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Dit is het digitale magazine van de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum, dat u maandelijks gratis toegezonden krijgt. Via deze nieuwsbrief
wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en vorderingen betreffende ons toekomstig Indisch Centrum. Verder zullen wij u wijzen op nieuwe
items op onze website en ook andere bijzondere zaken binnen de Indische gemeenschap en andere culturen met wortels in de “Gordel van Smaragd”.

Van de redactie
Wegens de in de vorige editie reeds
aangekondigde verhuizing heeft deze
Nieuwsbrief
niet
alleen
grote
vertraging opgelopen, maar is
daardoor ook gereduceerd tot een
mini-editie. De redactie begint zich
nu in de nieuwe woon/werkomgeving
wat meer thuis te voelen en naar
verwachting zal in oktober wel weer
een volledige editie uitkomen. Heeft u
nog een persberichtje of een leuke
activiteit voor de rubriek just4kids
voor de jeugd van 4 tot 16 jaar? Laat
het ons weten! Inmiddels hebben we
nu: 5320 abonnees! Wij willen een
heel hartelijk welkom heten aan al die
nieuwe lezers van onze mooie
Nieuwsbrief. Bent u zelf lid van een
vereniging of club en u denkt dat de
andere leden het wel op prijs zouden
stellen om onze mooie Nieuwsbrief

Aantal abonnees is NU:

maandelijks per e-mail te ontvangen?
Dan kunt u deze nieuwsbrief
uitprinten en als inzage-exemplaar op
de eerstvolgende bijeenkomst van uw
vereniging of club op de infotafel of
entreetafel leggen met een E-mail
intekenlijst erbij. Zo helpt u ons aan
nieuwe abonnees en uw clubgenoten
aan een gratis mooie en informatieve
maandelijkse nieuwsbrief. Een E-mail
intekenlijst kunt u bij ons aanvragen
en krijgt u dan omgaand toegestuurd.

Tientjes actie
Tenslotte willen wij u graag nogmaals
herinneren aan onze tientjes actie.
Gelukkig hebben al heel wat mensen
een bijdrage geleverd, waarvoor onze
dank, maar het is helaas nog niet
voldoende om financiële soelaas te
kunnen bieden aan onze plannen voor
wat promotionele acties dit jaar.
Denkt u daarom nog eens aan ons, als
u toch uw bankzaken aan het doen
bent. Rabobank, nr. 12 92 16 836
(IBAN: NL39 RABO 0129 2168 36)
t.n.v. N.I.C.C. in Den Haag, o.v.v.
Tientjes actie. U helpt ons toch? Wij
rekenen op u, zoals u rekent op ons.

Deadline kopij en advertenties
volgende nr: 7 oktober 2012.

Verkorte Nieuwsbrief i.v.m. verhuizing
In verband met de verhuizing van uw hoofdredacteur en daarmee tevens het redactie annex postadres van het
N.I.C.C. hebben we helaas moeten besluiten tot het uitbrengen van een mini-editie van de Nieuwsbrief.
Volgende maand is er wel weer een complete editie, die om en nabij de 15e van oktober zal verschijnen.
Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. Op de volgende pagina vindt u ons verhuisbericht.
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adreswijziging

Nederlands Indisch Cultureel Centrum

Redactie Nieuwsbrief
Hans Vogelsang
Per 1 september 2012 is ons nieuwe postadres:

Newtonstraat 660, 2562 LA Den Haag
Ons e-mailadres: info@indisch-centrum-denhaag.nl blijft hetzelfde
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(advertentie)

Willem Drees liet Westerling ontsnappen
Generaal-majoor D.R.A. van Langen,
bevelvoerder van het KNIL in
Djokjakarta, hielp Raymond Westerling
in februari 1950 uit Indonesië
te ontsnappen. In Nederland heeft dat
grote commotie veroorzaakt, maar
ook in het nieuwe Indonesië, dat zich
bedrogen voelde. Maar weer was
meer aan de hand. Toenmalig minister
president Willem Drees wist ervan.
Sterker nog, hij had de opdracht ertoe
gegeven.

Dit onthult Hans Goedkoop in zijn
boek “De Laatste Man”, waarin hij
uitzocht waarom zijn grootvader
Generaal-majoor Van Langen, zichzelf
in Indië onmogelijk had gemaakt.
Kapitein Raymond Westerling voerde
rond
1947
diverse
bloedige
zuiveringsacties door tegen de
Indonesische burgers, onder andere in
Rawagedeh en in Zuid Celebes. Verder
pleegde hij in 1950 een mislukte coup
tegen het zopas erkende bewind van

Sukarno. Hoewel er reeds in 1949
verontrustende
verhalen
rond
Westerling in de kranten kwamen,
werd de ernst van de gebeurtenissen
p[as duidelijk na onthullingen door de
psycholoog en Indië-veteraan Joop
Heuting tijdens VARA’s “Achter Het
Nieuws” in 1969. Toen bleek dat onder
het bevel van Westerling meer dan
3000 slachtoffers waren gevallen.
Tijdens onderzoek in het Nationaal
Archief ontdekte Goedkoop diverse
diplomatieke documenten, waaruit
bleek dat al in januari 1950, nog voor
de coup, werd gesproken over
mogelijkheden om “de lastpak” kwijt
te raken. Geopperd werd of men
Westerling niet gewoon kon oppakken
en naar Nederland brengen. Zelfs de
Indonesische Premier Hatta noemde
dat “ten zeerste aan te bevelen” en zei
dat Sukarno er “wel een bedrag voor
over zou hebben”.

