Wij
leven nog om morgen te sterven.
Nu is het ook met mijn vriend,
die van het hoofdkussentje, bijna
afgelopen. We hebben hem al
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Smalle witte figuren lopen haastig
naar buiten. Ik herken onze
Nederlandse
kampbestuurders
en onze doktoren, goedwillende
maar machteloze lotgenoten, die
óók al niets meer dan menselijke
geraamten zijn. Ze worden door
een
soldaat
naar
de
poort
gebracht, en verder naar buiten,
naar het kantoor van de Japanse
kampcommandant.
Waarom moeten ze daar geslagen
worden? Wat hebben wij anders
gedaan dan zo geruisloos mogelijk
te sterven? Niemand heeft toch

sinds lang meer de kracht tot enig
verzet gehad, wij zijn de meest
gedisciplineerde gevangenen ter
wereld.
Niemand
hoort
ons.
Niemand ziet ons. En één voor één
verdwijnen wij voorgoed onder de
zandheuveltjes.
Dan, een ogenblik later, weet ik
niet goed meer wat ik zie. Ik kan
het nu, vijftien jaar later, nog niet
helemaal geloven. Er zijn nog
nachten dat ik twijfel en zeker
weet dat ik vaak gevangen zit en
bezig ben te sterven, zo geruisloos mogelijk, hij en ik en jij. Wie
is het eerst aan de beurt.
Door het gordijn van regen komen
de Nederlandse kampbestuurders
en doktoren weer het kamp
binnen. Nee, ze lopen niet, ze
wankelen niet; ze springen als
krankzinnigen door de modder,
met lange spichtige benen. Ze
glibberen door de dikke drassige
brei, een enkele valt, staat weer
op. Ze zwaaien met hun armen en
ze schreeuwen en schreeuwen.
Nu hoor ik wat ze schreeuwen.
Er zijn anderen gekomen, als
doffe, vreemde schaduwen uit de
donkere loodsen, die wezenloos
in de regen staan. Zo komen
steeds naderbij, onze kampbestuurders en de doktoren,
hollend, springend, zwaaiend met
de armen en schreeuwend. Ja, ik
heb gehoord wat zij schreeuwen.
De anderen horen het ook..
Ze schreeuwen; wij zijn vrij, wij
zijn vrij. De oorlog is afgelopen.
Het is 24 augustus 1945, 16 uur
Sumatra-tijd en ik heb weer een
naam, een datum en een adres.
Overal kruipen en strompelen,
mensen naar buiten, halfdode
mensen, maar mensen. Vrije
mensen. Er is niemand die
spreken kan. We kunnen alleen
maar schreeuwen.

Dan wordt het weer opeens
beangstigend stil. Dan klinkt er
een flard van een lied uit
onwennige kelen, een lied dat
trouwens niet uit die kelen welt,
het stijgt omhoog uit het verborgene, het zet donker aan, en
schor, alsof het uit een grot komt,
en dan gaat het omhoog en wordt
het luider en het is als een witte
bazuin door de zwarte regen heen,
de regen die er van wijken moet.
Het Wilhelmus.

Zelfs uit de dodenloods zijn ze
gekomen. De stervenden hebben
het gehoord. Ja, ik zie zelfs mijn
vriend met het hoofdkussentje. Hij
zwaait, met grote starende ogen
waarin een vreemd licht blinkt,
door de modder, hij wankelt en
strompelt, maar hij komt vooruit
naar ons toe. Wat gaat hij nu
doen?
Hij is onze loods genaderd, grijpt
met zijn dunne bevende vingers in
de balken en schijnt zich naar
boven te willen trekken, het
kussentje tussen zijn tanden
geklemd. Arme bliksem. Het is
teveel voor hem geweest. Hij
moet waanzinnig van vreugde en
emotie zijn. Vang hem op, vang
hem op.
Neen, help hem, hij moet naar
boven, hij moet naar het dak. Hij
valt nog dood, hij wil nog eenmaal
een stukje van de vrije wereld
zien, over het prikkeldraad heen.

Hij is op het dak van de loods
gekomen, hoe? Ik weet het niet.
Het was alles zo verwarrend, en je
ogen waren zo blind. Blind van
tranen, die je in drie jaren niet
had geschreid. Hij staat op het
dak van de loods. Hij neemt zijn
hoofdkussentje en hij scheurt het
door vocht al halfvergane ding uit
elkaar. Hij scheurt zijn hoofdkussen open, met zijn vingers en
zijn tanden.
En dan, een ogenblik later, terwijl
de regen nog bij stromen neervalt,
en wij daar in de modder staan te
roepen en te schreeuwen en
elkaar te omhelzen, dan onthult
hij zijn geheim. Hij daar boven
op het dak van die loods.
Neen, ik kan het niet vertellen.
Het zou altijd een geheim moeten
blijven. Je moet het gezien
hebben. En gevoeld. En gehoord.
Daar, en toen, in dat moeraskamp
der doden en stervenden; onder
de waterval van de donkere
moessonregen.
Het was een vlag. Het was een
Nederlandse
vlag.
Nooit
zal
iemand zo’n vlag meer zien. Het
was méér dan een Nederlandse
vlag, het was de vrijheid zelf; het
was adem en leven.
Er ging van die vlag een kracht uit
als niemand zich nu en vandaag
zal kunnen voorstellen. Toen, ja
toen wisten wij pas zeker dat we
vrij waren. Dit was het zekere
einde en het zekere begin.
De jaren zijn voorbij gegaan. Als
ik een Nederlandse vlag zie,
vooral een vlag in de regen, onder
een soms donkere hemel, zeg ik:
vaderland. Maar mijn ziel fluistert:
leven.

_______________________________

Wel eens gedacht aan adverteren in NICC Magazine?
Uw product of dienst wordt door minstens 100.000 mensen opgemerkt.
Hoe dit kan? Vraag vrijblijvend onze advertentieflyer met uitleg en tarieven aan
info@indisch-centrum-denhaag.nl
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Wie herkent deze mensen?
Fotograaf vindt 235 oude foto’s in een kast.
Dertig jaar geleden kwam fotograaf Ernst Lalleman in het bezit
van 235 oude portretten. Onlangs
zette hij ze online, omdat hij
graag wil weten wie de mensen op
deze foto’s zijn. Herken jij ze?
Neem dan snel contact met hem
op.

Het is een spannend verhaal.
In 1987 kraakte Ernst Lalleman,
die toen nog actief was in de
krakerscene, met vrienden een
verlaten pand aan de Haagse
Prinsegracht. Het huis, waar junks
in hadden gewoond, was een gore
bende. Overal lag hondenpoep en
de mannen werden besprongen
door vlooien.
Maar verborgen
tussen alle smerigheid lag ook een
kostbare schat. Toen Ernst op
onderzoek uitging, deed hij een
vondst die hem nu, meer dan
dertig jaar later, nog steeds
bezighoudt. “In een kast vond ik
zes dozen met maar liefst 235
grootbeeld kleurnegatieven uit de
jaren vijftig en zestig” vertelt hij.
“Geen idee hoe ze daar terecht
waren gekomen. Ik wist echter
meteen dat ze heel speciaal waren
en redde ze van de ondergang.”

Ernst had het scherp opgemerkt.
De negatieven bleken afkomstig te
zijn van Foto Americain, eind jaren
vijftig de beste fotostudio van Den
Haag. Stuk voor stuk portretten,
tonen ze een dwarsdoorsnede van
de Haagse bevolking van toen.
Jonge koppeltjes die aan het begin
stonden van een leven samen,
kinderen met hun bonte speelgoed, gezinnen, diva’s op leeftijd
die – steevast vergezeld van een
groot bloemstuk – hun beste
Vogue-pose aannamen. Op de
foto’s ook opvallend veel mensen
met een Indische achtergrond,
waarvan in dit artikel voorbeelden.
Ze illustreren een uiterst bijzondere periode in onze geschiedenis,
vindt Ernst. “Je kunt goed zien
dat de Nederlandse samenleving
richting een hoogtepunt ging. Het
was vijftien jaar na de Tweede
Wereldoorlog en er heerste een
gevoel van eensgezindheid. De
mensen waren samen door de
oorlog heen gekomen en het was
de tijd van de wederopbouw. De
economie bloeide. Op de foto’s
oogt iedereen welvarend, verzorgd
en ontspannen.”

Jeugdpuistjes
Ernst, tegenwoordig zelf documentair fotograaf in Barcelona, werd
gegrepen door het vakmanschap.
“De technische kwaliteit van de
beelden is zeer hoog. Als je
inzoomt, zie je talloze details.
Sieraden, schrammen, jeugdpuistjes, zelfs kalknagels. Wanneer ik
lang naar zo’n foto kijk, lijkt het

7

alsof die persoon zo tegen me kan
spreken. Je kunt bijna voelen wat
hij of zij zei vlak voordat de
fotograaf afdrukte. Ze brengen
je dicht bij het leven van toen.
Alsof je er zelf bij bent.”

Volgens Ernst zit er eigenlijk geen
enkele mislukte foto tussen. “De
fotograaf kon niet even op zijn
schermpje kijken of iemand soms
zijn ogen dicht had en het dan
overdoen. Bovendien waren het
negatief en het ontwikkelen ervan
duur, dus men schoot niet gewoon
een paar extra foto´s voor de
zekerheid. Nee, die ene moest
direct goed zijn.”
Natuurlijk wilde Ernst weten wie
de mensen op de foto’s waren en
hun verhalen kennen. Toch duurde
het een lange tijd voordat hij daar
echt werk van kon maken. Deels
vanwege de hoge ontwikkelingskosten en deels omdat het lastig
was om de negatieven onder de
aandacht te brengen. Zeker eind
jaren tachtig. “Ik heb er enkele in
zwart-wit afgedrukt in mijn doka,
maar daar bleef het bij. In die tijd
had je niet de mogelijkheden van
nu. Er was zelfs geen internet.”

Vorig jaar besloot Ernst dat het er
nu maar eens van moest komen.
Hij digitaliseerde ze alle 235 en
plaatste ze kort voor kerst op
Facebook en op zijn eigen website
met de volgende oproep: “Wie zijn
zij? Welke verhalen schuilen er
achter al deze baby’s, kinderen,
jonge mensen, partners, echtparen, ouderen en huisdieren?
Kan iemand van de gefotografeerde mensen zich de dag nog
herinneren dat de foto gemaakt
werd?” Wat er toen gebeurde,
overtrof al zijn verwachtingen.
Ernst kreeg honderden reacties.
Zijn zoektocht haalde zelfs de
media.

Intense teckel en andere
prikkelende portretten
Inmiddels is van 32 foto’s bekend
wie erop staan. Zo spotte ene
Henk, thans woonachtig in Texas,
zijn zusje Henny en haar verloofde
Dave. Dave was een Amerikaanse
marinier en bewaker van de
Amerikaanse ambassade in Den
Haag. Iemand anders ontdekte
haar lang geleden overleden broer
als achttienjarige. En de tachtigjarige Ria zag zichzelf ineens terug
als 21-jarige. Ernst werd geraakt
door het verhaal van een vrouw
die haar nu 86-jarige en licht
dementerende moeder An herkende. “Haar moeder wist niet
meer van het bestaan van de foto
af. Bij het terugzien zei ze dat ze
vond dat ze er fantastisch op
staat. An denkt dat haar moeder
de foto destijds betaald heeft,
omdat zij daar in 1959 zelf geen
geld voor had. Verder vertelde ze
dat er later nog een schilderij van
haar is gemaakt met de foto als
voorbeeld.”

Welk beeld vindt Ernst het leukst?
“Ik heb meerdere favorieten.
Allereerst de teckel die alleen
poseert. Iedereen die weleens
geprobeerd heeft om zijn hond te
fotograferen, weet hoe moeilijk dit
is. Laat staan met een technische
camera waarmee het maken van
een foto wel een minuut kan
duren. Je kijkt recht in de ziel van
dit dier. Een andere favoriet is het
gezin met het vlinderbrilmeisje in
de witte jurk. Alle vier de mensen
zijn zeer eigenzinnig en zeer
verschillend en toch vormen ze
een eenheid door hun lichaamstaal. Er is duidelijk een onderlinge
chemie. Ik kan uren naar deze
foto staren. Wat zou ik ze graag
enkele vragen stellen”.
Naar enkele ogenschijnlijk simpele
portretten kan Ernst eveneens
blijven kijken. “Zoals de twee
mannen met snor. Ze zijn van
ongeveer dezelfde leeftijd en
lijken op elkaar, maar zijn zo
verschillend qua stijl en karakter.
Ik stel me voor dat de man in de
witte trui bij vervoersmaatschappij
HTM werkte en de man in het
nette pak bij een uitgever of zo.”

Minstens zo boeiend vindt Ernst de
jonge man in het donkerblauwe
jasje. “Hij oogt mooi sereen en
tegelijkertijd zie je het verdriet.
Ondanks zijn ontwapenende bijna-
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glimlach verraadt zijn houding iets
van lijden. En als laatste natuurlijk
het meisje Marian. Zij is de enige
van wie de naam op het negatief
geschreven staat. Ik vermoed dat
zij een bekende van de fotograaf
was. Haar hele houding verraadt
een gemak dat de anderen niet
hebben. Het lijkt haast een
snapshot.”

Gratis high-res bestand
Ernst wil nog dit jaar een
galerie/winkel/workshop in zijn
woonplaats Barcelona openen,
waarbij een rol is weggelegd
voor deze unieke collectie. Alle
enthousiaste reacties sterken hem
in de overtuiging dat de tijd rijp is
voor ‘slow-fotografie’. “Soms lijkt
het alsof je nu alleen nog meetelt
als je veel volgers hebt op social
media. Mensen consumeren foto’s
alsof het massaproducten zijn.
Hoe meer, hoe beter. Ze swipen er
razendsnel doorheen. Niets mis
mee, want social media zijn
prachtige tools om mensen te
verenigen, maar ik wil in mijn
eigen werk als fotograaf het liefst
ook dat mensen lang naar een
beeld kijken en er allerlei dingen
bij voelen. Dat ze ze echt beleven.
Ik zie aan de statistieken dat
mensen gemiddeld zeer lang op
mijn webpage blijven hangen om

van deze oude foto’s te genieten.
Doel bereikt dus!”
Ernst hoopt dat het hem lukt om
van alle geportretteerden de
identiteit te achterhalen. Op zijn
site houdt hij nauwkeurig de
laatste stand bij. Onlangs zat hij
in het programma Tijd voor MAX
om over de foto’s te praten. Dat
heeft weer nieuwe aanknopingspunten opgeleverd.

“Verder heeft het Fotomuseum
Den Haag me benaderd voor een
tentoonstelling aan het eind van
dit jaar. Gaaf hè?” Hij benadrukt
dat hij absoluut niet uit is op
geldelijk gewin. “Ik wil mensen
gewoon blij maken met verloren
gewaande beelden van zichzelf,
geliefden of familieleden.” Dus
neem eens een kijkje, wie weet
staat er wel een bekende van je
tussen. “Iedereen die zichzelf of

een familielid herkent, kan een
high-res bestand krijgen,” belooft
hij.
De foto’s komen uit de privécollectie van Ernst Lalleman. Alle
235 foto’s staan op de website:
ernstlalleman.com/wie-zijn-wij.
Herken je iemand? Mail dan naar
ernstlalleman@gmail.com.
______________________________

(advertentie)

MRT Jakarta geopend
De eerste metrolijn van Indonesië
Op dinsdag 12 maart 2019 is in
Jakarta de eerste metrolijn van
Indonesië in gebruik genomen (de
eerste twee weken als test). Er
wordt met veel enthousiasme en
verwachting gekeken naar de MRT
Jakarta, die een bijdrage moet
gaan leveren aan het oplossen van
het enorme fileprobleem in de
Indonesische hoofdstad. De eerste
lijn die nu gaat rijden is een 15
kilometer lang traject van ZuidJakarta naar het centrum.