Gen.Majoor Van Langen naast Premier
Hatta van Indonesië.

Echter dit veranderde na de poging tot
staatsgreep door Westerling. Mocht
Nederland Westerling vinden, dan

diende hij te worden uitgeleverd aan
Indonesië om te worden berecht.
Het KNIL wist waar hij zat, maar
Hoge Commissaris Hirschfeld, de
belangrijkste vertegenwoordiger van
Nederland in Batavia, vond het toen
“raadzamer om even niets te doen”.

Intussen verleende Dr. Willem Drees in
Den Haag persoonlijk toestemming om
“met alle middelen en ongeacht de
kosten Westerling uit Indonesië weg te
halen”.
Nederland had geen enkele behoefte
aan een “showproces”, dat bovendien
het grote gevaar inhield dat
Westerling uit de school zou klappen
over de “minder loffelijke kanten van
het Nederlandse militaire optreden
van de laatste jaren”. Bovendien was
de kans groot dat dan tevens namen
genoemd zouden worden van
hooggeplaatste personen die achter
de coup zaten en hoe hij aan de
wapens kwam. “Allemaal voer
voorpropaganda tegen Nederland, dat
maar beter niet bekend kon worden”.
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Ook scoorde Westerling in de
opiniepeilingen bij het Nederlandse
e
publiek hoger dan de 2 Wereldoorloggeneraals Eisenhouwer en Marshall.
De legerleiding van het KNIL in
Indonesië had zo twee tegenstrijdige
versies om naar te handelen en koos
voor de ontsnapping van Westerling.
Een en ander werd in het diepste
geheim georganiseerd door Van
Langen. Westerling bereikte Singapore
per watervliegtuig, waar hij met een
opblaasboot ongezien aan wal
geraakte. Maar al na twee dagen werd
hij wegens overmatig alcoholgebruik

gearresteerd. Persbureau Reuters
meldde dat bij de spectaculaire
ontsnapping “het vermoeden bestond
van betrokkenheid van hooggeplaatste
militairen”.
Het veroorzaakte een diplomatieke rel
van behoorlijke omvang. Hirschfeld
wist van niets en was des duivels. Voor
Den Haag was het van levensbelang
om vertrouwen op te bouwen bij het
nieuwe Indonesische bewind. De
militairen die zich aan die lijn
onttrokken, legden de bijl aan de voet
van het staatsbestel. Waar het om
draaide, was “het redden van de

samenwerking” en Van Langen werd
ontheven uit zijn functie.
Dit was volgens Goedkoop niet de
enige reden waarom zijn grootvader
bij terugkeer in Nederland buitenspel
werd gezet. Hij had namelijk ook
irritatie opgewekt door zijn kritiek op
Den Haag. Westerling kwam na
langdurige omzwervingen, waarbij
voortdurend uitlevering aan Indonesië
dreigde, uiteindelijk in Nederland aan.
Hier leidde hij een vrij onopvallend
leven. Tot enigerlei berechting is het
nooit gekomen. Raymond Westerling
stierf in 1987 op 68-jarige leeftijd.
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Korte berichten
e

Voor het eerst kunnen Oranje-fans en
belangstellenden een kijkje nemen in
één van de vertrekken van het
Koninklijk Paleis Noordeinde in Den
haag. Op de website van het Koninklijk
Huis is een fototentoonstelling te zien
van de Indische Zaal, die vol staat
met kunstschatten uit de koloniale
geschiedenis van Nederland.

e

bouwkunst op Java uit de 8 en 9
eeuw. Vele tientallen houtsnijders
werkten in onder andere Batavia aan
deze onderdelen van de zaal.

Virtueel kijkje in de Indische
Zaal van Paleis Noordeinde

Schitterend houtsnijwerk Indische Zaal

De bekleding van de wanden en het
plafond bestaat uit Javaans houtsnijwerk
met
motieven
van
boeddhistische en hindoeïstische

De zaal was een geschenk voor het
huwelijk van Koningin Wilhelmina en
Prins Hendrik in 1901. De eerste
zending arriveerde in augustus 1904
en in december 1906 was de zaal
gereed. Het ontwerp was van de hand
van Louis Jean Chrétien van Es,
hoofdingenieur openbare werken in
Nederlands-Indië.
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tot 18 meter heeft men ruimten
waargenomen. Deze zijn zelfs groter
dan de eerder ontdekte kamers. De
gelijkmatige vorm van de ruimten
geeft aan dat het beslist geen grotten
kunnen zijn.

aanwijzingen nog niet concreet
genoeg zijn om directe maatregelen te
nemen. Desondanks nemen de
autoriteiten de dreiging serieus. Het
zou niet voor het eerst zijn, dat er een
aanslag gepleegd wordt. In 1985
werden 9 prachtige stupa’s vernield
door een aanslag met een zware bom.
_______________________________