Tijdens de bouw van de metrolijn
waren er minder rijstroken beschikbaar, en daardoor waren de
files nog erger dan normaal

Achtergrond van het MRT
Als een van de grootste steden ter
wereld heeft Jakarta een enorm
verkeersprobleem, met dagelijks
ellenlange files. Volgens sommige
overzichten zijn de files in Jakarta
zelfs het ergste ter wereld. De
stad heeft dus goed openbaar
vervoer nodig, maar tot op heden
is dit veel te weinig ontwikkeld.
Het openbaar vervoer in Jakarta
bestaat grotendeels uit bussen
en minibusjes, aangevuld met
een beperkt netwerk van forenzentreinen. Sinds 2004 is daar
een netwerk van vrije busbanen
bijgekomen
onder
de
naam
TransJakarta. Dit netwerk is nu
het grootste ter wereld, met meer
dan 250 km aan vrije busbanen.
Toch is dit onvoldoende, onder
andere doordat bussen vaak bij de
kruispunten alsnog in de file staan
en omdat personenauto’s geregeld
tegen de regels in op de busbanen
rijden. Al sinds de jaren 80 werd
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Logo van de metro van Jakarta
er nagedacht over de aanleg van
een metronetwerk in Jakarta. Door
de financiële crisis van 1997 en
het einde van de dictatuur van
Soeharto in 1998 hebben die
plannen lang stil gelegen, maar de
laatste jaren is er eindelijk schot
in de zaak gekomen. In 2013 is
de bouw van de eerste metrolijn
begonnen, en nu (maart 2019)
gaat de eerste fase daarvan open
(van 12 tot 24 maart als test).
MRT is een afkorting van Mass
Rapid Transit, oftewel de Engelse
naam voor ‘metro’ die ook
gebruikt wordt in enkele andere
steden, waaronder Singapore.
Later is er ook een Indonesische
naam
bij
bedacht
voor
de

afkorting MRT, namelijk Moda
Raya Terpadu. Dit betekent zoiets
als ‘geïntegreerd groots vervoermiddel’. De metrostellen zelf
hebben ook een naam gekregen:
Ratangga. Dit woord komt uit
het oud-Javaans en betekent
‘strijdwagen’
(in
het
Engels
‘chariot‘).

deel: 15 kilometer van de grote
rotonde Bundaran HI in het
centrum
van de
stad
naar
busstation Lebak Bulus in het
zuiden.
De eerste fase heeft 13 stations,
waarvan zes ondergronds zijn en
de overige zeven bovengronds
(verhoogd). Het ondergrondse
deel van de lijn loopt grotendeels
door het zakencentrum, onder
brede verkeerswegen omringd
door wolkenkrabbers en grote
winkelcentra,
hotels
en
het
nationale voetbalstadion.
Het bovengrondse, zuidelijke deel
loopt langs drukke woonwijken
met hier en daar een markt of
winkelcentrum.

De route van de nu geopende
eerste metrolijn in het donkerblauw
Naast de metro (MRT) wordt er
ook
gebouwd
aan
meerdere
sneltramlijnen (LRT oftewel light
rail transit). In opdracht van de
provinciale overheid komt er een
sneltramnetwerk
in
de
stad,
terwijl er in opdracht van de
nationale overheid wordt gewerkt
aan sneltramlijnen vanuit het
centrum van Jakarta richting de
voorsteden.

De Noord-Zuidlijn van
Jakarta
De eerste metrolijn van Jakarta is
de Noord-Zuidlijn. Dit is een lijn
van ongeveer 23 kilometer lang
van Noord-Jakarta naar ZuidJakarta, via het centrum. De
eerste fase, die nu geopend is,
bestaat alleen uit het zuidelijke

Station Dukuh Atas is het diepst
gelegen Metro-station van de MRT
Jakarta: de perrons liggen hier 24
meter onder de grond
In de tweede fase komen er nog 8
stations bij, allemaal ondergronds.
Dit deel van de route loopt
grotendeels langs het kanaal dat
vroeger Molenvliet heette: de
verbinding tussen de ‘Bovenstad’
(Weltevreden, nu het centrum
van Jakarta) en de Oude Stad
(Batavia). Dit deel van de lijn
krijgt onder andere stations bij
Glodok (Chinatown) en Kota (de
oude stad).
In eerste instantie wordt het
belangrijkste overstapstation van
de metrolijn het station Dukuh
Atas. Hier kan men overstappen
op forenzentreinen en de airport
train. Daarnaast zijn er bij de
stations Blok M en Lebak Bulus
grote busstations. In de tweede
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fase
komen
er
nog
meer
overstapstations bij: Sarinah is
gepland als kruispunt met een
toekomstige
Oost-Westlijn
en
station Kota is een belangrijk
station voor forenzentreinen.

Metrobestuurder tijdens de eerste
openbare testdag op 12 maart.
Foto: Antara/Sigid Kurniawan

De metrostations
Bundaran
HI:
De
‘Hotel
Indonesia’-rotonde
midden
in
Jakarta. Midden op de rotonde
staat het ‘Selamat Datang’-monument. Rondom het metrostation
bevinden zich verschillende grote
kantoorgebouwen, de luxe hotels
Hotel Indonesia, Grand Hyatt
Jakarta, Mandarin Oriental en
Pullman, en de luxe winkelcentra
“Grand Indonesia” en “Plaza
Indonesia”. Ook de Belgische
ambassade is vlakbij.
Dukuh Atas: Dit station ligt aan
de Jalan Sudirman, ten noorden
van waar deze de gekanaliseerde
Ciliwung-rivier passeert. Rondom
het station staan veel wolkenkrabbers, waaronder ook het
beroemde gebouw Wisma 46.
Direct naast het metrostation
bevinden zich nog twee andere
stations: het station Sudirman
waar forenzentreinen stoppen, en
station
BNI
City
(ook
wel
Sudirman Baru) met treinen naar
de luchthaven. Ook komt er bij
Dukuh Atas een overstap op de in
aanbouw zijnde LRT (sneltram).
Setiabudi: Ook station Setiabudi
ligt tussen de wolkenkrabbers aan
de Jalan Sudirman, met onder
andere
allerlei
bankgebouwen
rondom het station.

Bendungan Hilir: Weer iets
verder naar het zuiden langs de
grote Jalan Sudirman is station
Bendung Hilir. Ook rondom dit
station bevinden zich allerlei
bankgebouwen, en ook het luxe
hotel Le Méridien staat hier.
Istora: Aan de andere kant van
de ringweg (binnenring) is het
station Istora, een afkorting voor
Istana Olahraga (‘Sportpaleis’).
Dit Sportpaleis is een grote
sporthal die gebruikt wordt voor
onder andere sporten als basketbal, badminton en voor concerten.
Op hetzelfde sportcomplex, Gelora
Bung Karno, bevinden zich nog
meerdere andere sporthallen en
stadions, waaronder het nationale
voetbalstadion. Bij het station
Istora is ook het Sudirman Central
Business District (SCBD), een
zakencentrum met kantoortorens,
de Indonesische aandelenbeurs en
het
superluxe
winkelcentrum
Pacific Place.

Het zuidelijke deel van de metrolijn loopt hoog boven de straat,
zoals hier bij Jalan RS Fatmawati.
Bron: AnakMelayuRiau op Flickr
Senayan: Dit is het zuidelijkste
ondergrondse metrostation, en
ook het zuidelijkste station langs
de grote weg Jalan Sudirman
met de vele wolkenkrabbers. De
winkelcentra Ratu Plaza en Plaza
Senayan zijn vlakbij, en rondom
het station staan ook een paar
gebouwen van ministeries.
Sisingamangaraja: Het noordelijkste bovengrondse metrostation,
gelegen aan de Jalan Sisingamangaraja. Dit station is precies
voor
het
gebouw
van
het
secretariaat van de ASEAN, de

‘Zuidoost-Aziatische Unie’. Vlakbij
is ook het gebouw van het
Indonesische hooggerechtshof en
de Al-Azhar-moskee, een van de
grootste moskeeën van de stad.

van Jakarta buigt de metrolijn af
naar het westen, en vlakbij dit
kruispunt is het station Fatmawati.
Ook het grote ziekenhuis RSUP
Fatmawati ligt hier vlakbij.

Hier gaat het de metrolijn met een
grote brug over de buitenringweg
van Jakarta heen (vlakbij station
Fatmawati). Foto tijdens de bouw.

Lebak Bulus: Het eindstation
heet Lebak Bulus. Hier is ook de
remise voor de metrostellen. Bij
het metrostation ligt ook het grote
busstation Lebak Bulus. Dit was
een van de grootste busterminals
van Jakarta, vanwaar veel langeafstandsbussen vertrokken.
Vanwege de ruimte die wordt
ingenomen door het metrostation
en de remise wordt het nu vooral
een busstation voor stadsbussen.
Het winkelcentrum Point Square is
vlakbij het station.

Blok M: Blok M is een bekende
wijk van Zuid-Jakarta met diverse
winkelcentra, waaronder Blok M
Plaza en Blok M Square. Blok M
heeft ook een van de grootste
busstations van Jakarta, met
talloze stadsbussen en bussen
naar de voorsteden. Rondom het
metrostation zijn veel hotels in de
middenklasse.
Blok A: Waar Blok M grote
winkelcentra heeft, is Blok A een
gebied met juist veel kleine
winkeltjes en markten. Er zijn
in dit gebied, het noordelijke
uiteinde van de lange straat Jalan
RS Fatmawati, weinig bekende
gebouwen en ook geen hotels.
Haji Nawi: Net als Blok A is het
gebied rondom station Haji Nawi
een gebied met vooral kleinere
winkels en weinig grote bekende
gebouwen. De omgeving staat
onder andere bekend om de
meubelzaken.
Cipete Raya: Weer verder langs
de straat, Jalan RS Fatmawati, is
het station Cipete Raya, genoemd
naar een grote zijstraat. Direct
naast het station ligt het winkelcentrum Golden Fatmawati.
Fatmawati:
Direct
na
het
passeren van de buitenringweg
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Ticket voor de MRT Jakarta

Tickets en dienstregeling
In eerste instantie, van 12 t/m 24
maart 2019, is de metro van
Jakarta gratis. Tijdens deze testfase kun je alleen met de metro
meereizen als je je vooraf hebt
aangemeld
via
de
website
jakartamrt.co.id. Er was een
enorme belangstelling voor deze
historische gebeurtenis, en op 10
maart hadden al meer dan
180.000 mensen zich aangemeld.
Tijdens de testfase rijden de
metro’s alleen overdag, tussen
8:00 en 16:00.
Na de testfase werkt de MRT in
Jakarta met een systeem waarbij
je moet in- en uitchecken, net
zoals bijvoorbeeld bij de OVchipkaart in de metro of trein in
Nederland. Kaartjes zullen te koop
zijn in verschillende varianten,
zowel voor een enkele reis als
voor meerdere trips. Net als bij de
OV-chipkaart kun je bij de tickets

voor de MRT Jakarta je saldo later
opnieuw opladen.
Naast het gebruik van de speciale
MRT-kaartjes is het ook mogelijk
om te reizen met een chipkaart
van een bank oftewel e-money.
Het Indonesische systeem van emoney is vergelijkbaar met de
vroegere chipknip in Nederland.
De e-money kan, naast voor de
MRT, ook gebruikt worden voor
het reizen met de bussen van
TransJakarta en voor bijvoorbeeld
het betalen bij parkeergarages,
tankstations en minisupermarkten.
Het tarief voor de MRT is in eerste
instantie vastgesteld op 10.000

rupiah (€ 0,65) per rit van
maximaal 10 km. Er wordt echter
nog over onderhandeld en zowel

(In de Archipel)
Lees ook:

de overheid van Jakarta als de
nationale overheid bemoeien zich
hiermee, dus de prijs kan nog
veranderen.

Levenslang oorlog



Openbaar vervoer in Jakarta
(overzicht en tickets)



Reizen: enkele dagen als
toerist in Jakarta



Vroeger in Jakarta: de tram
van Batavia

_______________________________

Door: Griselda Molemans

Na jarenlang onderzoek in Nederlandse en buitenlandse archieven,
ben ik nu het manuscript van mijn
nieuwe boek “Levenslang oorlog”
aan het afronden. Het boek
onthult de werkelijke omvang van
de oorlogsmisdaden, dwangprostitutie en verkrachtingen, begaan
door het Japanse Keizerlijke Leger
en Marine in alle door Japan
bezette gebieden in de periode
1932 tot 1945. De belangrijkste
‘blinde vlek’ blijft de voormalige
Nederlandse kolonie NederlandsIndië te zijn.
In tegenstelling tot de officiële
lezing dat het ‘slechts’ om 65 en
mogelijk maximaal 300 vrouwen
zou gaan, beschrijf ik in het boek
de systematische aanpak van het
Japanse leger, hiermee aantonend
dat het om veel grotere aantallen
gaat. Overal in de Nederlandse
kolonie heeft het misbruik plaatsgevonden. In leger- en marinebordelen, in kazernes en woonhuizen en in de interneringskampen.

Het is de bedoeling dat de metro’s
elke dag gaan rijden van 5:00 uur
in de ochtend tot middernacht.
Tijdens de spits (6:00 tot 9:00 en
16:00 tot 19:00) komt er elke vijf
minuten een metro, op andere
tijden elke tien minuten.

Japanse leger en marinebordelen
nagegaan.
Aangezien ik dit onderzoek volledig onafhankelijk verricht door
onder andere alle kosten zelf
te betalen, ben ik een speciale
crowdfund-actie gestart. Deze zijn
bedoeld voor het ontwerp en de
drukkosten van mijn boek.
Voor een bijdrage van € 25,00
ontvangt iedere crowdfunder een
gesigneerd exemplaar van het
boek, inclusief de verzendkosten.

Hiervan werden jonge vrouwen en
meisjes van alle etniciteiten het
slachtoffer: Caucasisch (Nederlands, Duits, Engels, Hongaars,
Australisch, Amerikaans), IndoEuropees, Chinees, Indonesisch,
Moluks en Papoea.
In het boek worden tevens de
geldsporen van destijds van de

Op de website:
https://www.quasarbooks.com/cro
wdfundactie/ kunt u alle informatie vinden, inclusief een inhoudsopgave van het boek.
In aanloop naar de publicatie verscheen in de Korea Times het
volgende artikel:
http://www.koreatimes.co.kr/…/o
pini…/2017/04/197_228182.html
In dankbaarheid, Griselda.

Verras uw familielid, vriend(in), kennis, collega met een GRATIS ABONNEMENT OP NICC MAGAZINE

info@indisch-centrum-denhaag.nl
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SOPHIAHOF
In deze rubriek blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en het programma van de Indische Ontmoetingsplek Sophiahof

Vol energie!
Het is inmiddels alweer april, wat
vliegt de tijd! De verbouwing
verloopt voorspoedig en volgens
schema. Wij kunnen dan ook niet
wachten u hier te mogen ontvangen. Ik sluit mij graag aan bij
de woorden van bestuurslid Roel
Dagevos: ook ik zie een levendige
plek voor me waar wij wekelijks
honderden bezoekers ontmoeten.
Meer leest u hieronder in zijn
column.
Tegen de achtergrond van de
drukte rondom de verbouwing van
Museum Sophiahof staan wij als

Indisch Herinneringscentrum ook
niet stil. Integendeel. Wat een
activiteit en energie!
De Sophiazaal is laatst zelfs
omgebouwd tot een waar testlab
voor het educatieve MBO-programma Plekken met een verhaal:
een samenwerking tussen vijf
herinneringscentra,
musea
en
mbo-instellingen. Met dank aan
St. Musea en Herinneringscentra
‘40-‘45.
Last, but definitely not least: het
IHC is digitaal in een mooi, nieuw
jasje
gestoken.
De
website

bestond tien jaar en was aan
vernieuwing toe. Hieronder vindt u
de link naar de vernieuwde site.
Kijk dan ook naar de prachtige
website van Museum Sophiahof
die sinds een maand online is.
Zo ziet u dat wij ons achter de
schermen keihard inzetten om een
fysiek én digitaal kruispunt voor
kennis, ontmoeting, reflectie en
inspiratie te zijn. Dit doen wij niet
alleen, maar samen met d
partners van Museum Sophiahof
én met u! Heel graag tot gauw.
Yvonne van Genugten.

Een levendige plek
Als bestuurslid van het IHC ben ik
als zelfbenoemd Kwartiermaker
betrokken bij de Sophiahof, de
‘Nederlands-Indische (en Molukse)
krachtenbundeling op een zichtbare, centrale en toegankelijke
plaats, met faciliteiten en programmering voor de gehele gemeenschap’, volgens de Kamerbrief omtrent de invulling van de
Collectieve Erkenning.
Om straks die faciliteiten te
kunnen bieden aan de Indische en
Molukse Gemeenschap zodat er
die programmering kan plaats
vinden voor de Indische en voor

de Molukse Gemeenschap wordt
er nu veel werk verzet. Kantoor-

13

ruimte, Museale ruimte, onze
Bibliotheek, Kenniscentrum, Ontmoetingsruimte,
Publieksruimte,
alles gaat straks beschikbaar zijn
op onze ruime Sophiahof met haar
mooie grote tuin. Binnen een paar
maanden moet de klus nu
geklaard zijn en ik kan toch niet
anders zeggen dan dat het een
mooie plek belooft te worden
met een zeer herkenbare, eigen
identiteit. Een plek om trots op
te zijn!
Essentieel is dat er straks blijkt
dat er echt behoefte is aan een
centrale plaats voor de Indische

en Molukse Gemeenschap, dat
deze plek wordt omarmd en
gekoesterd en, natuurlijk, door
ons veel wordt gebruikt en
bezocht.
Ik zie dan een levendig verzamelgebouw voor me, waar
de ‘fine fleur’ van de Indische
en Molukse organisaties kantoor
houdt, vergadert en programmeert en waar deze organisaties
elkaar zo bijna vanzelfsprekend
ontmoeten en gezamenlijk nadenken over onze cultuur en onze
geschiedenis ‘van Indië tot nu’.
Dan zie ik een levendig museum
voor me, in de moderne zin van
het woord, van het Indisch
Herinneringscentrum en van het
Moluks Historisch Museum, om

kleur en inhoud te geven aan
educatie en voorlichting, om het
Indische en het Molukse verhaal te
vertellen. Ik zie dan dagelijks
schoolklassen langs komen, ik zie
scholieren in het Kenniscentrum
zoeken naar achtergronden en in
de Bibliotheek werken aan een
scriptie of werkstuk. En natuurlijk
het grote publiek dat op zoek gaat
naar dat Indische en Molukse
verhaal of de Sophiahof wil
gebruiken als kapstok om dat
verhaal over te brengen op
volgende generaties.
En ik zie een levendige publieksruimte voor me waar mensen en
organisaties activiteiten ontwikkelen als lezingen, boekpresentaties, debatten, exposities, herdenkingen jubilea, en reünies,

theater, muziek, film en nog
veel meer zodat er iedere week
honderden mensen een bezoek
kunnen brengen aan de Sophiahof
om er iets van hun gading te
vinden en een goede tijd te
hebben. Al dan niet met een
Indische rijsttafel!
De basis is er! Alle kantoren zijn
gevuld, het kenniscentrum en
de bibliotheek staan, de vergaderruimtes zijn klaar en ook
de evenementenzaal, goed voor
honderden belangstellenden, is
gereed. Ik zie uit naar de opening
en hoop iedereen uit de Indische
en Molukse gemeenschap er vaak
te zien!
Roel Dagevos, bestuurslid IHC
______________________________

Website IHC is geheel vernieuwd
De website van het IHC is
vernieuwd! Na tien jaar was de
website dan ook aan vernieuwing
toe. Samen met Ontwerpwerk
hebben wij gekeken naar een
vernieuwde opzet die aansluit bij
deze tijd. Hierbij presenteren wij

met trots het resultaat. Achter de
schermen is het IHC druk bezig
geweest met het gereed maken
van de nieuwe website. We
bedanken hiervoor extra onze
stagiaire Eva Veen en vrijwilliger
Eric Gerritsen vanwege hun in-

spanningen ons hierin te ondersteunen. Heel hartelijk dank!
Vergeet ook beslist niet de
prachtige website van Museum
Sophiahof te bezoeken die vorige
maand live is gegaan.

WALK & TALK: door de ogen van generatie NU
Een co-productie tussen IHC,
Migratie Museum en Het Nutshuis
I donderdag 18 april, 20.00 22.00 uur.

Deze vraag vormt ook het uitgangspunt van de tentoonstelling
Indo, Indië, Indonesië: Door de
ogen van generatie NU.

Indisch Herinneringscentrum
organiseert in samenwerking met
Het Nutshuis en het Migratie
Museum een interactieve avond
op donderdag 18 april rondom de
onlangs geopende tentoonstelling
Indo, Indië, Indonesië: Door de
ogen van generatie NU. Welke
plek krijgt het koloniale verleden
in onze huidige samenleving?
Deze vraag loopt als een rode
draad door actuele debatten
rondom het koloniale verleden.

Tijdens het programma gaan we
samen met de makers van de
tentoonstelling én publiek in
gesprek.
Met
daarnaast
een
column van de historicus Joao
Vitalis en een spoken word van
Jasper Albinus. Kom ook en
praat mee! Aanmelden en meer
info, klik hier.

Steeds meer instellingen, onderzoekers, schrijvers
en musea
geven zich rekenschap van de
manier waarop ze het koloniale
verleden representeren.

_____________________

Museum Sophiahof – Sophialaan 10 – 2514 JR Den Haag – Tel: 070-2002500
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Verder Indisch nieuws
Oproep crowdfunding voor
verwezenlijking Monument
Nagasaki
Het Comité Project Nagasaki
2020, heeft als doel om tijdens
de 75e herdenking op 9 augustus
2020 van de atoombom op
Nagasaki een monument te verwezenlijken voor de slachtoffers
en nabestaanden van het krijgsgevangenenkamp Fukuoka 14 in
Nagasaki. Het Comité wil hiermee
deze grote wens van de laatste
overlevende in Nederland van
deze atoombom, de heer Dick
Buchel, in vervulling laten gaan.
Lees hier meer informatie over de
betreffende crowdfunding voor het
Monument.
Tevens een oproep voor familieleden van krijgsgevangenen in

Kamp Fukuoka 14 en 14B met het
verzoek om zich te melden bij
mevrouw Maureen Hoyer, via
mail: mhoyer@hetnet.nl.

Klanken van Oorsprong
lanceert een educatief
programma
Vanaf nu kunnen de docenten
Geschiedenis,
Nederlands
en
Muziek van middelbare scholen

via deze website een GRATIS
educatieproject aanvragen rondom
de documentaire Klanken van
Oorsprong.
Deze maand ontvangen zij dan via
mail een directe LINK naar de
downloadsite naar het complete
pakket.
Het
Klanken
van
Oorsprong
educatieproject is bedoeld voor
jongeren in de leeftijd van 14
tot 18 jaar. Er zijn twee verschillende versies van het lesmateriaal,
bestemd
voor
de
volgende niveaus:
Versie 1: klas 3 & 4 vmbo +
klas 3 havo & vwo
Versie 2: klas 4, 5 & 6 havo &
vwo
_______________________________

Deze banner maakt deel uit van de nieuwe huisstijl van Museum Sophiahof en zult u dus regelmatig
tegenkomen, zoals hier waar we het gebruiken als afscheiding tussen het nieuws van IHC en MHM

Museum Sophiahof zoekt vrijwilligers
Het is bijna zover. Op 22 juni a.s.
opent het Nationaal Museum
Sophiahof – van Indië tot nu
officieel haar deuren. Door het
inzetten van vrijwilligers willen we
het mogelijk maken dat Museum
Sophiahof 6 dagen per week (van
dinsdag t/m zondag) open is voor
het publiek.

Wij
bieden
vrijwilligersfuncties
voor een vaste dag (of dagen)
bij de Receptie, het Museumcafé en de Bibliotheek. Tevens
zoeken wij vrijwilligers die op
oproepbasis beschikbaar zijn om
te helpen het in goede banen te
leiden van Evenementen en bij
Groepsbezoeken.

Zoek je een gezellige werkomgeving in een enthousiast team,
waar je als vrijwilliger helemaal
tot je recht komt, lees dan de
profielen en functieomschrijvingen. Meer informatie en aanmeldingen
bij:
Nanneke
Wigard
(nwigard@museum-maluku.nl).

Het belang van vrijwilligers
Voor Museum Sophiahof is het
werken met vrijwilligers een bewuste keuze. Als samenwerkingsverband van vijf organisaties
(het Indisch Herinneringscentrum,
het Moluks Historisch Museum,
Stichting Pelita, Indisch Platform
en
Stichting
Herdenking
15
Augustus 1945) zijn er verschillende doelgroepen bij Museum
Sophiahof betrokken. De opdracht
vanuit het Ministerie van VWS,

de
zogenoemde
Collectieve
erkenning van de Indische en
Molukse
gemeenschappen
in
Nederland, luidt dat Museum
Sophiahof dient te “voorzien in
een ontmoetingsfunctie, scholing
en educatie en een museale
en kennisfunctie. Bovendien kan
deze mogelijkheden bieden voor
Culturele activiteiten” (Kamerbrief
20454, nr. 134, 1 november
2018). Door vrijwilligers in te
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zetten op belangrijke publieksfuncties, zoals receptie, museumcafé, bibliotheek, evenementen en
publieksbegeleiding, wil Museum
Sophiahof recht doen aan zijn
ontstaan vanuit een veelkleurige
achterban en zorgen voor en sfeer
van herkenning, waar iedereen
zich thuis voelt. Meer informatie:
www.museumsophiahof.nl.
_______________________________

Wordt vriend van het Indisch Herinneringscentrum
Het
Indisch
Herinneringscentrum zet zich in om de
geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog in NederlandsIndië en de gevolgen daarvan
door te geven, levend te houden
en te onderzoeken wat dit voor
huidige generaties betekent.
Dat doen we voor u, maar ook
graag samen met u! Als Vriend
geeft u het Indisch Herinnerings-

centrum net even dat extra
steuntje in de rug. Met een
donatie van minimaal € 25 per
jaar ondersteunt u ons werk en

bent u als Vriend op een speciale
manie r verbonden
aan
het

Indisch Herinneringscentrum.
Vrienden hebben bovendien bij
ons een streepje voor.
Maar niet alleen ontvangt u als
welkomstcadeau het prachtige
door Jet Bussemaker geschreven
boek
Dochter
van
een
kampkind, u ontvangt ook eens
per jaar een speciale uitnodiging alleen voor Vrienden.
Vriend worden kunt u HIER.

Wordt vriend van Stichting Moluks Historisch Museum
Vindt u het belangrijk dat het
Molukse culturele erfgoed toegankelijk is en bewaard blijft voor
volgende generaties?
Word dan Vriend van Stichting
Moluks Historisch Museum.
Met uw contributie maakt u het
mogelijk dat Museum Sophiahof
haar collecties beheert en presenteert, activiteiten en herdenkingen
organiseert en ervoor zorg draagt
dat de Molukse geschiedenis
en cultuur zichtbaar zijn in de
Nederlandse samenleving.
De Vriendenwerkgroep van de
Stichting MHM is daarom deze
Vriendencampagne gestart. Voor
25 euro bent u Vriend voor een
heel jaar. Kiest u ervoor om meer
te doneren, dan is dat natuurlijk
welkom!
Om kosten te besparen werkt
de Stichting MHM niet met een

acceptgiro of met automatische
incasso. U dient de jaarlijkse
contributie zelf over te maken.
Het lidmaatschap geldt voor 1
kalenderjaar. U betaalt uw contributie bij aanvang en vervolgens
per 1 januari van elk jaar.

Overige bijeenkomsten, georganiseerd door Stichting MHM
• De digitale Nieuwsbrieven
• Mogelijkheid om deel te nemen
aan verrassingsacties (zoals het
verloten van boeken)
Wilt u Stichting MHM ook in natura
steunen als sponsor door bijvoorbeeld een zaal of faciliteiten ter
beschikking te stellen voor onze
evenementen of voor producten?
Neem dan contact met ons op via
info@museum-maluku.nl
Wij gaan graag met u in gesprek
om te kijken wat we voor elkaar
kunnen betekenen.

Met uw Vriendenlidmaatschap verzekert u zich van:
• Uitnodigingen voor Vriendenbijeenkomsten
• Vooraankondigingen van veel

Vriendenactie van
het vfonds
Het vfonds zoekt vrienden.
Vrienden die vrede en
vrijheid ook belangrijk
vinden. Vrienden die
geïnteresseerd zijn in de
projecten die het fonds
ondersteunen en die dat
graag willen delen met hun
familie en bekenden.
Word dan vandaag nog gratis
vriend van het vfonds!
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Meer weten over doneren en de
fiscale aftrekbaarheid? Alle informatie vindt u hier.
Vriend worden kunt u hier.

NIEUWSPAGINA
Stichting Japanse Ereschulden
Petitie nr. 293 aangeboden aan de Ambassadeur van Japan
His Excellency Shinzo ABE
Prime Minister of Japan

(Nederlandse vertaling)

Den Haag, 9 april 2019
Petitie: 293
Onderwerp: Japans nieuwe Keizerlijke jaartelling Reiwa, een nieuwe belofte om het verleden te erkennen?
Excellentie,
U deelde mede dat Japan op 1 mei een nieuwe jaartelling ingaat door de abdicatie van Keizer Akihito, die zal
worden opgevolgd door zijn zoon Kroonprins Naruhito. De nieuwe Keizer zal te maken krijgen met een steeds
snellere en veranderende wereld. Gedurende Reiwa wordt verwacht dat de Japanse regering de wil en de moed
zal tonen om de morele verplichtingen aan te passen welke gedurende de Showa jaartelling werden
aangehouden, gedurende deze periode werd het San Francisco Vredesverdrag gesloten en werd de oorlogsstatus
beëindigd.
Eerste Minister
De huidige Japanse en Nederlandse generaties hebben niet geleden van de oorlogs tegenslagen welke de oudere
generaties nog steeds ondergaan. De Japanse en Nederlandse regeringen hebben stelselmatig geweigerd het
persoonlijk lijden van de oorlogsslachtoffers te erkennen, zowel in Japan als in de door Japan bezette gebieden,
daarbij gingen ze voorbij aan de bepalingen van het in 1952 gesloten San Francisco Vredesverdrag.
Het Vredesverdrag stelt:
[quote] Het wordt erkend dat Japan vergoedingen zou moeten betalen voor de schade en het lijden veroorzaakt
tijdens de oorlog. Echter tevens moet erkend worden dat Japan op het ogenblik onvoldoende middelen heeft, om
een levensvatbare economie in stand te houden, indien ze het herstel voor alle schade en het lijden volledig
moet maken en tegelijkertijd aan andere verplichtingen moet voldoen [unquote].
Vanaf 1952 was Japan economisch succesvol en had de middelen, indien ze de wil had getoond, om vergoedingen
te betalen aan de individuele slachtoffers voor de schade en het lijden gedurende de oorlog veroorzaakt. Het
Yoshida-Stikker protocol van 1956 was een schandelijke geringe vergoeding, beperkt tot voormalige burger
geïnterneerden. De vergoeding betaalde niet voor de schade en het lijden van de Nederlanders uit Nederlands
Indië.
Eerste Minister,
Tijdens de nieuwe jaartelling moet een eervolle poging gemaakt worden om recht te zetten en inhoud te geven
aan de duidelijke erkenning van Japan om een schadeloosstelling te betalen.
In 2020 is het 75 jaar geleden dat de oorlog werd beëindigd. Het is het juiste moment om de inzet van Japan met
betrekking tot een wereldwijde vrede te bevestigen en volgens de bepalingen en de doelstellingen van het San
Francisco Vredesverdrag te handelen. De Stichting Japanse Ereschulden, vertegenwoordiger van de Nederlandse
slachtoffers van de Japanse militaire bezetting van Nederlands Indië, verzoekt een spoedig antwoord tot
medewerking.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden
J.F. van Wagtendonk
Voorzitter
(Original English version, go to: Petition # 293: Giri “Japan’s new Imperial era Reiwa…”)
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Een mentale dekolonisatie
Excessen in Indonesië & de publieke opinie (1969-2019)
Door: Chris van der Heijden
Een interessant artikel, waarin
helaas weinig te vinden is over
excessen die door de Indonesische milities zijn begaan,
hetgeen niet echt bevorderlijk
is voor een onafhankelijke belichting. Immers, hierop is de
zegswijze ‘actie-reactie’ zeker
toepasbaar. Excessen komen
nooit zomaar uit het niets.
Onder extreme omstandigheden gaan mensen nu eenmaal
vaak extreem gedrag vertonen
Bovendien
verandert
ieder
mens in iedere oorlogssituatie,
waardoor een zekere mate van
primitivisme de boventoon zal
voeren.
Echter, degenen die nu zo luidkeels ijveren voor aanbieden
van excuses door Nederland
aan Indonesië, dienen zich te
realiseren wat gevechtshandelingen met een mens doen.
Als je de geschiedenis van
de mensheid onder de loep
neemt, zal er geen volk zijn
met ‘schone handen’. Oorlog
maakt altijd het allerslechtste
in een mens wakker, ook als
die mens dat zelf niet wil.
(redactie)

misdaden ten tijde van de politionele acties zoveel naar buiten
gekomen dat eenieder die wilde
weten kon weten. Ook was al lang
bekend dat het om meer dan een
paar uitwassen ging. Een en ander
viel met zoveel woorden te lezen
in een rapport dat eind augustus
1954 aan het kabinet werd
aangeboden en zoals gewoonlijk
naar zijn makers werd genoemd:
het rapport van Stam en Van Rij.
Maar dit rapport belandde in
een la omdat de ministerraad bij
meerderheid meende dat het
onverstandig was de gruwelen op
te rakelen. Daar legde zo goed
als iedereen zich bij neer. De
wederopbouw was in volle gang.
Men had andere zaken aan het
hoofd.
Bovendien
waren
de
verhoudingen
met
voormalig
Nederlands-Indië, met name met
Nieuw-Guinea, niet uitgekristalliseerd. Oogjes dicht en snaveltjes
toe leek de beste strategie.

Of het nu gaat om een doofpot,
een taboe of om een sterke
veteranenlobby: Nederland kan
nog steeds niet voluit erkennen
dat het zich in Indonesië meer
dan incidenteel misdadig heeft
gedragen. Het blijft wachten op
excuses.