Schematische schets Gunung Padang

Detail houtsnijwerk Indische Zaal

De zaal in werkelijkheid bezichtigen is
nog steeds niet mogelijk. Paleis
Noordeinde is door Koningin Beatrix
permanent in gebruik als werkpaleis
en daardoor niet toegankelijk voor het
publiek. Neemt u zelf een kijkje op:
www.koninklijkhuis.nl/zoeken?term=I
ndische=Zaal&x

Verborgen kamers gevonden
in piramide op Java
Wetenschappers hebben het bewijs
gevonden dat in de 13.000 jaar oude
piramidevormige berg Gunung Padang
bij Canjur op West-Java gebouwd is
door mensen. Uit radarbeelden is
gebleken dat de berg ruimten bevat,
die op kamers lijken. De ruimten zijn
op een diepte van 8 tot 10 meter
ontdekt. Ook op een diepte van 15

Indien men de piramidevormige berg
vanuit het noorden bekijkt, is het een
vrijwel perfecte gelijkzijdige driehoek.
Het team ontdekte eerder reeds
verborgen kamers bij de Gunung
Sadahurip en de Bukit Dago Paklar
bij Bandung, toen ze een piramide
bij een breuklijn in de aardkorst
bestudeerden. De redactie houdt de
berichtgeving hierover in de gaten en
houdt u op de hoogte van nieuwe
ontdekkingen.

Aanslag gevreesd
Borobudur

op

de

De Indonesische veiligheidsdienst
heeft aanwijzingen dat terroristen een
aanslag plannen op de Borobudur. De
beroemde eeuwenoude tempel op
Midden-Java is een grote trekpleister
voor toeristen en staat bovendien op
de UNESCO werelderfgoedlijst. Een
woordvoerder geeft aan, dat de

zoekt

(advertentie)

donateurs

Het Indisch Platform behartigt de belangen van de Indische gemeenschap bij de Nederlandse overheid.

Stichting Het Indisch Platform

www.indischplatform.nl

-

Postbus 85564

-

2508 CG Den Haag

info@indischplatform.nl

Het Indisch Platform heeft de ANBI-status en dus is uw donatie een aftrekpost bij uw belastingaangifte
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ICM ledendag met instrumenten en apparatuur beurs
In ons land zijn enorm veel Indische
mensen actief met muziek bezig. Van
tijd tot tijd vernieuwen zij hun
instrumentarium, zowel wat betreft de
muziekinstrumenten als ook de
technische apparatuur. In veel
gevallen zetten zij dit te koop in
plaatselijke dag- en weekbladen of via
het internet. Soms ook bieden winkels
waar je nieuwe apparatuur of
instrumenten koopt de mogelijkheid
om je oude spulletjes in te ruilen.
Winkels geven echter een (te) lage
inruilprijs, de kosten van adverteren
zijn vaak (te) hoog en bovendien kun
je het aangebodene meestal niet van
tevoren bekijken. Het komt voor dat je
door een aanlokkelijke annonce naar
een
adres
toegaat
en
daar
aangekomen blijkt het toch niet te zijn
wat je zoerkt of het ziet er niet echt
meer in goede staat uit. Voor niets een
reis ondernomen en teleurstellig alom.
Hoe vaak komt dit niet voor?
In samenwerking met ICM-online
wordt nu een ruime plek ingedeeld om
deze instrumenten en apparatuur in
een beursvorm aan te bieden. Er kan
gekocht, verkocht en zelfs geruild
worden. Deze instrumenten en
apparatuur beurs wordt gehouden op
de dag dat de grote ICM-manifestatie
plaatsvindt, namelijk op 14 oktober in
een grote sporthal in Dronten. Tevens

zal dit een ontmoetingsplaats worden
voor alle muzikanten die op zoek zijn
naar een bandje of andere muzikanten
om een bandje te vormen. Tevens kun
je er een kraam huren om je eigen
spulletjes aan te bieden.

Dus: muzikant zoekt instrument of
apparatuur, muzikant zoekt andere
muzikant of band, enz. Het kan
allemaal tijdens deze unieke beurs.
Leuk is ook dat het de mogelijheid
biedt om te ruilen, wat vaak een
goede optie is als je met overtollige
spullen zit. De geldwaarde hangt dan
vaak af wat je ervoor te bieden hebt.
De organisatie heeft deze beurs voor
deelnemers zo laagdrempelig mogelijk

gemaakt. Als tegemoetkoming in de
kosten wordt een ruimte beschikbaar
gesteld aan ieder die zijn spullen wil
aanbieden tegen een bedrag van
€ 5,00 per m2. Wanneer je een en
ander wilt uitstallen op een tafel, dan
kost je dit € 5,00 per tafel van 200 x 80
cm., inclusief twee stoelen. Men
heeftdeze bedragen zo laag gehouden
omdat geen commercieel doel is en
men de muzikanten in deze wil
ondersteunen. De aanbieder zelf heeft
uiteraard gratis toegang op deze
gehele beurs, samen metéén helper.
Meer helpers betalen € 5,00 entree.
Kinderen tot 12 jaar gratis toegang.
Verder op deze ICM ledendag heel
veel muziek, dans, pencak silat
demonstraties, oergezellige terrassen
met veel lekker Indisch eten. Ook
wordt de mogelijkheid geboden om
te jammen met andere muzikanten.
Het aanmeldingsformulier voor de
instrumenten en apparatuur beurs
staat op: www.icm-online.nl.

14 oktober 2012
ICM Ledendag
Voor meer informatie:

www.icm-online.nl
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Boekbespreking, e-Books, CD en DVD
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Door het oog van de naald – D.W.
Joekes. In dit boek geeft de auteur
zijn gesprekken weer die hij als
strafgevangene voerde met zijn
Japanse bewakers. Voor de Tweede
Wereldoorlog
leerde
Joekes
voldoende van de Japanse taal om
tijdens de bezetting van NederlandsIndië tijdens zijn gevangenschap
ingezet te worden als tolk bij het
spoorwegkantoor in Soerabaja. Het
uitlekken van zijn deelname aan een
verzetsgroepje deed hem belanden bij

de Japanse militaire politie, Kempetai
en daarna bij de Japanse krijgsraad en
in drie opeenvolgende gevangenissen.
De Japanse capitulatie op 15 augustus
1945 bezorgde hem wel weer zijn
vrijheid, maar er volgde nog een tijd
van uitputting en diepe wanhoop.
Vooral door de beschrijving van zijn
belevenissen bij de Kempetai en de
krijgsraad is dit boek zonder meer
een historisch document geworden.
Adviesprijs: € 18,95.

levert aan de geschiedschrijving in een
betrokken periode, bezien door een
betrokkene. Adviesprijs: € 25,00.
Soerabaja – Pauline Slot. Het is 1934
en Henk de Fluiter, een jonge bioloog,
vertrekt met zijn vrouw Bep naar
Nederlands-Indië. Een besluit met
grote gevolgen, want in 1941 maakt de
Japanse bezetting een einde aan een
gelukkig leven dat ze hebben
opgebouwd.

Omkijken mag – Erik Michels. Een
bezoek aan Japan in 2003, gesprekken
met reisgenoten uit het voormalige
Nederlands-Indië en het bereiken van
e
zijn 65 verjaardag, brachten de auteur
ertoe om zijn turbulente jeugdjaren te
onderzoeken, herwaarderen en te
beschrijven. Zijn herinneringen gaan
terug naar de tijd dat hij als vierjarige
in een Japans kamp op Java terecht
kwam. Jeugdjaren vol geheimen,

Bep belandt met drie dochtertjes in
kampen op Java en Henk wordt naar
de Birma-spoorweg gevoerd. Maar
hun liefde bloeit, juist tijdens de jaren
van scheiding. Dan komt in augustus
1945 de bevrijding en lijkt een
hereniging nabij. Dit boek verschijnt
binnenkort. Adviesprijs: € 18,95.
magie, mythen en protestantse
opvattingen. Vreugde, pijn, verdriet
en zijn slopende ziekte hemofilie
geven een beeld over hoe een jongetje
zich ontwikkelde tot een zeer gevoelig
mens. In deze autobiografie ontbreken
mooipraterij en verdraaiingen. Wel
enkele registraties van horen zeggen.
Een boek dat een waardevolle bijdrage

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
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(official sponsor van Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum)
Vertalingen van en naar alle talen en de moedertaal
Speciaal: technisch, medisch, juridisch en commercieel

Snelheid en kwaliteit tegen een redelijke prijs

SINDS 1989 HET VERTAALBUREAU DAT U ZORGEN UIT HANDEN NEEMT
Galileïstraat 18 - 2561 TE Den Haag - tel: 070-362 05 89 * - fax: 070-362 56 64

@: creapro@worldonline.nl

DAT

IS

W : www.creapro.myplaces.nl

ANDERE

T A A L…!

(advertentie)

Just

4Kids…

voor iedereen van 4 tot 16 jaar

Hebben jouw ouders, oom en tante, opa en oma de petitie al ondertekend?
Iedereen (Indo of geen Indo) die de Indische gemeenschap een warm hart toedraagt
en het met de stelling eens is, kan de petitie ondertekenen.
http://deindischekwestie.petities.nl of http://www.petities.nl/petities/de-indische-kwestie
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Korte berichten
Komt weer in het oktobernummer

Boeken, e-books/cd/dvd
Komt weer in het oktobernummer

Recept
Komt weer in het oktobernummer

Mano

Boekingen:
www.thisismano.com
contact@thisismano.com
www.totallykidz.nl - info@totallykidz.nl
www.janvis.nl - info@janvis.nl

Agenda
22 oktober 2012: De Fabelkracht.
Remmelt is gevallen. En nu moet hij
doodstil blijven liggen. De val duurde
wel een half uur en onderweg
gebeurde er van alles. Zijn kat sprong
er achteraan en viel met hem mee, zijn
moeder bracht boterhammen voor
onderweg en hij zag een pot
chocopasta omhoogvallen. Joes vindt
het maar een sterk verhaal, maar
Remmelt zegt dat het echt gebeurd is.