Joop Hueting
Sinds lang geniet sportpsycholoog
Joop Hueting de faam in 1969
als eerste openlijk gesproken te
hebben over de door Nederland
gepleegde misdaden tijdens de
politionele acties in Indonesië.
Die faam is onterecht. Vanaf het
allereerste moment is over de

Joop Hueting, oud-soldaat en op
dat moment student, was een van
de weinigen die hiermee, althans
publiekelijk,
geen
genoegen
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namen. Om die reden bood hij in
1956 een stuk aan bij Propria
Cures. Het blad nam het niet op,
het had net een rel achter de rug
over een andere Indonesische
kwestie. Vervolgens nam Hueting
contact op met Het Parool en de
NRC, in dit laatste geval met de
nestor
van
de
toenmalige
journalistiek Maarten Rooij. Rooij
reageerde afhoudend. Uit eigen
ervaring wist hij, aldus een brief
aan Hueting, ‘dat van de zijde van
de legerleiding dergelijke wreedheden steeds werden onderzocht
en de betrokkenen ook zijn gestraft’. En verder: ‘Ik heb vroeger
ook wel verhalen daaromtrent
vernomen, doch wanneer men dan
bij de briefschrijvers navraag
deed, bleken de gegevens heel
weinig geschikt voor publicatie.
Meestal waren zij uit een tweede
of derde hand.’
Hiermee leek ook voor Hueting de
kous af. Zo komt het dat het meer
dan tien jaar duurde tot de zaak
eigenlijk als bij toeval opnieuw
aan het licht kwam. Hueting
promoveerde in 1968 op een
onderwerp dat hem tot specialist
maakte op een actueel thema:
doping. Om die reden werd hij
bezocht door Volkskrant-journalist
Martin Ruyter aan wie hij terloops
ook zijn andere verhaal deed –
helemaal toevallig was dat niet,
want een van de stellingen bij
Huetings proefschrift ging over de
politionele acties. Ruyter onthield
dit verhaal, bezocht Hueting eind
1968 nogmaals en publiceerde
ter herdenking van twintig jaar
(tweede) politionele actie op 19
december een stuk onder de
provocatieve
titel
‘En
jullie
schieten op alles wat beweegt’.
Het was dit stuk dat Herman
Wigbold van het Vara-programma
Achter het nieuws tot een uit-

zending deed besluiten. Deze
uitzending op haar beurt deed half
Nederland op de achterste benen
staan en was aanleiding tot een
onderzoek van regeringswege, de
gewraakte Excessennota.

Excessennota
De Excessennota verscheen veel
te snel. De eerste uitzending (er
volgden er meer) van Achter het
nieuws dateert van 17 januari
1969, de nota werd vier maanden
later, op 23 mei, voor het eerst
in de ministerraad en begin juli in
de Kamer besproken. Terwijl dit
tempo destijds door sommigen al
dwaas werd gevonden, kan het bij
nader inzien niet anders dan
onverantwoord worden genoemd.
Maar het kabinet had haast. Met
de hete adem van de protesten
tegen de Vietnamoorlog in de nek
en de moeizame betrekkingen met
Indonesië voor ogen werd het
gedoe rond Hueting als lastig
ervaren. Daarom ook werd er
besloten het onderzoek in eigen
hand te houden – het zou verricht
worden door ambtenaren, niet
door onafhankelijke historici. De
uitkomst was ernaar.
In een schrijven aan de Kamer
had premier Piet de Jong, oudduikbootkapitein en dus bekend
met geweldsperikelen, op 29
januari al een voorschot genomen
op de conclusie en gesteld dat de
troepenmacht zich als geheel
correct had gedragen, dat van
systematische wreedheid geen
sprake was geweest, maar dat er
inderdaad nog wel wat vragen
waren over de mate waarin de
excessen zich hadden voorgedaan
en de wijze waarop daartegen
opgetreden was. Het zal gezien de
snelheid van het onderzoek en het
ambtelijke kader van de onderzoekscommissie niet verbazen dat
deze mening door de nota werd
bevestigd: op een paar uitzonderingen
na
zouden
slechts
excessen, geen oorlogsmisdaden
hebben plaatsgevonden terwijl van
structureel geweld zeker geen

sprake was geweest. De Kamer
legde zich hierbij neer.
Vervolgens duurde het opnieuw
een kleine twintig jaar tot de
kwestie ten derden male voor publieke beroering zorgde, namelijk
naar aanleiding van de uitgelekte
concepttekst van deel 12 van Het
Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog van Loe de
Jong. Maar voor het zo ver kwam,
was in kleine kring al weer zoveel
gebeurd
dat
een
oplettend
onderzoeker zonder al te veel
moeite elk moment de deksel van
de pot had kunnen lichten. Zo
waren er om te beginnen de
talloze reacties naar aanleiding
van de uitzendingen van Achter
het nieuws: artikelen, brieven aan
de redactie, ingezonden brieven
aan zo goed als alle kranten,
interviews en meer.

Hetzelfde geldt voor de (weinige)
boeken die in het verlengde
van de beroering rond Hueting
verschenen. Hieronder Soldaatje
spelen onder de smaragden gordel
van Jan Schilt en Soldaat in Indië:
De geschiedenis van een peloton
van de latere archivaris van het
NIOD, Jacob Zwaan. Beide boeken
verschenen nog in 1969 en laten
her en der weinig aan de verbeelding over. Hetzelfde geldt
ook voor de enkele jaren later
gepubliceerde roman van Jan
Wolkers, De walgvogel, die zich
gedeeltelijk in het Indonesië van
de politionele acties afspeelt.
Belangrijker is Ontsporing van
geweld dat socioloog Jacques van
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Doorn en Wim Hendrix in 1970
publiceerden maar twintig jaar
eerder al grotendeels hadden
geschreven. Conclusie van het
boek is dat geweld inherent was
aan de toenmalige situatie, zoals
de ontkenning daarvan inherent
was aan de Nederlandse cultuur.
Behalve in kleine kring werden
boek
en
boodschap
destijds
nauwelijks opgemerkt. Dat geldt
ook voor de eerder genoemde
boeken, De walgvogel om literaire
redenen uitgezonderd.
Ondertussen verscheen ook een
bronnenuitgave van de gebeurtenissen: Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950.
Het eerste deel ervan dateert uit
1971 terwijl de gehele publicatie
uiteindelijk twintig delen zou
omvatten, vijftienduizend pagina’s
besloeg en in 1994 werd afgesloten.
Jaartallen en cijfers dwingen
welhaast tot een vergelijking met
de bijna gelijktijdig gepubliceerde
(1969-1991) en net iets omvangrijkere (zestienduizend pagina’s)
serie die de oorlog op vaderlandse
bodem tot onderwerp had, Het
Koninkrijk van Loe de Jong.
Ondanks overeenkomsten zijn het
toch vooral de verschillen tussen
de twee publicaties die opvallen.
Het Koninkrijk kreeg onvoorstelbaar veel aandacht; NederlandsIndonesische bescheiden waren
slechts bij een handjevol specialisten bekend. Het Koninkrijk is een
verhaal
met
een
visie,
de
bescheiden zijn niet meer dan
documenten.

Het Koninkrijk
De geschiedenis van Nederland in
de Tweede Wereldoorlog zoals
vastgelegd in Het Koninkrijk werd
meteen
na
afloop
van
de
gebeurtenissen ter hand genomen
– door de oprichting van het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), diverse bronnenverzamelingen, opdracht tot
geschiedschrijving,
een
parle-

mentaire enquête en meer. De
geschiedenis van de NederlandsIndonesische
betrekkingen
of,
beter gezegd, van de Indonesische
oorlog
met
Nederland
(of
andersom)
werd
nadrukkelijk
steeds weer onder het tapijt
gemoffeld. Niettemin kreeg in
1960 één man de opdracht
materiaal te verzamelen. Die ene
man, oud-resident van Bali en
Lombok M. Boon, werd wel aan
geheimhouding gebonden. Nadat
Boon in 1966 overleden was, werd
in kleine kring druk uitgeoefend
om het door hem verzamelde
materiaal openbaar te maken. Het
kabinet aarzelde, besloot in 1968
(Vietnam) dat er echt iets moest
gebeuren maar… Aan het getouwtrek kwam een einde door de
beroering na het optreden van
Hueting. Nu vatte een commissie
de koe bij de horens. Maar haar
opdracht
luidde
nadrukkelijk:
bronnenuitgave, geen geschiedschrijving.

‘Er behoort een
stilzwijgende
consensus over te
bestaan dat men voor
het eigen land geen
lichtere maatstaven zal
aanleggen dan voor
een ander’
Hoe marginaal ook, het was deze
bronnenuitgave die de pijnlijke
gebeurtenissen af en toe aan het
licht bracht. Helaas ging het
daarbij bijna altijd over Raymond
Westerling en de op dat moment
al goed bekende Zuid-Celebesaffaire. Sinds lang was bekend en
werd in grote kring ook erkend dat
Nederlandse troepen onder leiding
van kapitein Westerling tussen
december 1946 en februari 1947
in het zuiden van Sulawesi onder
de noemer contraguerrilla vreselijk
hadden huisgehouden. Bij nader
inzien is echter onmiskenbaar dat
concentratie op deze en eventueel
nog een enkele andere affaire
(Bondowoso, 46 gevangenen dood

door verstikking; Rawagedeh, 430
executies
op
West-Java)
de
gedachte werd versterkt dat het
tijdens de politionele acties verder
over het algemeen wel goed
was gegaan.

En zelfs die enkele gevallen
werden genuanceerd. Bijvoorbeeld
toen in 1982 een Nederlandse
editie verscheen van een oorspronkelijk
Frans
boek
over
Westerling. In de media (NRC
Handelsblad, TROS Aktua) werd
hierover gesproken in termen die
rechtstreeks aan de hoofdpersoon
zelf waren ontleend: eventuele
executies
betroffen
criminele
elementen en dienden geen ander
doel dan bescherming van de
bevolking. Om het te zeggen in de
woorden van een man die in 1984
over diezelfde Zuid-Celebes-affaire
een kritische studie publiceerde,
Willem IJzereef: ‘De pers bleek in
deze kwestie sterk afhankelijk van
de overheid… De discussies die in
de dagbladen en voor de televisie
op gang werden gebracht, zijn
bijna allemaal spoedig verstomd.
Van “klaarheid” over de vermeende oorlogsmisdaden is nog
altijd geen sprake.’
Dit leek dus weer te veranderen
toen Loe de Jong zijn Epiloog bij
Het Koninkrijk wilde publiceren en
daarin de term ‘oorlogsmisdrijven’
gebruikte. Nadat de tekst van het
betreffende hoofdstuk 7 (‘De
worsteling met de Republiek
Indonesië’) eind 1987 uitgelekt
was, bleken de rapen gaar en
volgden maanden van opwinding
in zowel de media als de mee-
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leescommissie. Het resultaat was
dat De Jong met een nieuwe
versie kwam die heel wat minder
scherp en soms zelfs licht vergoelijkend was. De omslag wordt
gesymboliseerd door de vervanging van het begrip oorlogsmisdrijven door, daar heb je het
weer, excessen. Aldus werd de
zaak voor de derde keer in der
minne geschikt.
Maar gaat het hier om een doofpot
of om een taboe? Aldus de vraag
die Stef Scagliola zich in haar
proefschrift over de verwerking
van de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië stelt. Hoewel
het verschil tussen een en ander
niet geheel duidelijk is en het
antwoord niet eenduidig neigt
Scagliola naar het laatste: taboe.
Het was niet alleen dat men over
de gebeurtenissen in Indonesië
niet wílde spreken, men kón er
ook niet over spreken omdat men
zich de ernst ervan niet kon
voorstellen. Spreken, de zaken bij
hun naam noemen, betekende
wellicht ontkenning van een van
de belangrijkste pijlers van de
naoorlogse Nederlandse cultuur.
Om het te zeggen in de woorden
van een briefschrijver in Het Vrije
Volk van 26 november 1969, naar
aanleiding van de affaire-Hueting:
Nederland was een eiland van
rechtschapenheid in een verdorven wereld. Alleen al de
gedachte dat het niet zo zou zijn,
was eind jaren tachtig een stap te
ver. Nederlands gidsland, toch?

Lobby
Naast doofpot en taboe speelde
ook lobby een rol. Dit laatste werd
met name begin jaren negentig
duidelijk, eerst naar aanleiding
van een aanklacht tegen Graa
Boomsma, vervolgens naar aanleiding van een politieke rel rond
Jan (bekend als Poncke) Princen.
De schrijver en dichter Graa
Boomsma was vanaf jonge leeftijd
geïnteresseerd in de naoorlogse
gebeurtenissen
in
Indonesië.
Begrijpelijk, zijn vader was er

geweest. Daarom schreef hij
samen met Lodewijk de Boer
begin jaren tachtig de tekst van
het muziektheaterstuk Wolkbreuk,
gebaseerd op politieke aspecten in
het werk van Jan Wolkers en met
de politionele acties als een van
de onderwerpen. In 1986 kwam
hij met de roman De idioot van de
geschiedenis, in 1992 omgewerkt
tot De laatste tyfoon. Het was
deze laatste publicatie en dan in
het bijzonder een uitspraak van
Boomsma in het Nieuwsblad van
het Noorden die de woede van een
gewezen militair opwekte en tot
een proces leidde.
Het is de moeite waard die
uitspraak nog eens te citeren
omdat hij, zoals Martin van
Amerongen destijds terecht in
De Groene opmerkte, eigenlijk
heel genuanceerd is, zij het,
vermoedelijk onbedoeld, ook slimretorisch. Er wordt immers in
gezegd dat Nederlandse soldaten
geen SS’ers waren, waarmee de
vergelijking tegelijkertijd wordt
ontkend én gemaakt. Boomsma
zei: ‘Kort na de oorlog schreven
de communisten: “Maak van onze
jongens geen SS’ers.” Ik denk dat
dat weerspiegelt wat er aan de
hand was. Ze waren geen SS’ers,
nee, ook al konden ze door de
dingen die ze deden er wel
degelijk mee vergeleken worden.
Maar ze werden ertoe gedreven.
Schoten ze niet, dan liepen ze de
kans door een meerdere te
worden neergeschoten. Befehl ist
Befehl, de ondergeschiktheid is de
ziel van de militaire dienst.’
Een waarheid als een koe, zouden
wij nu zeggen, maar daar werd
een kwart eeuw geleden toch
anders over gedacht. Opmerkelijk
is nog niet zozeer dat Boomsma
werd aangeklaagd, opmerkelijk is
dat het Openbaar Ministerie op de
aanklacht inging – en dat niet
alleen: dat het Boomsma bij
monde van de advocaat-generaal
bij het Leeuwarder Hof behoorlijk
de oren waste en daarbij onder
meer van ‘onze jongens’ sprak.

Hierbij moet overigens wel aangetekend worden dat degene die
dat deed een oud-militair was,
terwijl ook zijn baas connecties
met het leger had.
Uiteindelijk liep het allemaal met
een sisser af en werd Boomsma
vrijgesproken, maar het zorgde
wel voor beroering, ook bij
degenen die het met Boomsma
eens waren. Zoals de man die
‘met een door tranen verstikte
stem’ het Nieuwsblad van het
Noorden (28 mei 1994) belde en
vertelde dat het allemaal nog veel
erger was geweest. ‘Ze deden
vaak een spelletje, dan schoten ze
zoveel mogelijk mensen kapot,
met als inzet een kratje bier’, zei
hij. De man kende talloze van
dergelijke verhalen, met naam en
toenaam, maar durfde ze niet in
de openbaarheid te brengen, ‘dan
is ons leven daarna niet meer
zeker’.

leving – om vervolgens te zwijgen
totdat eind jaren tachtig, begin
jaren negentig de politieke wind
draaide. Maar de mannen waren
toen veelal te oud om nog écht
van zich te doen spreken.

‘Ze deden vaak een
spelletje, dan schoten
ze zoveel mogelijk
mensen kapot, met als
inzet een kratje bier’
Anders verging het het kleinere
aantal Nederlandse soldaten dat
zich wel liet uitzenden maar,
eenmaal ter plekke, deserteerde.
Zij riepen niet alleen de woede
van het militaire gezag maar ook
die van hun kompanen over zich
af. Matennaaiers werden zij genoemd. De bekendste van hen is
Poncke Princen. Hij deserteerde
niet alleen maar liep ook over,
werd Indonesisch staatsburger,
was actief in de politiek van zijn
nieuwe vaderland, zat zelfs in het
parlement en werkte voor mensenrechtenorganisaties.