Hij vindt het helemaal niet zo erg om
doodstil te blijven liggen want hij heeft
genoeg aan zijn hoofd. Dan wordt het
de hoogste tijd om samen met Joes bij
Remmelt langs te gaan. Joes heeft
geen fabelkracht, zegt Remmelt. Joes
zegt: fabelkracht? Dat woord bestaat
niet eens. Zie je wel, zegt Remmelt,
geen greintje fantasie. Dit muzikale
sprookje wordt opgevoerd in Theater
De Regentes, Weimarstraat 63, 2562
GR Den Haag, Tel: 070-3637798. Voor
kids vanaf 6 jaar en de toegang kost je
€ 6,00. De voorstelling begint om
11.00 uur. www.deregentes.nl
14 december 2012: King A door het
laagland. Iedereen wiens hart sneller
gaat kloppen voor heldenmoed en de
eed van trouw met de hand op het
zwaard, die draagt binnenin het
vuurtje van een ware ridder en zijn
idealen. Vijf acteurs wanen zich even
ridders en brengen al spelend de
legende van King Arthur en de ridders
van de Ronde Tafel even tot leven.

Deze voorstelling maakt glashelder dat
ridderschap van alle tijden is. In King A
is ridderschap tevens een zoektocht
naar de belangrijkste waarden waarop
het bestaan van de mens stoelt.
Prachtige a capella songs worden
afgewisseld door komische dialogen
en knappe goochelkunsten. King A
wordt gespeeld in Theater De
Regentes, Weimarstraat 63, 2562 GR
Den Haag, Tel: 070-3637798. De
voorstelling beging om 19.30 uur en
een kaartje kost € 11,00 voor volw. En
€ 7,50 voor kinderen vanaf 8 jaar.
www.deregentes.nl.

Links4Kids
Heel veel leuke links voor kinderen:
http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl
De Jeugdwebsite van de Nederlandse
Oorlogsgravenstichting (Ned.-Indië).
http://www.eenlevenverloren.nl/inde
x.php?go=home.personen@pagenr=1
Villa Zebra, landelijke jeugdorganisatie
http://www.villazebra.nl
Kunstbende, landelijke organisatie
met afdelingen in alle provincies voor
iedereen van 13 tot en met 18 jaar.
http://www.kunstbende.nl
Indisch Herinneringscentrum Bronbeek

www.indischherinneringscentrum.nl
Koorenhuis - Den Haag, cursussen en
workshops voor muziek, dans, kunst
en theater. http://www.koorenhuis.nl
Taman Indonesia, Het leukste kleine
Indonesische dierenpark in Nederland.
http://www.taman-indonesia.nl
Weblog “Indische Jeugdletteren”
Blog van Marjorie van Putten:
http://indischejeugdletteren.wordpres
s.com/over-mij/
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Jeugd Startpagina “Open
http://jeugd.openstart.nl

Start”

Jeugdbieb, leuke en informatieve
website. http://www.jeugdbieb.nl

rubriek. Dat kan altijd. Laat het ons
maar weten en wij zorgen dat jouw
mening telt. Ons e-mailadres is:
info@indisch-centrum-denhaag.nl
_______________________________

Cultuur, Jeugd, Sport en Media in
Vlaanderen, website met van alles.
http://www.cjsm.vlaanderen.be

www.stivoro.nl

PARTY AGENDA
dance events, party agenda,
vrijwel alle DJ’s
en nog veel meer
overzichtelijk gerangschikt op datum en
op locatie in heel Nederland

www.djguide.nl

Geef je mening…

het dance & party
informatiepunt voor jongeren

Graag willen we weten wat jij van
deze rubriek vindt. Wat vind je van de
informatie, de onderwerpen, wat mis
je nog. En vooral, wil je zelf ook wat
bijdragen aan de inhoud van deze

just4kids says: not4kids

De Indische Agenda
T/m 4 november: Indonesische
schatten. Bijzonder mooie gouden
sieraden uit de Javaanse Hofcultuur en
zilveren voorwerpen die de VOCambtenaren lieten vervaardigen in
Batavia. De gouden sieraden worden
voor het eerst tentoongesteld. De
goddelijke macht van het goud werd in
de Javaanse Hofcultuur (0 – 1500 na
Chr.) gebruikt om de drager geluk te
brengen en te beschermen tegen
kwade krachten.
Tentoongesteld
wordt een fraaie collectie sieraden
met monsters, demonen e.d. Behalve
afschrikwekkende motieven dragen
ook veel sieraden elementen die tot
de natuur terug te leiden zijn. Onder
de unieke zilveren voorwerpen zijn
onder andere tafelzilver, sirihkistjes en
gedenkborden, die VOC-ambtenaren
e
e
in de 17 en 18 eeuw lieten maken in
Batavia. In november 2010 werd de
collectie
uitgebreid
door
een
schenking van 20 waardevolle stukken
van de architect C.J. Wagenaar. Deze
schenking vormt de aanleiding tot de
tentoonstelling. Bij de tentoonstelling
verschijnen twee prachtig verzorgde

DJ GUIDE
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boeken: “Goud uit Java” en “Zilver uit
Batavia”.
De locatie is: Gemeentemuseum,
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den
Haag, Tel: 070-3381111. Opening: di.
t/m zo. 11.00 – 17.00 uur. Toegang:
volwassenen € 12,50, Museumkaart
€ 2,50, jeugd t/m 18 jaar gratis.

partner is welkom, ongeacht of deze
wel of niet is aangesloten bij een
militaire vereniging. Vanaf 10.00 uur
wordt u ontvangen met koffie of
thee en een origineel Brabants
worstenbroodje. De muziek wordt die
dag verzorgd door het trio ‘Gunung
Tiga’, aangevuld met een blaaskapel.