Landverraad

Lobby, machtspolitiek, groepsdruk. Terwijl deze in de kwestieBoomsma vooral afkomstig was
van het niet meer bestaande
rechts-conservatieve Oud-Strijders
Legioen, was het in het geval
van Poncke Princen vooral De
Telegraaf die de strijdbijl zwaaide.
Inzet hierbij was niet het Nederlandse optreden in Indonesië,
maar waren juist degenen die
geweigerd hadden daaraan mee te
doen. Onder die dienstweigeraars
waren er duizenden die al vóór
vertrek afhaakten. Ze werden
destijds door het Hoog Militair
Gerechtshof keihard aangepakt
en keerden pas in de loop van de
jaren vijftig terug in de samen-
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De publicatie van zijn autobiografie in 1989 en vooral zijn
visumaanvraag in 1993 brachten
Princen midden in het nieuws.
Daarbij werd hij door een groot
deel van zijn voormalige makkers
opnieuw van landverraad en
oorlogsmisdaad
beschuldigd
–
over zijn optreden aan de andere
kant van de militaire lijn deden
bizarre verhalen de ronde. Maar
tegelijkertijd (en dat tekent het
veranderend klimaat) verkondigde
een groeiend aantal mensen
begrip te hebben voor de man
en zijn daden. De verandering
weerspiegelde zich ook in het
parlement
waar
met
name
GroenLinks zich voor Princen
inzette. Deze partij werd hierin
gesteund door het RIOD, de
Vereniging Dienstweigeraars en
tal van individuele personen.
Weliswaar bleef een meerderheid

van
de
Kamer
tegen
een
visumverlening, maar de stemmen
lagen verdeeld. Zelfs de verantwoordelijke CDA-minister Pieter
Kooijmans sprak zijn waardering
uit voor Poncke Princen.
Ondertussen was er een maatschappelijke discussie over ’s
mans optreden op gang gekomen.
Deze werd verhevigd toen bekend
werd dat een zware parlementaire
delegatie Indonesië zou bezoeken
en Princen zou ontmoeten. Toen
vervolgens minister Kooijmans
eveneens een ontmoeting met
hem had, leek de wereld te klein –
althans die van de veteranen en
hun spreekbuis, De Telegraaf. De
krant publiceerde tussen 1993 en
1995 talloze artikelen over Princen
en koos hierbij telkens partij vóór
de veteranen. Andere kranten,
met name Trouw, deden hetzelfde
maar dan vanuit een tegenovergestelde optiek.
Maar er viel ook steeds vaker te
beluisteren dat Princen het bij
het rechte eind zou hebben gehad.
Hij zou al vroeg gezien hebben
dat Nederland ten aanzien van
Nederlands-Indië onjuist had gehandeld. Resultaat was dat de
afvallige eind 1994 inderdaad
een visum kreeg. Weliswaar was
hiervoor in de Kamer nog steeds
geen
meerderheid,
maar
de
opvolger van Kooijmans, Hans van
Mierlo, legde het oordeel naast
zich neer. Princen zou de media
vervolgens wekenlang intensief en
in de komende jaren nog vaak
bezighouden. ‘Het koloniale verleden staat op een gespannen
voet met ons nationale zelfbeeld’,
merkte een kritisch observator
(Vincent Houben in Ons Erfdeel,
1996) op. ‘Het wordt tijd om het
beeld dat opdoemt uit de koloniale
geschiedenis in te passen in ons
nationaal identiteitsbesef. Er is
noch plaats voor zelfgenoegzaamheid noch voor overdreven
zondebesef. We waren en zijn niet
beter maar ook niet slechter dan
de ons omringende volken. Voor
sommigen
betekent
dit
een

ontgoocheling en voor anderen
misschien wel een troostrijke
gedachte.’ Nodig was, volgens
de slotconclusie, ‘een mentale
dekolonisatie’.

Geschiedvervalsing
Precies ditzelfde werd beweerd
door Rudy Kousbroek, in zijn
aanhoudende strijd tegen wat hij
‘de grote Indische geschiedvervalsing’
noemde.
Volgens
Kousbroek ging die geschiedvervalsing alle kanten op. Zij
betrof zowel de ontkenning van de
vreselijkheden in de koloniale tijd
als een overdrijving van wat
zich in de jappenkampen (Jeroen
Brouwers!) had afgespeeld.

Ook zag Kousbroek een directe
relatie tussen deze, wat hij
noemde, ‘leugens’ en de leugens
en lobby’s naar aanleiding van de
politionele acties. ‘De sterfte en de
mis-handelingen aan de Birma- en
Pakanbaroe-spoorweg hebben we
tot de kleinste details uitgezocht’,
schreef hij in 1986 naar aanleiding
van het zogenoemde Rhemrevrapport over misstanden op Java
rond het jaar 1900, ‘maar over al
deze door onszelf vermoorde en
omgekomen Indonesiërs maakt
niemand zich ooit druk.’ Precies
hetzelfde zou volgens Kousbroek
over de Nederlandse politionele
acties gezegd moeten worden. ‘Ga
naar De Slegte’, schreef hij in
1994, ‘en vind een boek waarin uit
de doeken wordt gedaan welke
complexiteiten op hoog niveau
hebben verhinderd dat kapitein
Westerling in Nederland terecht
heeft moeten staan voor oorlogsmisdaden. Zo’n boek is er niet,
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niet bij De Slegte en ook niet in de
onmetelijke wereld daarbuiten.’
Kousbroek ergerde zich mateloos
aan de veteranenlobby en aan de
aanhoudende zwartmakerij van
Poncke Princen. Vandaar dat hij
in plaats van taboe liever van
doofpot sprak. Die doofpot bracht
met zich mee dat in de geschiedschrijving van Nederlands-Indië
steevast met twee maten werd
gemeten.
Hiermee
werd
het
verleden onrecht aangedaan en de
eigen cultuur overmatig geprezen.
‘Ik ben van mening dat in een
beschaafd land de neiging zichzelf
gunstig af te schilderen onderkend
behoort te worden’, schreef hij al
in 1988 in een essay waarin hij
alle verdraaiingen met betrekking
tot het Indonesische verleden op
een rijtje zette. ‘Er behoort een
stilzwijgende consensus over te
bestaan dat men voor het eigen
land geen lichtere maatstaven zal
aanleggen dan voor een ander.
Geschiedschrijving zal zich niet
bezighouden met het verzamelen
van alibi’s en complimenten. Het
verdonkeremanen of onder zich
houden van ongunstige informatie
over onszelf is niet respectabel.’
Vanaf de tweede helft van de
jaren negentig kregen dergelijke
gedachten het tij mee. Dit kwam
aanvankelijk echter niet zozeer
door een veranderende opinie
over de gebeurtenissen in Indonesië
als
wel
door
nieuwe
inzichten met betrekking tot de
oorlog op eigen bodem: door
onthullingen over naoorlogs antisemitisme en gesjoemel met
joodse goederen, door kritiek op
de overdreven ophemeling van het
verzetsverleden en door een te
stellige ontkenning van de opportunistische opstelling van een
groot deel van de bevolking
tijdens de oorlog. Voeg hierbij
de actualiteit van Srebrenica, het
langzaam uitsterven van een
generatie die ‘het’ had meegemaakt, de toenemende multiculturaliteit van Nederland en de
groeiende belangstelling voor alles

wat met slachtoffers te maken had
en het wordt begrijpelijk dat er
een ander klimaat was ontstaan –
een klimaat waarin meer oog was
voor de schaduwzijden van de
Nederlandse geschiedenis en dus
ook voor misstanden ten tijde van
de politionele acties.
Dat Indonesische kwesties nog
altijd problematisch lagen, bleek
voortdurend. Bijvoorbeeld uit twee
gebeurtenissen in 1995, het door
Srebrenica voor de Nederlandse
geschiedenis zo cruciale jaar. Het
bezoek van Beatrix in dit jaar aan
Indonesië werd bewust uitgesteld
tot enkele dagen na 17 augustus,
de dag dat Soekarno in 1945 de
Indonesische Republiek had uitgeroepen. Officieel is deze datum
door Nederland nooit erkend,
erkend werd wel de Indonesische
onafhankelijkheid van 27 december 1949, de datum van de soevereiniteitsoverdracht. In overeenstemming hiermee gingen de
woorden die tijdens dat bezoek
gesproken
werden
als
op
kousenvoeten.

Een verleden dat niet
meteen onder ogen
wordt gezien gaat
etteren, en een wond
is erg, maar een
etterende wond is
erger
Tegelijkertijd vond een gebeurtenis plaats die de andere kant
van de zaak markeerde – al werd
ze door de Nederlandse media
nauwelijks opgemerkt. Op die 17e
augustus 1995 hield premier Kok
voor de Indonesische televisie een
toespraak waarin hij het uitroepen
van de Indonesische onafhankelijkheid een mijlpaal noemde.
Deze uitspraak lag in de lijn van
de kabinetspolitiek zoals in een
brief aan de Kamer aan het begin
van datzelfde jaar werd beschreven: dat men de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië
erkende
als
‘een
historisch

vaststaand feit’. Hoe gek het
vanuit een huidig perspectief ook
lijkt, zo ver was men nog nooit
gegaan.
De gevolgen waren ernaar. Om
het te zeggen in de woorden van
een man die zich enigszins aan de
zijlijn en zonder tromgeroffel al
jaren in de toenmalige gebeurtenissen verdiept, historicus en oudambtenaar op Buitenlandse Zaken
J.J.P. de Jong (in De terugtocht,
2015): ‘In zijn speech brak Kok
voor het eerst dwars door de
traditionele
preoccupaties
en
mythes heen en toonde een glimp
van wat er destijds werkelijk was
gebeurd.’ Anders gezegd: de tijd
om de feiten zonder wrok onder
ogen te zien was aangebroken, zo
ook het moment om op te houden
met het nietes-welles-spelletje
van geen oorlogsmisdaden-wel
oorlogsmisdaden, geen structureel
geweld-wel structureel geweld,
goed-fout, geen spijt-wel spijt,
geen excuses-wel excuses.

Erkennen is inzien
Dat het voorlopig om niet meer
ging dan een glimp bleek toen de
minister van Buitenlandse Zaken
in kabinet-Balkenende II, Ben Bot,
tien jaar later (2005) een bezoek
bracht aan Indonesië, op 17
augustus aanwezig was en aan de
vooravond daarvan in enigszins
poëtische termen toegaf dat
Nederland destijds aan de verkeerde kant van de geschiedenis
had gestaan. Daarover betuigde
hij ook spijt. ‘Pas wanneer men op
de top van de berg staat, kan men
zien wat de eenvoudigste en
kortste weg naar boven zou zijn
geweest. Zoiets geldt ook voor
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diegenen die betrokken waren bij
de besluiten die in de jaren veertig
werden genomen. Pas achteraf is
te zien dat de scheiding van
Indonesië en Nederland langer
heeft geduurd en met meer
militair geweld gepaard is gegaan
dan nodig was geweest.’
Maar wat betekende dit? In ieder
geval dat tussen 1995 en 2005
een verschuiving had plaatsgevonden en dat het aloude veteranenstandpunt zijn tijd definitief had
gehad. Door zijn aanwezigheid en
met zijn woorden aanvaardde Bot
de Indonesische Republiek zoals
uitgeroepen op 17 augustus 1945.
Maar ‘aanvaarden is je schikken
in de realiteit’, schreef NRC
Handelsblad terecht. ‘Erkennen is
inzien en toegeven dat je het
eerder mis had. Dus politiek is
Nederland er nog niet.’
Hetzelfde geldt ook voor de door
Nederland betuigde spijt over het
militair geweld. ‘Ook hier een
nuanceverschil’, aldus NRC. ‘Wel
spijt maar geen excuses.’ Vandaar
dat de krant van ‘diplomatiek
figuurzagen op hoog niveau’
sprak. ‘De vraag is wie of welke
belangen met zoveel overdreven
omzichtigheid zijn gediend. Een
ruiterlijke erkenning met zoveel
woorden zou beter zijn.’
En inderdaad, precies over deze
twee punten (aanvaarden of erkennen en spijt of excuses) zou
in
de
daaropvolgende
jaren
steeds weer geruzied worden.
Opmerkelijk hierbij is dat het
zwaartepunt van de publieke
opinie steeds verder opschoof,
weg van de Nederlandse soldaten
(‘daders’) en richting Indonesische
bevolking (‘slachtoffers’), om het
zo maar eens te zeggen. Maar de
overheid bewoog nog altijd niet
echt mee. Dat blijkt bijvoorbeeld
uit een brief die Ben Bot eind juni
2006 aan de Kamer stuurde.
Hiermee reageerde hij op een
petitie die een jaar eerder, aan de
vooravond van zijn bezoek dus,
door het recent opgerichte Comité

Nederlandse
Ereschulden
aan
de Nederlandse ambassadeur in
Jakarta was aangeboden. Zowel
petitie als brief draaide om genoemde begrippen – erkennen en
excuses in plaats van aanvaarden
en spijt.
Op het eerste gezicht lijkt dat een
taalkundig bagatel maar dat is het
niet. Om dat te begrijpen hoef
je slechts een blik te werpen op
de website van het Comité Ereschulden of het logo van het
comité te bekijken. Daar zie je in
één oogopslag dat het om meer
gaat dan taal, het gaat om
compensatie oftewel geld. In de
petitie werd dat ook met zoveel
woorden gesteld, in de brief
van Bot werd het verzoek met
evenzoveel woorden afgewezen.
‘De Nederlandse en Indonesische
regering waren het erover eens
deze stap [aanvaarding, spijt] te
zien als historisch’, schreef Bot,
‘waarmee een hoofdstuk in de
geschiedenis
werd
afgesloten.
Zowel de Indonesische als de
Nederlandse regering heeft tevens
duidelijk
gemaakt
dat
een
discussie over compensatie niet
aan de orde was en aangegeven
dat het van ondergeschikt belang
was welke terminologie precies
werd gebruikt om een streep te
zetten onder dit deel van de
gezamenlijke geschiedenis.’
Het was niet het laatste woord.
Daarbij concentreerde de zaak
zich aanvankelijk vooral op de
gebeurtenissen die zich op 9
december 1947 in Rawagedeh,
West-Java, hadden afgespeeld.
Sinds lang en eigenlijk vanaf het
allereerste moment was bekend
dat hier iets vreselijks was
gebeurd, maar zoals in bijna alle
andere gevallen was dit feit
binnen de Nederlandse context
naar het niemandsland van de
geschiedenis verbannen, tot media
(OVT, Netwerk), politiek (SP) en
advocatuur (Liesbeth Zegveld)
zich ermee gingen bemoeien. In
december 2009 spande Zegveld

namens weduwen en nabestaanden een rechtszaak aan tegen de
Nederlandse staat. Aanvankelijk
stelde deze zich op het standpunt
dat de kwestie verjaard was.
Langdurig getouwtrek volgde en
eindigde met een overwinning
voor
de eisende partij: de
Nederlandse staat maakte niet
alleen excuses maar betaalde ook
nog schadevergoeding.

Foto’s
Vanaf dat moment, eind 2011,
raakten de ontwikkelingen nog
verder in een stroomversnelling.
In juni 2012 publiceerde de
Volkskrant foto’s van executies.
Het was voor het eerst dat dit
gebeurde.
Bijna
tegelijkertijd
kwamen drie onderzoeksinstituten
met het voorstel nogmaals en nu
diepgaand onderzoek naar de
gebeurtenissen te verrichten. De
regering voelde hier niets voor,
aldus een brief aan de Kamer
van 14 augustus 2012. In januari
2013 werd dit standpunt met een
nieuwe brief bevestigd.

Na zoveel tijd kan
zo’n onderzoek nog
slechts
geschiedschrijving zijn
én eventueel een
doekje voor het
bloeden
Ondertussen was het ‘goede
nieuws’ over Nederlandse excuses
en de daarbij passende herstelbetalingen natuurlijk ook elders in
Indonesië doorgedrongen, met als
gevolg dat ook nabestaanden van
de slachtoffers van Raymond
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Westerling de Nederlandse staat
aanklaagden. Ook zij kregen
compensatie
–
én
excuses.
Eenmaal zo ver leek het hek van
de dam.
Toen in 2015 (Gert Oostindie:
Soldaat in Indonesië) en in 2016
(Rémy Limpach: De brandende
kampongs van Generaal Spoor)
vervolgens ook nog eens boeken
verschenen waarin een en ander
opnieuw op niet mis te verstane
wijze op een rij werd gezet, kon
de overheid niet anders dan
overstag gaan en doen wat zij
zeventig jaar lang geweigerd had:
een onafhankelijk, groots onderzoek laten verrichten naar de
gebeurtenissen tijdens de dekolonisatie van Nederlands-Indië.
Dat onderzoek is in 2017 gestart
en moet in september 2020 klaar
zijn.
Niettemin kan een kind bedenken
dat dit onderzoek, hoe goed het
hopelijk ook wordt, altijd een
onbevredigend gevoel zal achterlaten. Er is simpelweg te veel tijd
verstreken. Daarom is in zijn
algemeenheid ook slechts één
conclusie mogelijk – we zien het
keer op keer, in het Spanje van na
Franco, het Cambodja van na Pol
Pot en in het Oost-Europa van na
de val van de Muur: een verleden
dat niet meteen onder ogen wordt
gezien gaat etteren, en een wond
is erg, maar een etterende wond
is erger. Nederland had met
betrekking tot Nederlands-Indië
en Indonesië hetzelfde moeten
doen als het met de oorlog op
eigen bodem heeft gedaan, of in
ieder geval geprobeerd: meteen
de hand in eigen boezem steken.
Daarvoor is het zeventig jaar
na dato te laat. Na zoveel tijd
kan zo’n onderzoek nog slechts
geschiedschrijving
zijn
–
én
eventueel een doekje voor het
bloeden.
Bron: De Groene Amsterdammer.