Prachtig versierd sirihkistje van schildpad

Het schitterende door de architect
Berlage ontworpen Gemeentemuseum
heeft overigens ook de grootste
collectie Mondriaans ter wereld.
Overige toegangsprijzen en nadere
informatie: www.gemeentemuseum.nl
28 september 2012: Bijeenkomst oudmilitairen en veteranen. Iedere oudmilitair en veteraan met zijn of haar

Ook voor de inwendige mens zal dit
jaar weer uitstekend gezorgd worden.
Locatie: Gen. Maj. De Ruyter van
Stevenic kazerne, Eindhovensedijk 26,
5688 GN Oirschot. Aanvang: 10.00 uur.
Toegang: € 15,00 per persoon; over te
maken op rek. nr. 2940268 tnv
S.V.O.M. te Gemonde. Uw bijdrage
moet vóór 20 september binnen zijn.
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Vergeet niet uw naam en adres op de
overschrijving te vermelden, zodat
men u nadere informatie kan
toesturen. Info: Tel: 073-5518842 of
06-53471991, of: www.svom.nl. E-mail
gmbertens@home.nl.
30 september 2012: VogelkopKumpulan/Reünie. Omdat het dit jaar
50 jaar geleden is dat Nieuw Guinea
niet langer tot Nederlands gebiedsdeel
gerekend mocht worden, wordt er
een spectaculaire Kumpulan/Reünie
georganiseerd. Voor deze Kumpulan is
het gewenst om vooraf te reserveren
via de website. www.tanahku.westpapua.nl
1
oktober
2012:
Onthulling
Monument Papuastrijders. Zoals
reeds eerder in deze Nieuwsbrief
vermeld, wordt op 1 oktober op het
Landgoed Bronbeek het Monument
voor alle Papuastrijders onthuld. De
plechtigheid wordt omlijst door
Papua-muziek door een zangkoor en
stringband. Daarnaast is er een miniseminar, die helaas reeds is
volgeboekt. Om gebruik te maken van
de maaltijd is aanmelden noodzakelijk,
omdat de keuken van Bronbeek
gefaciliteerd is tot maximaal 1000
maaltijden, via: www.tanahku.westpapua.nl.
13 oktober 2012: Soerobojo Party.
Een swingende avond met muzikale
begeleiding van “After Touch” met als
extra een “Mystery Guest”. Deze
avond is een echte dansavond, waarbij
toch ook nog een rondje Bingo
gedraaid zal worden. Uiteraard is ook
de Indische keuken aanwezig om u te
voorzien van snacks en een smakelijke
maaltijd. Oud en jong is van harte
welkom, dus neem gerust uw vrienden
en kennissen mee. Locatie: Het
Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, 6511 ER
Nijmegen. Tijden: 20.00 tot 02.00 uur.
Zaal open om 19.00 uur. De toegang
bedraagt € 10,00. De opbrengst van
deze avond komt ten goede aan “Panti

Asuhan Bina Harapan in Bogor,
Indonesië. Reserveren van kaarten o.a.
bij: Paula Ann, 024-3559528; Toko
Rinus, 024-3556863 en Francine
Tammeling, 026-4460167. Ruime
parkeergarage op nog geen 3 minuten
loopafstand,
direct
achter
de
schouwburg.
13 oktober 2012: Swinging Indo
Dance Party. Op deze gezellige avond
wordt de muziek verzorgd door:
“Trustfull7” en “Eastenders”, waarbij
er natuurlijk naar hartelust weer volop
gedanst kan worden op Indorock,
Countrymuziek, Rock & Roll en
Ballroom. Natuurlijk is ook de Indische
keuken weer aanwezig. Locatie:
Centrum De Brug, Dunantlaan 1, 2811
CA Reeuwijk. Tijden: 20.00 tot 01.00
uur. Zaal open om 19.00 uur. Gratis
parkeren. Toegang: € 12,50. Alle
informatie en reserveringen o.a. bij:
Rens Borghouts: 070-3938377; Rob
Kuyt: 079-3512736 en Don Boonzaier:
06-22091556. rensborghouts@live.nl.
18 oktober 2012: “Oom Jan, planter in
Indië”. Lezing: Diederik van Vleuten.
Tijdens deze lezing vertelt Diederik van
Vleuten het vervolg op zijn succesvolle
theaterprogramma “Daar werd wat
groots verricht”. Hij illustreert de
lezing met vele foto’s uit zijn familiearchief.