_______________________________

Vliegen zonder Vleugels – Elisabeth Riphagen
Uitgebreide boekbespreking
Een boeiende inkijk in
het
dagelijks leven in Indonesië.
Na
de
twee
succesvolle
boeken
‘Zoekend onder een vreemde
hemel’ en ‘Achter de eeuwige
glimlach’ is het boek ‘Vliegen
zonder Vleugels’ de nieuwste
roman van Elisabeth Riphagen. In
het lijvige boek vertelt ze de
verhalen en lotgevallen van enkele
families op Java, Sulawesi, Flores,
Sumatra en Bali. In haar schrijfstijl herken je de liefde die de
schrijfster voelt voor dit wat ze
noemt ‘mysterieuze land waar
de warme gastvrijheid overal
hetzelfde is’.

Riphagen heeft met haar man in
de jaren zeventig jarenlang in
Indonesië gewoond, gewerkt en
gereisd. Sindsdien gaat ze er elk
jaar een paar maanden naartoe.
Onder meer om projecten te
bezoeken die ze ondersteunt. Haar
ervaringen en ontmoetingen met
vooral de ‘gewone’ man en vrouw
verwerkt ze in haar boeken, wat
een boeiende en leerzame inkijk
geeft in het dagelijkse leven, de
voorspoed en tegenspoed die hen
overkomt en wat ze beweegt om
te doen wat ze doen. Met op de

Door: Bert Vos

achtergrond de politieke en culturele veranderingen in Indonesië.
Ze schrijft ook over de veerkracht
en het doorzettingsvermogen van
de families ondanks tegenslag,
armoede en tegenwerking gevoed
door de overal aanwezige corruptie. Op de vijf eilanden, waar de
verhalen spelen, is de schrijfster
jarenlang te gast geweest bij deze
gezinnen.

Dagelijks leven
De hoofdrolspelers in het 442
pagina’s tellende boek ‘Vliegen
zonder Vleugels’ zijn vijf vrouwen.
Zo is er Roos op Java, die iets
vreselijks, wat haar in Hong Kong
is overkomen, als een geheim
met zich meedraagt. Selma op
Sulawesi die aan kanker lijdt en
Petria die twijfelt aan haar geloof
en christen wil worden. Iets wat
ze voor haar man verzwijgt en een
dilemma is in het conservatieve
islamitische land.
Ook vertelt ze over Klaudia op
Flores en Raster op Sumatra.
Jonge vrouwen in de bloei van hun
leven die hun eigen weg moeten
zoeken in de situatie waarin zij en
Indonesië zich bevinden. Riphagen
beschrijft de impact die de
gebeurtenissen op hen hebben in
het dagelijkse leven. Ze refereert
daarbij aan een kinderliedje: ‘Ik
wil vliegen zonder vleugels, naar
een leven zonder tijd. Stijgend uit
de wrange machten, zwevend
naar de eeuwigheid’.
De actuele gebeurtenissen die
in het boek voorbij komen zijn
onder meer het grote schandaal
rondom de vaccinatie van vele
miljoenen kinderen. Door een
fatwa van hoge geestelijken zijn
veel kinderen niet ingeënt met
alle gevolgen van dien. Ze
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beschrijft de hoop op verandering
bij de verkiezing van president
Widodo en de teleurstelling die
erop volgt.
De veranderende houding ten
opzichte van homo’s, transgenders
en verder alles ‘wat anders is’.
En daarbij de opkomst van de
fundamentalistische islam die het
straatbeeld en het leven steeds
meer beheerst en ook invloed
krijgt op de politiek. ‘We krijgen
een islamstaat’, fluistert iemand
haar toe in hoofdstuk twee, als
het dreigende alcoholverbod aan
de orde komt.

Elisabeth Riphagen, Theologe en
Verhalenverteller
Als je een goed beeld wil krijgen
van het dagelijkse leven in dit
grote eilandenrijk, dan is ‘Vliegen
zonder Vleugels’ zonder meer aan
te raden. Maar dat geldt ook voor
de eerste twee boeken van
Elisabeth Riphagen. Prijs: € 22,50
https://www.trefpuntazie.com/

_______________________________

Ebbe op Bali

Door: Chris Ebbe

Een serie korte reisanekdotes over de dagelijkse beslommeringen op Java in Indonesië

Naar de film
De bioscoop doet niet onder voor
Pathé bij ons: ruime ontvangsthal
met airco, aangename verlichting,
smetteloos witte tegels op de
vloer, langs de wand een batterij
stalletjes met een variatie aan
consumpties.
Geen van de daar draaiende films
spreekt ons aan, wat dat betreft
niets nieuws onder de Balinese
zon. We kiezen voor de premièrefilm Hunger Games, Mocking Jay
Part-1.
Bij het betreden van de bioscoopzaal ben ik verrast. Voor me een
zestigtal clubfauteuils, twee aan

twee naast elkaar met een kastje
ertussen. We vleien ons neer in de
zachtleren kussens, een Balinese
schone (heette vroeger bij ons een
ouvreuse) helpt met het openklappen van de stretchfauteuil
en trekt een lade open met een
hygiënisch verpakte deken tegen
de kou. In het kader van de
energieverspilling worden openbare ruimtes verkwistend beaircood.
De film, Engels gesproken maar
Indonesisch ondertiteld, begint
direct, geen reclamepoespas, geen
trailers. Snacks, frisdrank, pizza’s

en popcorn worden op bestelling
tijdens de film rondgebracht door
rondschuifelende bedienden. Een
déjà vue gevoel overvalt mij.
De film blijkt allerdrakerigst: veel
vuur en geknal, een hoop dooien,
stapels totaal in puin geschoten
gebouwen, een puberale romance,
stilzwijgende, zogenaamd diepzinnig kijkende personages, een
schimmige plot.
Maar..... het moet gezegd: wel
heerlijk gedut.
Chris, Kuta, Bali, 08-12-2014
_______________________________

5000 Kamptekeningen uit Nederlands-Indië
In “Het Geheugen Van Nederland” van het Nationaal Archief bevinden zich bijna 5000 tekeningen,
gemaakt door gevangenen in de Japanse concentratiekampen in voormalig Nederlands-Indië.
De tekeningen staan op 247 pagina’s en bevatten 20 afbeeldingen per pagina. De LINK naar
deze kamptekeningen op de website van Het Nationaal Archief vindt u HIER (Ctrl+click).

Reparatie van iPhone, iPad en Android. Snel, vakkundig en redelijk geprijsd.
Klik hier voor de aanbieding. Borca-Online / BorcaDen webshop
http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica http://www.borca-online.nl/elektronica
http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica http://www.borca-online.nl/elektronica
http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica http://www.borca-online.nl/elektronica
http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica http://www.borca-online.nl/elektronica
http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica http://www.borca-online.nl/elektronica
http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica http://www.borca-online.nl/elektronica
http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica http://www.borca-online.nl/elektronica
http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica
(advertentie)

http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica http://www.borca-online.nl/elektronica
http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica http://www.borca-online.nl/elektronica
http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica http://www.borca-online.nl/elektronica
http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica http://www.borca-online.nl/elektronica
http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica http://www.borca-online.nl/elektronica
http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica http://www.borca-online.nl/elektronica
http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica http://www.borca-online.nl/elektronica
http://www.borca-online.nl/elektronica http://www.borcaonline.nl/elektronica
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Boekbespreking, e-Books, CD & DVD, Presentatie & Signeren
Niemand bleef – Alfred Birney.
Dagboek van meneer B. 20052011. “De nacht is mijn vijand als
ik slaap, mijn vriend als ik waak”.
In 2005 wordt de wereld van
meneer B. kleiner als hij het na
een hartinfarct rustiger aan moet
doen. In dit dagboek mijmert hij
tijdens het herstel zonder schroom
over zijn voorbije liefdes, muziek
maken, het schrijven, de boeken
en de schrijvers die hem irriteren
of juist inspireren. Hij fantaseert
bij het uitzicht dat hij vanuit zijn
flat heeft op vrijmoedige buurvrouwen. Hij maakt zich zorgen
om zijn zoon, die bij hem woont
en zich afsluit. Maar gaandeweg
herwint meneer B. de lust om te
schrijven en hij preludeert op een

groots plan. “Met de berg aantekeningen van mijn vader en
fragmenten van mijn eigen hand
zou het een dikke pil kunnen
worden”. Hij legt de kiem voor wat
“De tolk van Java” zou worden.
Prijs: € 24,99.
Toean Stammeshaus – John
Klein Nagelvoet. Een historische
biografie over het wonderbaarlijke
leven van F.W. Stammeshaus, een
Indische Nederlander met Chinees
en Duits bloed, geboren in Sigli in
Atjeh. Zijn nauwkeurige beschrijving van de duizenden verzamelde
objecten, foto’s en anekdotes
geven een gedetailleerd beeld van
het koloniaal bestuur en het leven
in Atjeh tijdens de nadagen van de
bloedige Atjeh-oorlog. Verzame-

laar, militair, klerk, bestuurder,
oprichter en conservator van het
Atjehmuseum en conservator van
het Koloniaal Instituut in Amsterdam, zijn enkele van de belangrijke functies die Stammeshaus in

zijn loopbaan heeft bekleed. Nadat
hij zich in 1931 voorgoed in
Amsterdam vestigde, begon hij
alles wat hij had verzameld in
te schrijven in de registers van
het Koloniaal Instituut. Na zijn
pensionering startte hij met het
schrijven van zijn memoires. Dat
werden uiteindelijk maar liefst 33
kloeke delen, die grotendeels
bewaard zijn gebleven. John Klein
Nagelvoet is sinds 2011 verbonden aan Museum Bronbeek als
onderzoeker en registrator met als
specialisme de Atjeh-oorlog. Hij
publiceert regelmatig o.a. voor
Bronbeek en in Moesson en
Geschiedenis Magazine.
Prijs: € 24,50.
Duivelse dilemma’s na de
schipbreuk van de Batavia –
Jaco Koehler. Op 4 juni 1629
vergaat de Batavia voor de westkust van Australië bij Houtman
Abrolhos. Overleven lijkt bijna
onmogelijk. De schipper en de
opperkoopman rusten twee dagen
later een boot uit en zetten koers
naar Java. Drie maanden later
keert opperkoopman Francisco
Pelsaert terug naar de plek des
onheils om zijn achtergelaten
bemanning op te halen. Hij
ontdekt dat zich daar een afschuwelijk drama heeft afgespeeld
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Meer dan honderd schipbreukelingen zijn op gruwelijke wijze
omgebracht. De opperkoopman
start een proces tegen de daders.
Verdachten
worden
gemarteld
door middel van het gieten van
water, een nog steeds bestaande
martelpraktijk,
bekend
onder
de naam ‘waterboarding’. Door
Pelsaerts verslag leren we details
kennen van de gruwelijk-heden
die toen hebben plaats-gevonden.
Maar zijn verslag bevat veel
tegenstrijdigheden, zeker omdat
aan het waarheidsgehalte van
bekentenissen
tijdens
Martelingen ernstig moet worden

getwijfeld. Met het herschikken
en herwegen van bewijsmiddelen
legt de schrijver de dwalingen uit
het proces bloot, met gebruikmaking van hedendaagse opsporingsinzichten. Prijs: € 24,95.
The Art of collecting – Bea
Brommer. Tropische landschappen pittoreske dorpjes en de
diverse bewoners van NederlandsIndië hebben vele kunstenaars,
zoals schilders en fotografen, altijd
gefascineerd. Vooral in de eerste
helft van de vorige eeuw waren zij
zeer productief. Met als uitgangspunt de privécollectie van Rob en
Yvonne Colauto wordt beschreven
hoe een paar pioniers in Nederland en Indonesië, ieder op een
eigen manier, geraakt werden
door de schilderijen en een omvangrijke verzameling opbouwden.
Hun persoonlijke verhalen en

anekdotes geven een boeiend
kijkje achter de schermen van de
kunstwereld. Dit boek verschijnt
naar aanleiding van de tentoonstelling “Het Indisch Palet” in het

West-Fries Museum in Hoorn,
waar werken van bijna twintig
verschillende kunstenaars te zien
is. Daarbij kopstukken als Isaac
Israëls, Dolf Breetvelt, Rudolf
Bonnet, Johannes ten Klooster en
Willem Hofker. Prachtig uitgevoerd
boek. Prijs: € 49,50.
Water
stapelen
–
Bert
Elsendoorn. In dit boek wordt de
lezer uitgedaagd om te kijken naar
hoe dagelijkse dingen worden
uitgevoerd aan de andere kant
van de wereld, onder andere in
Indonesië. De manier waarop
zaken gebeuren, wekt heel vaak
verbazing. Waarom doet men het
juist op die manier? De vraag lijkt
heel logisch, maar komt voort uit
de eigen culturele achtergrond.
Om te begrijpen wat mensen uit

Oosterse culturen beweegt, is het
goed om door te vragen. Oprechte
belangstelling wordt gewaardeerd
en eenmaal in gesprek wordt er

veel meer informatie gegeven dan
aanvan-kelijk
werd
gevraagd.
Verschillen tussen culturen worden
juist dan een verrijking van het
inzicht. Prijs: € 18,50.

Kurhaus en is nu Chef de Brigade
bij Restaurant Vermeer van het
Barbizon Palace Hotel en in het
bezit van twee Michelin sterren.
Prijs: € 29,99.

Baru Belanda, een ode aan de
Indische keuken – Pascal
Jalhay. Sterrenchef Pascal Jalhay
gaat in dit boek terug naar zijn
roots in het land van zijn vader.
De Indische keuken is zijns inziens
toe aan een vernieuwing. Aan de
hand van verhalen uit zijn jeugd
en gerechten van gastchefs, slaat
hij een brug: met behoud van het
goede van toen en gebruikmakend
van de creativiteit en kennis van
nu, de Indische keuken weer upto-date maken. Hij geeft zijn visie
met de culinaire passie en creatief
vermogen waar hij al sinds jaar en
dag om wordt geroemd. Met
medewerking en recepten van:
Anita
Boerenkamp
(Spandershoeve), Arjuna Besenboem (Restaurant Nakal), Betty van Bokhoven (De Sawa), Danny Jansen
(24Kitchen), Dennis Huwaë (Restaurant Daalder), Eduard Roesdi
(Iboe Tsjulik), Frank Deuning (The

Gids Slavernijverleden Nederland – Dienke Hondius, Nancy
Jouwe, Dineke Stam & Jennifer
Tosch. Koffiehuizen, landgoederen, buitenhuizen, standbeelden,
kerken, graven, musea... in totaal
meer
dan
100
locaties
in
Nederland, die verbonden zijn met
het slavernij-verleden. Locaties
met een soms bekend, maar
ook met een onbekend verhaal.
Plaatsen die men niet zo snel met

Raffles), Hans van Triest (Restaurant Kerckebosch), Jaimie van
Heije (Restaurant van Heije), Jeff
Keasberry (kleinzoon van de beroemde Oma Keasberry), Jermain
de Rozario (De Rozario), Jimmy
Lohamzah (Bali James), Lonny
Gerungan (Di Roemah) en Syrco
Bakker (Restaurant Pure C). Leuk
weetje: Pascal Jalhay begon zijn
horeca carrière op 15 jarige
leeftijd bij het Scheveningse
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slavernij zou associëren komen
ook aan bod. Zoals bijvoorbeeld
een koffiehuis in Leeuwarden, op
de hoek van de Wirdumerdijk, dat
in de gids wordt genoemd omdat
de vroegere bewoner, Jan Herlein,
er de “Beschryvinge van de volkplantinge Zuriname” schreef. Het
allereerste boek over de kolonie
Suriname met een unieke uiteenzetting over de omgang van de
blanke bewoners met de slaafgemaakten. Nederlands en Engels
getaald. Prijs: € 15,00.

De in deze rubriek besproken boeken, CD’s
en DVD’s zijn verkrijgbaar bij de Internet
Boekhandel Van Stockum in Den Haag of bij
de erkende boekwinkel, tenzij anders vermeld

www.vanstockum.nl

Meer dan 120 titels over Nederlands-Indië
Neem eens een kijkje in de uitgebreide boekenwinkel van Historiek.net:
https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html

Recept
Een recept met een bijzonder
ingrediënt, dat toch in de
Indische keuken veel gebruikt
wordt, petehbonen. Maar als u
gauw last heeft van uw
darmen, dan kunt u deze
beter weglaten of vervangen
door bijvoorbeeld tuinbonen.
Ingrediënten:
600 gr. kipfilet, 3 rode uien, 4
teentjes knoflook, 1 rode peper, 2
tl. sambal oelek, 1 klein zakje
Petehbonen (Toko), 1,5 dl. ketjap
manis, enkele druppels sesamolie,
2 tl gula djawa (palmsuiker of
anders bruine suiker), 1 t. djahé,
2 tl. citroensap, 2 bosuitjes (met
het groen), 3 tl. tapiocameel (of
maïzena), mespuntje zout, olie om
in te bakken.