Locatie: Leeszaal KIT Bibliotheek,
Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam.
16.00 uur: inloop met koffie en thee.
16.30 uur: lezing Diederik van Vleuten,
17.45 uur: vragen en discussie en
vanaf 18.15 napraten met een drankje.
Toegang: € 10,00; KIT-leden en

studenten: € 7,50. Reserveren is wel
noodzakelijk: Tel: 020-5688462 of via
library@kit.nl.
18 oktober 2012: Indorock back in
Mokum. Muzikale talkshow waarin de
legendarische rockers van de jaren ’50
en ’60 vertellen over hun roerige maar
fantastisch mooie tijd. Er worden
plaatjes gedraaid en foto’s en dia’s
vertoond. Bovendien gaat het gerucht
dat de rockers van toen hun oude
Stratocaster en Jazzmaster gitaren
meenemen; dus dat belooft wat…..
Gastheren Herman Keppy en Martijn
Aputiley ontvangen Joost Anthonio
(The
Black
Arrows),
Raymond
Berghahn (The Candy Kids), Guus
Manuputty (Rocking Yings), Jonkie
Pelupessy (The Rocking Strings), René
Vreede (The Hondo Rockers) en Ed
Wannee (speelde bij The Black Arrows,
The Rocking Strings en Rocking Yings).
Locatie: Pakhuis De Zwijger, Piet
Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam,
Tel: 020-7884444. Tijden: 20.00 tot
22.00 uur in de grote zaal. Toegang:
gratis, aanmelden is noodzakelijk.
www.dezwijger.nl, info@dezwijger.nl
28 oktober 2012: Concert door
Geomungo Factory. De muzikanten
van de Zuid-Koreaanse Geomungo
Factory deinzen bijna nergens voor
terug. In dit concert bespelen de vier
muzikanten verschillende traditionele
citers. Beurtelings plukken, slaan en
strijken ze de snaren. Daarbij creëren
ze een wonderlijke klankenwereld,
waarin kunst en kitsch, traditioneel,
rock en avant-garde samensmelten tot
een uniek hedendaags Koreaans
muziekidioom. Dit concert belooft een
unieke muziekervaring met buitennissige melodieën, die een mystieke
sfeer oproepen. Locatie: Theater De
Regentes, Weimarstraat 63, 2562 GR
Den Haag, Tel: 070-3637798. Aanvang:
15.00 uur. Toegang: € 18,00, inclusief
een drankje. Nadere inlichtingen:
www.deregentes.nl.
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31 oktober 2012:
I.N.D.O. – In
Nederland Door Omstandigheden.
Première, gespeeld door “Het
Volksoperahuis”
Muziektheatercollectief. Na de première in Theater
De Regentes in Den Haag maakt het
gezelschap
een
tournee
door
Nederland tot en met 1 december
2012. Zie ook het artikel elders in deze
Nieuwsbrief. Locatie: Theater De
Regentes, Weimarstraat 63, 2562 GR
Den Haag, Tel: 070-3637798. Aanvang:
20.15 uur. Toegang: € 15,00 inclusief
een drankje. Meer informatie via:
www.volksoperahuis.nl Theaterbureau
Via Rudolphi: Harmen Kuiper: 0206277555, harmen@viarudolphi.nl en
bij het Theater: www.deregentes.nl.
3 en 4 november 2012: Pasar Malam
Rijswijk. Lekker genieten op een van
de gezelligste pasars, in “De
Broodfabriek” (voorheen de “Darling
Market”) in Rijswijk. Deze sfeervolle
Oriëntaalse jaarmarkt is een must voor
ieder die wil genieten van de echte
Indische sfeer en cultuur. Muzikale
optredens van tal van bands en

solisten. Kijk uw ogen uit bij
de dansshows en verder natuurlijk

slenteren langs de vele standjes,
lekker eten en drinken op de terrassen
van diverse Indische restaurants. Laat
uw hand lezen en uw toekomst
voorspellen of genieten van een
(stoel)massage. Kom kijken bij de
diverse workshops en demonstraties.
De locatie is: De Broodfabriek,
Volmerlaan in Rijswijk, Tel: 0703075907. De toegang bedraagt:
Volwassenen: € 8,00; 65+: € 6,00,
kinderen 6 t/m 11 jr. € 3,00, kinderen
t/m 5 jr. gratis. Openingstijden:
zaterdag: 12.00 – 22.00 uur; zondag:
12.00 – 20.00 uur. Kijk voor het
volledige programma en voor kaarten
in de voorverkoop op de website:
www.pasarmalamrijswijk.nl. Zie ook:
advertentie bij deze rubriek.

(advertentie)

Kindermaand bij Taman Indonesia
De gehele maand oktober is het bij het
leukste kleine dierenpark “Taman
Indonesia” Kindermaand. Hiertoe
heeft het dierenpark zich aangesloten
bij de provincie Drenthe, waar het al
e
voor het 10 jaar Kindermaand is.
Tijdens deze Kindermaand hebben
kinderen van 4 tot 12 jaar in Drenthe,
maar ook in Groningen, Gooi en
Vechtstreek, en Friesland (Gemeente
Dongeradeel) gratis toegang tot tal
van musea, theaters, dansscholen,
kunstcentra, circussen, molens, enz.
Hierdoor staat het ook in Kallenkote
de hele maand bol van de leukste
activiteiten, die overigens in de maand
oktober voor kinderen helemaal gratis
toegankelijk zijn. Kinderen kunnen

deelnemen aan creatieve workshops,
meedoen met een avontuurlijke
rondleiding, een hele spannende
speurtocht volgen, enz.
Kom bij Taman Indonesia genieten van
de tropische sfeer met workshops en
expedities. Beleef de cultuur van
Indonesië en bezoek de bijzondere
dieren in het park, zoals de Loewak, de
Binturong en de Maleise bosuilen.
Programma Taman Indonesia
6, 7, 14, 20, 21 oktober 2012: wordt
tropische dierenverkenner en krijg
hiervoor een echt diploma. Ga mee
met de dierenverzorger en leer alles
over de tropische dieren in het
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Dierenpark. Maak opdrachten en help
de dierenverzorger met het voeren
van de dieren. Vanaf 12.00 uur kunnen
kinderen ook een ritje maken met de
elektrische TukTuk.
Workshop Hoofdtooi/Sieraad maken
Met de vogelveren uit het park kun
je samen met de sieradenmaakster
Jorine Brouwer je eigen sierraad of
hoofdtooi maken. Deze workshop is op
14 oktober en begint om 14.00 uur en
je kunt tot 16.00 uur bij haar terecht.
Voor de materiaalkosten vragen we
een vergoeding van € 2,00.

Paradijsvogel Workshop
Op 20 en 21 oktober maakt
kunstenares Nouk Moltmaker samen
met
de
kinderen
prachtige
Paradijsvogels. Je kunt die gebruiken
als
Wayangpop
en
meteen
uitproberen.
Ook
hiervoor:
materiaalkosten € 2,00.
Halloweenweekend
Op 27 en 28 oktober kan je verkleed
komen naar Taman Indonesia om
Halloween te vieren. Doe het
spannende tovenaarsexamen en loop
langs enge plekken. Bij de speurtocht

Pasar Malam Kalender 2012

moet je niet alleen slim zijn, maar ook
goed kunnen ruiken, voelen en
proeven. Durf jij dat ook?
Begeleiding
Let op! Dierenpark Taman Indonesia
vraagt per drie kinderen één
begeleider. Wie meer wil weten over
Oktobermaand = Kindermaand, kan
op de website: www.kindermaand.nl
en www.tamanindonesia.nl alle info
vinden.

Geef tijdig uw data door voor 2013…!

Februari

20, 21, 22: Groningen www.pasarmalamasia.nl

25, 26: Rijswijk (ZH) www.pasarmalamrijswijk.nl

28, 29: Vaassen www.pasaroostwest.nl
31: Steenwijk www.wnproductions.nl

Maart
????? www.eastandwestevenementen.nl
3, 4: Doetinchem www.pasaroostwest.nl
23. 24, 25: Leeuwarden www.pasarmalamasia.nl
23, 24, 25: Arnhem www.flamproductions.nl
29, 30, 31: Malieveld Den Haag www.en.indonesia.nl/
30, 31: Apeldoorn www.pasarmalamasia.nl

April
1: Apeldoorn www.pasarmalamasia.nl
1: Malieveld Den Haag www.en.indonesia.nl/
7, 8, 9: Rotterdam www.pasarmalamasia.nl
13, 14, 15: Emmen www.timeoutevents.nl
27, 28, 29: Hengelo (Ov.) www.flanproductions.nl

Mei
4, 5, 6: Geleen www.pasarmalamasia.nl
7, 8: Taman-Indonesia www.pasar-siang.nl
17 t/m 28: Malieveld Den Haag www.tongtongfair.nl
26, 27, 28: Den Helder www.stichtingstellar.nl

Augustus
1, 2, 3: Steenwijk www.wnproductions.nl
24, 25, 26: Tilburg www.pasarmalamasia.nl

September
1: Almere www.indischefeestavond.nl
????? Assen www.flamproductions.nl
22, 23: Alkmaar www.stichtingstellar.nl
28, 29, 30: Maastricht www.pasarmalamasia.nl

Oktober
5, 6, 7: Alphen a/d Rijn, (Istimewa) www.wnproductions.nl
5, 6, 7: Assen www.pasarmalamasia.nl
13, 14: Dieren www.pasaroostwest.nl
26, 27, 28: Nijmegen www.pasarmalamasia.nl

November
3, 4: Rijswijk (ZH) www.pasarmalamrijswijk.nl
12, 13, 14: Leek www.stichtingstellar.nl
19: Den Haag, Pasar Kliling www.manggarmegar.nl

Juni
1, 2, 3: Zeist www.wnproductions.nl

December
dec. jan. Arnhem, Burgers Zoo www.wnproductions.nl

Juli
6, 7, 8: Eindhoven www.pasarmalamasia.nl

Van enkele Pasars zijn nog geen nadere gegevens bekend. De redactie.

http://www.borca-online.nl/lebara-mobile
http://www.borca-online.nl/lebara-mobile
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