Ayam Ketjap met Peteh
Bereiding:
Snipper de uien grof en hak de
knoflook fijn. Verhit een scheutje
olie in de wok of braadpan en fruit
hierin de uien glazig. Voeg de
knoflook toe. Snijd de kipfilet in
smalle reepjes en voeg ze bij de
uien. Goed omscheppen, laat de
kip licht kleuren.
Snijd de rode peper in ringetjes
(met
of
zonder
zaad
en
zaadlijsten) en voeg met de
petehbonen, sambal, suiker en
ketjap aan het mengsel toe. Goed
roeren en dan 1/2 dl. water
toevoegen, plus het citroensap,
djahé en het mespuntje zout. Laat
al roerend ca. 5 minuten zachtjes
pruttelen. De kip is dan gaar.
Vermeng het tapiocameel met een
klein beetje water en meng dit
heel goed door het geheel totdat u
ziet dat de saus indikt. Doe er dan
een paar druppels sesamolie bij en
de in schuine ringen gesneden
bosuitjes (eerst het stevige wit
van de bosui en pas op het laatst
het groen) en u kunt het gerecht
meteen opdienen.
Lekker bij witte rijst of mie met
bijvoorbeeld gado gado en atjar.

Selamat makan.

(advertentie)

Naast de straatnamen ‘vroeger en nu’ van Batavia / Jakarta
https://indearchipel.com/2017/05/24/straatnamen-batavia-jakarta/
heeft “In De Archipel” ook de straatnamen van Medan online staan
https://indearchipel.com/2017/09/07/straatnamen-medan/
Alsmede de straatnamen van Semarang
https://indearchipel.com/2018/01/29/straatnamen-semarang/#more-23257
En nu ook de straatnamen van Surabaya
https://indearchipel.com/2018/07/31/straatnamen-surabaya/
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Tong Tong Fair verwacht
80.000 bezoekers
Ook dit jaar is Den Haag weer 11
dagen lang de Indische hoofdstad
van de wereld buiten Indonesië.
In een enorm tentencomplex zullen weer sfeerproevers, smullers,
kopers en andere buitenlui op het
Malieveld samenstromen om de
tropische geuren en de kleuren op
te snuiven. De 61e editie van dit
evenement vindt plaats van 23
mei t/m 2 juni. De organisatie
verwacht dit jaar zo’n 80.000
bezoekers te kunnen verwelkomen
uit heel Nederland en daarbuiten.

Tientallen standhouders komen
speciaal voor dit evenement uit
Indonesië om hier hun waar aan
te prijzen, met name in het
Indonesië Paviljoen. De kaartverkoop is inmiddels gestart. U kunt
E-kaarten bestellen voor de Tong
Tong Fair (tot 22 mei geldt een
vroegboekkorting) via Ticketshop

Het programma van 2019
Adriaan van Dis | Boi Akih met
Tim Persent & Heather Ware |
Frans Leidelmeijer | Gebroeders
Timisela
|
Isabelle
Boon
|

Jazzmastermania | Kaylee Jane |
Lara Nuberg | Lois Lane | Marion
Bloem | Pascal Jalhay | Reggie
Baay | Ricky Risolles | Rob
Agerbeek | Robin Block | Sjors
van der Panne | Wieteke van Dort
|
Yvonne Keuls | 400 jaar
Batavia/Jakarta | geschiedenis
Peranakan Chinezen | wayang
kulit
en
wayang
golek
uit
Indonesië | krontjong uit Jakarta
| muziek/dans uit West-Papua,
West-Sumatra, Bali | en nog veel
meer.

voelt om enerzijds van geen
enkele cultuur deel uit te maken
en
anderzijds
van
meerdere
culturen tegelijk. Samudra van
Robin Block is op zaterdag 1 juni
te zien tijdens de Tong Tong Fair.

De Indische keuken lééft
De oogst van nieuwe boeken over
de Indische keuken is groot.
Sterrenkok Pascal Jalhay vertelt
straks over zijn kookboek Baru
Belanda; Een ode aan de Indische
keuken. Ook Francis Kuijk (finalist
Heel Holland Bakt 2016) komt
koken en vertellen over haar
Basisboek
Indonesisch
koken.
Betty van Enst & Allard Sieburgh
presenteren hun kookboek Smaak
van de Sawa; Modern Indisch eten
met een goed glas wijn. Ook het
allereerste Indische kookboek,
Kokki Bitja uit 1843, komt aan
bod. En er staat nog veel meer
lekkers op de agenda.

Next Generation
Dit jaar presenteren we een mooie
serie Next Generation-voorstellingen waarin theatermakers en
musici hun Indische identiteit
onderzoeken. Robin Block is een
van hen. In zijn voorstelling
Samudra onderzoekt hij hoe het
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(Foto: ©Raymond van Mil)

Jakarta presenteert zich
op de Tong Tong Fair
Jakarta, hoofdstad van Indonesië,
presenteert zich dit jaar in het
Indonesië-Paviljoen
met
een
speciaal voor de 61e Tong Tong
Fair ontworpen stand in Betawistijl.
Het is dit jaar 400 jaar geleden
dat de Hollanders Batavia hebben
gesticht op de plek van Jayakarta/
Jacatra. Hieraan wordt zowel in
Indonesië als op de Tong Tong
Fair aandacht gegeven. Ook de
beroemde
Jakartaanse
ondelondel (reuzenpoppen) reizen naar
het Malieveld.
In het Indonesië-Paviljoen ontmoet je standhouders uit Jakarta,

wordt een selectie gemaakt. Meer
informatie vind je hier.

Depok, Garut, Tangerang (WestJava),
Semarang,
Yogyakarta,
Sleman (Midden-Java), Malang
(Oost-Java), Bukittinggi (WestSumatra) en Bali. Dus heb je
plannen om naar Indonesië te
gaan? Proef in het IndonesiëPaviljoen vast de sfeer.

Schrijver Adriaan van Dis
ontmoet zijn favoriete
Molukse schrijvers
Schrijver Adriaan van Dis ontmoet
in Studio Tong Tong zijn favoriete
Molukse auteurs Dinah Marijanan
en Sylvia Pessireron. Onder leiding

Column

Elk jaar breiden wij ons vaste
team uit met ruim 200 tijdelijke
medewerkers. Kom jij Team Tong
Tong in 2019 versterken? Alle
vacatures vind je op deze pagina.
Solliciteer alsjeblieft vóór 1 mei
2019. Je bent van harte welkom.

En verder...
PRAKTISCHE INFORMATIE
OPENINGSTIJDEN
ADVERTEER IN ONZE MEDIA

Oproep! Kom vertellen
over je Indische
stamboom-onderzoek
Op zondag 26 mei en vrijdag
31 mei houdt het CBG | Centrum
voor familiegeschiedenis in Studio
Tong Tong de populaire GenTalks.
In deze 10 minuten durende
presentaties krijgen (amateur)
genealogen een podium om hun
kennis en ervaring op het gebied
van familiehistorisch onderzoek te
delen.
Heb jij Indische voorouders en
kun je enthousiast vertellen over
je stamboomonderzoek? Wil je je
resultaten op een creatieve en
misschien zelfs theatrale manier
presenteren? Meld je dan aan via
communicatie@cbg.nl onder vermelding van TTF2019. Op basis
van diversiteit van onderwerpen

Vacatures! Kom je ook
tijdelijk bij ons werken?

TICKETSHOP
ENTREEKAARTEN
KORTINGSPAS 'PASARPAS'
FAIR
FOOD
FESTIVAL



(Foto: ©Annaleen Louwes)
van Rocky Tuhuteru spreken de 3
auteurs over het Molukse verhaal
in het Nederlandse literaire landschap.
Studio Tong Tong is ons theater
voor het gesproken woord, waar
nog veel meer schrijvers te gast
zullen zijn.

DEN HAAG – MALIEVELD
___________________________

Slachtoffers van Jappenkampen

De aanstaande troonswisseling
van de Japanse keizer roept bij
vele Indische Nederlanders
opnieuw negatieve gevoelens
op. In naam van de keizer werden
ze geïnterneerd en gevangen
gehouden in de Jappenkampen.
Na de oorlog zwegen zij daarover
en hun kinderen doen dat nog
voortdurend.
Alweer een behoorlijk aantal jaren
geleden, ik meen in 2000 had
Catharine Keijl een TV-programma

over de Tweede Generatie. Zij had
daarvoor kinderen van onder
andere Joodse overlevenden, van
foute ouders en verzetsmensen
uitgenodigd.
Eén groep ontbrak en dat waren
de kinderen van de Indische
slachtoffers die van 1942 tot
ongeveer 1949 in de kampen
zaten, of in Japan en aan de
Birma-Siam Spoorweg als dwangarbeider hadden gewerkt. Nee
nee, niet dat ze niet mochten
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Door: Han Dehne

komen, ze waren zelfs heel
welkom geweest. Een prachtig
moment om de volle aandacht te
krijgen voor hun problemen. Dan
hadden
ze
eindelijk
kunnen
vertellen hoe verknipt ze waren
opgevoed omdat hun ouders of
grootouders hun verhaal nooit
kwijt konden.
Nee, zij durfden het toen niet aan
om op de TV te gaan vertellen
dat de problemen in hun gezin

mogelijk waren ontstaan om hun
ouders of grootouders die in het
Jappenkamp
hadden
gezeten.
Als er iets is waar de Indische
kinderen mee zaten is het wel die
verdomde loyaliteit. Pappa blijft
een held, ook al had hij thuis zijn
eigen kamp ingericht, sloeg hij om
het minste en geringste, of was
zeer regelmatig beschonken of
zelfs laveloos.
Nee, Pappa moest beschermd
worden, wij moeten hem ontzien
want hij had het in Indie zo zwaar
gehad. De kinderen voelden zich
vaak buitengewoon verantwoordelijk voor hun ouders en ze
hielden voortdurend rekening met
hen. Kinderen probeerden zich als
het zonnetje in huis zich te
gedragen. Niet omdat ze blij
waren, maar om vader en moeder
maar gelukkig
te maken. Met
natuurlijk alle kwalijke gevolgen
voor hun eigen ontwikkeling.
Maar vandaag de dag moet je je
wel realiseren dat de komst van
een nieuwe Keizer opnieuw voor
velen een ingrijpende gebeurtenis
kan zijn doordat dit weer associaties oproept met het verleden.
In naam van de Keizer werd er
wreed gestraft, moest je buigen,
werd die oorlog gevoerd.
Nog steeds kampen deze slachtoffers en ook vaak hun kinderen
met vaak ondefinieerbare en soms
ernstige gezondheidsklachten. Ze
slapen slecht, zijn vaak depressief,
sommigen hebben identiteitsproblemen, verstoorde werkverhoudingen,
relatiestoornissen
etc.
Slechts enkelen, en dat zijn er
toch nog veel, komen in therapie,
maar blijken jaren later die
problemen opnieuw tevoorschijn
te komen.

Soms worden ze door hun
omgeving geattendeerd dat die
problemen mogelijk te maken
hebben met de problemen van de
oorlog.
De vader sprak nooit over zijn
ervaringen met het werken aan de
spoorweg in Birma. Maar hij had
altijd nachtmerries, sliep met een
bijl onder zijn bed, was ongekend
bang voor politie en wantrouwde
alles en iedereen om hem heen.
En dan is die oorlog ineens voorbij
op 15 augustus 1945 en twee
dagen later roept Sukarno de
Republiek Indonesia uit.
Er ontstaat een machtsvacuüm.
Maanden lang is het land een
totale chaos. De Bersiap is
aangebroken.
De jonge revolutionairen, gewapend met messen en speren
rennen door de straten van Java
en Sumatra en niemand is meer
zeker van zijn leven. Vooral deze
periode is zeer traumatiserend
geweest.
Je denkt dat de oorlog voorbij is
en dat je eindelijk weer normaal
kan leven maar dan wordt je
opnieuw aangevallen maar nu
door landgenoten. Velen zochten
toen opnieuw bescherming is
kampen en nu moesten ze de
Jappen als beschermer accepteren.
Men maakte trauma op trauma
mee. Na die Bersiap brak nog de
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd uit. En opnieuw was het een
oorlog. Als klapstuk van het
geheel de soms vernederende en
onbeschofte wijze van de opvang
in Nederland. Dat verhaal is nu
wel overbekend en ik zal daar
weinig over zeggen in deze
geschiedenis.

Als gevolg daarvan en in opeenvolging van al die opgedane
trauma’s werd er door de mensen
uit Indie gezwegen en zwijgend
geaccepteerd over hun behandeling.
Deze week noemde nog iemand
dat de mensen uit Indie zo fijn
waren opgevangen in hun dorp en
zo netjes waren geïntegreerd.
Nou, hier zakt dan je broek van
af. Het blijkt nu nog steeds dat
velen in Nederland echt niets,
maar dan ook niets, weten van de
Indische perikelen.
En dat komt allemaal door dat
verdomde stilzwijgen van onszelf.
Verder slokte Nederland zelf ook
alle aandacht op. Ook voor ons uit
Indie. Wij moesten een nieuw en
ander bestaan opbouwen, vele
kinderen hadden onderwijs in te
halen en de volwassenen hadden
aan hun diploma’s niets meer
want die werden in Nederland
niets waard te zijn.
Hard werken en presteren werd
het nieuwe devies voor de
Indische Nederlanders.
Als ik alles op een rijtje zet dan
was het voor elk weldenkend
mens, ook in de jaren ‘50 en ‘60
verwachtbaar dat er vele en vele
problemen zouden opdoemen in
de toekomst.
Het is een Japans legerofficier in
1945 geweest, die vertelde: “Jullie
hebben de oorlog gewonnen, maar
tot in het vierde geslacht zijn jullie
ook verliezers“
Denkt u daar maar eens over na
als die nieuwe Keizer aantreedt.

______________________________

Wel eens gedacht aan adverteren in NICC Magazine?
Uw product of dienst wordt door minstens 100.000 mensen opgemerkt.
Hoe dit kan? Vraag vrijblijvend onze advertentieflyer met uitleg en tarieven aan

info@indisch-centrum-denhaag.nl
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Links

4u

Interessante, handige, leerzame LINKS voor iedereen

Indopedia, Indische Encyclopedie /
Bibliotheek / Indisch erfgoed / naslagwerk over voormalig Nederlands-Indië.
https://www.indopedia.nl/
Doorlink-website naar veel Indische
en Indisch gerelateerde websites,
blogs, personen en onder-werpen.
https://linkenindisch4ever.wordpress.c
om/
Website over online geschiedenis
van/voor Indische Nederlanders.
http://www.indischhistorisch.nl
Organisaties die archieven bezitten
over de oorlog in Indië, de Bersiap
en dekolonisatie.
https://www.tweedewereldoorlog.nl/br
onnen/archieven/indisch-erfgoed
Meer dan 120 titels over NederlandsIndië in de boekenwinkel van
Historiek.net. https://geschiedeniswinkel.nl/nederlands-indie.html

Indisch Familie Archief
http://www.indischfamiliearchief.nl/
Actuele items en achtergrondartikelen
van de Nederlandse Krijgsmacht.
https://www.nederlandsekrijgsmacht.n
l/index.php/nieuws/
De Jeugdwebsite van de Oorlogsgraven Stichting (Ned.-Indië).
http://www.eenlevenverloren.nl/index.
php?go=home.personen@pagenr=1
Een digitaal Indisch Museum,
https://indischmuseum.wordpress.com
Informatie over de Nationale IndiëHerdenking op 15 aug.
www.indieherdenking.nl
Wensite voor genealogisch onderzoek
http://www.stamboomforum.nl/subfor
a/127/2/21753/0/bronnen_voor_famili
eonderzoek_nederlands_indie

Veel informatie over schoollespakketten over voormalig NederlandsIndië. www.gastdocenten.com
Een ware schat aan foto’s in kleur op
Monochrome Specter uit de Tweede
Wereldoorlog in ZO-Azië.
blog.livedoor.jp/irootoko_jr/
Het Indisch Herinneringscentrum
Sophiahof, Den Haag
www.indischherinneringscentrum.nl
Moluks Historisch Museum [M.H.M.]
Sophiahof, Den Haag
http://www.museum-maluku.nl/
Culturele website voor Chinese en
Chinees-Indische gemeenschap.
https://www.inisiatip.nl
Informatieve website over de beruchte
moord op Chinezen in 1740 in Indië.
http://home.iae.nl/users/arcengel/Ned
Indie/chinezen.htm
Stichting die ijvert voor erkenning en
betaling van Japanse Ereschulden
door Japan aan WO II slachtoffers
http://www.japanse-ereschulden.nl/
Toonaangevend Indisch maandblad
(glossy). http://www.moesson.nl/
Wie (her)kent deze foto’s? Website
van het Tropenmuseum.
http://www.fotozoektfamilie.nl/
Wedsite over Nederlandse militairen
in Indië 1946-1949.
http://www.indiegangers.nl/

Theatervoorstellingen - Een informatieve website met heel veel
voorstellingen, overal in Nederland en
voor iedere leeftijd.
http://www.kindertheater.nl/
Op zoek naar een muziekoptreden bij
uw kumpulan? http://www.kwekelevenementen.nl/indischeartiesten.htm
Kunstbende, Een grote landelijke
organisatie met afdelingen in alle
provincies voor iedereen van 13 tot en
met 18 jaar.
http://www.kunstbende.nl
Weblog “Indische Jeugd-letteren”
Blog van Marjorie van Putten:
http://indischejeugdletteren.wordpress
.com/over-mij/
Een Indische startpagina voor de
jeugd: http://suara-barukecil.jouwpagina.nl
Kinderboekenpraatjes. Veel boeken
uitzoeken voor elke leeftijdgroep.
http://www.kinderboekenpraatjes.nl

Grote verzameling Facebook
pagina’s over alles wat te maken
heeft het Nederlands-Indië en het
Indisch erfgoed.
https://www.facebook.com/pages/?cat
egory=top
Info over boeken, artikelen, TV- en
radiodocumentaires plus LINKS over
de Pakan-Baroe Spoorweg.
http://pakanbaroe.my-free.website/
Alle bandjes, foto’s en verdere info
over Indorock.
http://indorock.home.xs4al
Taman Indonesia, Het leukste kleine
Indonesische dierenpark in Nederland.
http://www.taman-indonesia.nl
Koorenhuis - Den Haag, allerlei
cursussen en workshops voor muziek,
dans, kunst en theater.
http://www.koorenhuis.nl
Jeugdbieb, erg leuke en informatieve
website. http://www.jeugdbieb.nl
Website Indische Jeugdboeken,
compleet met een bestellink.
http://www.antiquariaatanna.nl/boekek/kameleonboeken
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Alles over STIP Jeugdtheater, over
producties, impresariaat, enz.
www.stipproducties.nl.
Woonzorgcentrum voor Indische en
Molukse ouderen ‘Raffy’.
https://Raffyzorg.nl.
Alles wat je moet weten over Papoea
websites.
https://Papua.startpagina.nl.
Trefpunt Azië – Informatieve website
met wetenswaardigheden uit landen in
ZO-Azië.
https://www.trefpuntazie.com
Nieuws en informatie over en uit West
Papua. http://www.tanahku.westpapua.nl.
Online Aziatische supermarkt,
webshop en 20 fysieke winkels.
http://www.orientalwebshop.nl/
Alles voor de keuken, huishoud, kunst,
textiel, boeken, sieraden en veel meer.
http://www.indowebshop.nl/

______________________

De Indische Agenda
T/m 15 mei 2019: De Indië
Monologen. Maandag 8 oktober
jl. vond de succesvolle première
plaats van De Indië Monologen,
met o.a. Yvonne Keuls, Ellen
Deckwitz, Willem Nijholt, Astrid
Seriese en Erwin van Ligten.
De Indië Monologen is een unieke
theateravond
met
wisselende
combinaties van gasten en met
Nederlands-Indië
als
centraal
thema. Hoe werkt die geschiedenis door in ons land en in onze
levens? Hoe willen we ons tot
die geschiedenis verhouden?
Dergelijke vragen staan centraal
tijdens De Indië Monologen. Elke
editie van De Indië Monologen
presenteert een uitgelezen gezelschap van bekende Nederlandse
schrijvers, musici, acteurs en
prominenten uit de wereld van de
media, journalistiek en politiek;
allen met een Indische achtergrond of sterke betrokkenheid bij

de geschiedenis van NederlandsIndië. De regie is in handen van
Bo Tarenskeen. De voorstellingen
zijn nog tot en met 15 mei 2019
te zien. Voor de speellijst met
alle gegevens, zie de uitgebreide
website:
https://www.indiemonologen.nl/
T/m 18 juli 2019: MS Oranje,
Koers Gewijzigd. De Oranje was
het begin van een nieuw leven.
Het schip was voor veel Indische
Nederlanders de vrijheid, maar
ook het verlaten van het geliefde

LET OP! Sluitingsdatum kopij op 10 mei 2019

Indië. “We hebben het overleefd,
dat gevoel was er wel”. Het schip
en haar herinneringen zijn het
onderwerp van een mooie tentoonstelling in het Scheepvaart
Museum in Amsterdam. Tachtig
jaar na haar tewaterlating op 8
december 1938 spreekt de Oranje
nog steeds tot de verbeelding. De
tentoonstelling is opgebouwd uit
twee delen: de geschiedenis van
het schip en de verhalen van de
gerepatrieerden. De persoonlijke
verhalen van 10 gerepatrieerden
komen tot uiting, versterkt door
indringende portretten die de foto-

honderden brieven naar zijn vrouw
in Nederland. Zijn zoon en oudjournalist Melle (1950) vatte ruim
360 brieven van zijn vader uit de
Indië-periode samen in een boek.

Vertrek uit Mariëndal, mei 1947.
Schilderij door Gerrie Wachtmeester, naar een foto uit de nalatenschap van vader Aaldert.

graaf Jitske Schols van hen
maakte. Locatie is: Scheepvaart
Museum, Kattenburgerplein 1,
1018 KK Amsterdam. Openingstijden: dagelijks van 9.00 tot
17.00 uur (behalve 1e Kerstdag en
Nieuwjaarsdag). Toegang: € 16,00
pp., kinderen 4 t/m 17 jr., CJP,
Studenten en Cultuurkaart: € 8,00
Museumjaarkaart van toepassing.
Online Tickets zijn verkrijgbaar via
https://tickets.hetscheepvaartmus
eum.nl/

Aaldert’s jongste zoon en kunstschilder Gerrie (1957) schilderde
12 grote doeken op basis van de
kleine zwart-witfoto’s die zijn
vader in de oorlog in Indië had
gemaakt. Het zijn realistische
schilderijen, die door hun kleur en
formaat de gebeurtenissen van
destijds veel indringender weergeven dan die kleine foto’s. Museum
Bronbeek wil op deze manier
bijdragen aan de bewustwording
dat foto’s, brieven en andere
voorwerpen in de nalatenschappen
van ouders en grootouders bijna
altijd zeer interessante en waardevolle informatie bevatten, die
voor het nageslacht van groot
belang kan zijn om inzicht te
geven in de koloniale periode, de
Tweede Wereldoorlog, de Bersiap
en de Politionele acties in Indië.

T/m 17 augustus: Tabeh Sobat
Een tentoonstelling rondom de
militaire avonturen van Aaldert
Wachtmeester op Java en op
Sumatra 1946-1948. Deze expositie van kunstschilder Gerrie en
journalist
Melle
Wachtmeester
bestaat uit 12 schilderijen en
briefcitaten, op basis van authentieke foto’s en brieven van hun
vader Aaldert. Aaldert Wachtmeester (1922-2007) vertrok in
januari 1946 als oorlogsvrijwilliger
naar Nederlands-Indië. Hij schreef

T/m september 2019: Tentoonstelling ‘Avontuur in Azië”.
Deze tentoonstelling belicht belicht de rol van de Vrijmetselaarsloges in de internatiionale handel
in de 18e en 19e eeuw in ZuidOost Azië. Uit onderzoek van
gastcurator dr. Andréa Kroon blijkt
dat vrijmetselaars hoge posities in
de VOC en de handelsposten in
Nederlands-Indië, India, Ceylon,
Japan en China bekleedden en
waren betrokken bij de internationale handel. Daarnaast lieten
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de loges ook een fascinerende
materiële cultuur achter. Logegebouwen in Zuidoost-Azië zijn
een voorbeeld van het gedeelde
erfgoed van Oost en West (‘shared
heritage’). Een bijzonder onderdeel van de tentoonstelling is het
digitale bladerboek: een combinatie van een traditioneel papieren
boek en een hightech kennisomgeving. Bij het bladeren door
het verhaal wordt de bezoeker
verrast door afbeeldingen die tot
leven lijken te komen, en kan hij
zich via beeld, woord en geluid
verdiepen in de geschiedenis van
de Vrijmetselaars broederschap.

Bij de tentoonstelling verschijnt
het fraai geïllustreerde magazine
‘Avontuur in Azië’.
Op 25 november geeft de gastconservator geeft een lezing in
het Vrijmetselarij Museum. Alle
praktische info is te vinden op
vrijmetselarijmuseum.nl.
Locatie: Vrijmetselaarsmuseum,
Javastraat 2-b, 2585 AM, Den
Haag. Openingstijden: wo. t/m zo.
12.00 – 17.00 uur. Toegang (incl.
rondleiding) volw. € 7,50; tot 18
jr. € 5,00; Ooievaarspas: € 3,75;
studenten (op vertoon collegekaart): € 5,00. LET OP: PIN ONLY.
T/m november 2019: Expositie
Wayang Revolusi, Kunst in
dienst van de vrijheid. Deze
tentoonstelling laat zien hoe de
Indonesische nationalisten in hun
strijd tegen de Nederlandse overheersing de traditionele wayangtheaterkunst als propaganda ge-

bruikten. De hoofdrolspelers zijn
de politici en de militairen van
de twee partijen, die tegenover
elkaar stonden in de onafhankelijkheidsstrijd, zoals de Nederlandse Generaals Spoor en Van
Mook, de Indonesische president
Sukarno en de vice-president
Mohammed Hatta. De poppen zijn

gemaakt door poppenspeler en
maker: Ki Ledjar Soebroto. Daarnaast komen andere vormen van
het Wayangspel aan bod, zoals:
Kulit, Golek, Klitik en Topeng. Ook
worden films en toepasselijke
voorwerpen getoond.
Locatie: Poppenspe(e)lmuseum,
Kerkweg 38, 8193 KL Vorchten
(Gemeente Heerde). Geopend op:
woensdag, zaterdag en zondag
12.00 tot 17.00 uur. Toegang:
€ 5,50 (volw.) en € 4,50 (3-12 jr).
Info: www.poppenspelmuseum.nl
T/m 6 mei 2019: Indo, Indië,
Indonesië: Door de ogen van
generatie NU. Welke plek willen
wij ons koloniale verleden geven?
Het is een vraag die in Nederland
zelden tot nooit werd gesteld.
Niet in geschiedenisles op school,
niet door politieke partijen en niet
aan de keukentafels. Daar komt
nu verandering in. De maatschap-

Het fraaie Nutshuis in Den Haag
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pelijke roep om het echte verhaal
gaat samen met de persoonlijke
ambitie van vijf makers: de
fotografen Eric Kampherbeek en
Suzanne Liem, het Indonesische
kunstenaarsechtpaar Tita Salina
en
Irwan Ahmett en journalist
en podcastmaker Lara Nuberg.
De lokatie is: Het Nutshuis
Riviervismarkt 5, 2513 AM Den
Haag. Tijden: ma t/m za van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang is
gratis. Op donderdag 28 maart
vanaf 13.00 uur t/m vrijdag 29
maart gehele dag is de tentoonstelling tijdelijk gesloten. Zaterdag
30 maart weer geopend. Parkeergarage op 3 minuten loopafstand.
https://nutshuis.nl/.
27 april t/m 9 juni 2019: De
Japanse Tuin is weer open. De
beroemde Japanse Tuin in Park
Clingendael in Den Haag is weer
open. Bezoekers kunnen hier
talloze bijzondere en zeldzame
planten, struiken en bomen

bewonderen, alsmede prachtige
bruggetjes, lantaarns, ornamenten
enz. Clingendael ligt op de grens
van Den Haag en Wassenaar en
is uitsluitend in het voorjaar en in
de herfst enkele weken geopend.
Vanwege de gevoeligheid van de
vegetatie kunnen slechts een
beperkt aantal bezoekers tegelijk
worden
toegelaten.
Hierdoor
kunnen korte wachtrijen ontstaan.
Locatie: Landgoed Clingendael,
hoofdingang Wassenaarseweg (na
het ANWB gebouw), openingstijden: 9.00 tot 20.00 uur.
Toegang gratis. Nadere informatie
www.denhaag.nl/japansetuin.
12 mei 2019: 11e Tjidengkamp
Reünie. Het programma van deze
11e reünie kenmerkt zich door het
thema: Herinneren, doorgeven en

helen. De sprekers zijn Robin van
Doorn, die vertelt over ‘Voorbij het
zwijgen’; Margaret Leidelmeijer
behandelt het einde van de oorlog
en de onrustige periode daarna
en de repatriëring. Aansluitend zal
Joost van Bodegom met de zaal
in gesprek gaan over hetzelfde
onderwerp. Kester Freriks zal
het hebben over zijn hartekreet
‘Tempo Doeloe, een omhelzing’. In
het middagprogramma wordt aandacht geschonken aan het ‘Geborduurde Dagboek’ van Francien
Visser (1906-1991). Doeken waar-

op in ruim 300 afbeeldingen
vrijwel alle facetten van het
Tjidengkamp zijn weergegeven.
De archivaris zal aansluitend het
belang benadrukken van het
zorgvuldig bewaren van documen-
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ten en artefacten en het ontsluiten
van dit soort herinneringen. Eregast is dit jaar: Wieteke van Dort.
Lokatie: De Kumpulan, Landgoed
Bronbeek, Velperweg 147, 6824
MB Arnhem. Aanvang om 10.30
uur. Entree: € 27,50 pp., incl.
koffie/thee, soekkoek en een
uitstekende Nasi Rames. Aanmelden voor deze Reünie via de
website: www.tjidengkamp.nl.
Meer info bij Henk Camping, Tel.
06-20019553 of het e-mailadres:
henk.camping@tjidengkamp.nl.

(update: 1 april 2019)

Februari
16 t/m 24: Amsterdam http://www.istimewa-events.nl

Juli
7: Breda www.raffyzorg.nl
13, 14: Kallenkote (Steenwijk) www.taman-indonesia.nl/
24 t/m 28: Steenwijk http://www.istimewa-events.nl.

Maart
3, 4: Rijswijk (ZH) www.pasarmalamrijswijk.nl
8, 9, 10: Zwolle http://www.istimewa-events.nl
29, 30, 31: Eindhoven https://www.pasarstellar.nl/

Augustus
10: Oost-Souburg http://www.mae-uku.nl
11 t/m 14: Dordrecht http://www.istimewa-events.nl
17: Kallenkote (Steenwijk) www.taman-indonesia.nl/

April
20, 21, 22: Rotterdam http://www.istimewa-events.nl
21, 22: Kallenkote (Steenwijk) www.taman-indonesia.nl/

September
6, 7, 8: Assen http://www.istimewa-events.nl
14, 15: Kallenkote (Steenwijk) www.taman-indonesia.nl/
20, 21, 22: Den Bosch http://www.istimewa-events.nl
29, 30: Maastricht http://www.istimewa-events.nl

Mei
5, 6: Kallenkote (Steenwijk) www.taman-indonesia.nl
18, 19: Kallenkote (Steenwijk) www.taman-indonesia.nl/
18, 19: Sluiskil www.pasarsluiskil.nl.
23 t/m 31: Malieveld Den Haag www.tongtongfair.nl
24, 25, 26: Geleen https://www.pasarstellar.nl/

Oktober
10 t/m 13: Alphen a/d Rijn http://www.istimewa-events.nl
26, 27: Leek https://www.pasarstellar.nl/

Juni
1, 2: Malieveld, Den Haag www.tongtongfair.
8, 9, 10: Den Helder https://www.pasarstellar.nl/
15: Wageningen http://www.zinzia.nl
22, 23: Leiden https://www.pasarstellar.nl/
22, 23: Kallenkote (Steenwijk) www.taman-indonesia.nl/
28, 29, 30: Zeist http://www.istimewa-events.nl

November
3, 4: Rijswijk (ZH) www.pasarmalamrijswijk.nl
December
e
21 dec. t/m 5 jan.: (behalve 1 Kerstdag en Nieuwjaarsdag)
Arnhem, Burgers Zoo http://www.istimewa-events.nl
Ziet u nog een foutje in deze lijst of heeft u een aanvulling
of een aan-/afmelding? Laat het ons weten via e-mail.

Uw pasar aanmelden voor deze lijst ?

#

info@indisch-centrum-denhaag.nl

ook kleine non-commerciële particuliere en verenigings pasars welkom voor vermelding in deze kalender
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Herdenkingssymbool Melati
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e
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Wilt u familie, vrienden of leden van uw club of vereniging gratis abonnee maken? Gebruikt u dan dit formulier
11.4

e-mail adressenlijst
NAAM

e –MAIL

ADRES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Deze e-mail-adressenlijst ‘knippen en plakken’ en versturen naar e-mail: info@indisch-centrum-denhaag.nl of printen
en versturen per post (voldoende frankeren) naar: Administratie NICC Magazine # Newtonstraat 660 # 2562 LA Den Haag
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