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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
Alweer is er een jaar voorbij. In het
afgelopen jaar is ons abonnee-aantal
enorm gegroeid. De waardering voor
de inhoud van ons Nieuwsmagazine is
almaar stijgende en wordt door
sommigen zelfs de digitale Moesson
genoemd. Ook in het nieuwe jaar gaan
wij weer onze Nieuwsbrief promoten
om onze lezersaantallen te vergroten.
De redactie dankt iedereen voor het
vertrouwen. Heeft u 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: 5560 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 zouden
waarderen om ons Nieuwsmagazine

Aantal abonnees is NU:

maandelijks per e-mail te ontvangen?
Dan kunt u dit nieuwsmagazine
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 mooi en informatief
maandelijkse magazine. 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
voor het februarinummer is op:
4 maart 2013

NICC is verhuisd naar andere hosting
Het zal u niet ontgaan zijn, dat er met
de verzending van de januari-editie
wat mis is gegaan. Gelukkig echter is
een en ander goed opgevangen door
ICM-online, onze mediapartner en

hebben veel abonnees de Nieuwsbrief
via de website van ICM toch kunnen
lezen. Verder heeft Ferry Schwab via
Facebook de meeste artikelen uit het
januari-nummer in de publiciteit

gebracht. Ferry, dank je wel voor alle
service. Een en ander is het gevolg van
een verhuizing van de website van het
NICC naar een andere hosting. Deze
was echter nog niet berekend op een

1

verzending van bijna 6000 mails met
een bijlage van meer dan 6MB.
Gelukkig is nu alles na een technische
upgrading goed geregeld en zal de
Nieuwsbrief weer regelmatig en op tijd
verschijnen. Wie de editie van januari
gemist heeft en hem toch nog wil
lezen of uitprinten, hij staat op onze
website: http://www.indisch-centrumdenhaag.nl

compleet nieuwe huisstijl. Hiervoor
zoeken wij een enthousiasteling die dit
voor ons wil doen. Wij willen met
behoud van ons logo (zie afbeelding)
graag onze website moderniseren en
een totaal nieuwe “look” geven.

de “Gordel van Smaragd” (de
Indonesische Archipel) en is inmiddels
wereldwijd bekend geworden. Onze
toekomstige nieuwe huisstijl is niet
alleen bedoeld voor onze website,
weblog en Nieuwsbrief. Ook zullen in
de toekomst ons briefpapier, affiches
en posters hieraan gelieerd worden.
Wie ons hierbij wil helpen, kan contact
opnemen met Hans Vogelsang, via
info@indisch-centrum-denhaag.nl

Nieuwe website en huisstijl
Onze volgende stap is het upgraden
van onze website, weblog en
Nieuwsbrief. Met andere woorden een

Ons logo is namelijk speciaal voor het
N.I.C.C. ontworpen en symboliseert

_____________________________

Aanbieden petitie aan Tweede Kamer op 19 maart
Het verzamelen van handtekeningen
voor de Indische Petitie loopt nu
voorspoedig. Vooral de “papieren
versie” is erg succesvol. Een voorlopige
schatting is dat we nu ongeveer
12.000 handtekeningen op papier
hebben en 5500 digitaal. En we
hebben nog een maand te gaan
voordat de petitie aangeboden wordt
aan de voorzitter van de Tweede
Kamer in Den Haag. Nu moeten we
met z’n allen even de schouders
eronder zetten om nog meer
handtekeningen te halen. In 2011 was
het bijna zover dat De Indische
Kwestie in het Parlement behandeld
zou worden, toen een hoofdelijke
stemming in het Parlement het op
twee (!) stemmen na net niet haalde.
Nu moet de petitie het laatste zetje
gaan geven en dit grote onrecht
eindelijk de wereld uit geholpen
worden. Het Indisch Platform wil dat
het parlement ervan doordrongen is,
dat dit de laatste niet-juridische stap is
om recht te doen aan de Indische
gemeenschap. Lobbyisten zijn reeds
voor ons bezig om een en ander aan
paden te effenen om als het moet
deze zware juridische stap te zetten
om ons recht af te dwingen.

Poster actie
Als ondersteuning van het traject naar
het aanbieden van de petitie zijn we
een POSTER ACTIE gestart. Deze
poster kunt u voor uw raam hangen, in
de lift, op het prikbord op school of op
uw werk, op uw auto, vragen bij
bevriende winkeliers in de buurt enz.
Deze poster kunt u downloaden vanaf
onze Facebook pagina, zodat u hem
gemakkelijk kunt uitprinten. We
moeten hiermee heel Nederland
volhangen. Als de kabinetsleden en

de parlementariërs naar rechts kijken,
moeten ze die poster zien hangen en
draaien ze hun hoofd om: verduveld,
daar hangt er ook een….. Ze moeten
er niet meer omheen kunnen.

Stille tocht
Voorafgaand aan het aanbieden van
de petitie zal een korte Stille Tocht
worden gehouden, waarbij wij hopen
zoveel mogelijk mensen mee te laten
lopen. Bovendien zijn we in contact
getreden met “Keep them Rolling” om
met enkele antieke legervoertuigen
ons te ondersteunen bij het aanbieden
van de petitie. Momenteel zijn we
druk bezig om een route voor de
Stille Tocht vast te leggen, alle
vergunningen rond te krijgen en
verder de nodige tamtam rond het
gehele gebeuren te veroorzaken. Het
belooft in ieder geval een groot
spektakel te worden wat Den Haag
niet licht zal vergeten.

Bezoek onze Facebookpagina op:
http://www.facebook.com/pages
/Stichting-Het-IndischPlatform/589050574457575
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(advertentie)

150 jaar Bronbeek
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat
Koning Willem III het Landgoed
Bronbeek bij Arnhem de bestemming
had gegeven als een tehuis voor
invalide militairen. Dit wordt op
dinsdag 19 februari 2013 uitgebreid
gevierd met een programma voor
zowel bewoners als ook genodigden.
Zo wordt er ’s ochtends een krans
gelegd bij het borstbeeld van Koning
Willem III in de hal van het
hoofdgebouw. Tijdens het middagprogramma voor genodigden spreekt
Generaal Tom Middendorp, de
Commandant der Strijdkrachten over
150 jaar veteranenzorg.

Bronbeek, lang voordat het een militair
invalidentehuis werd.

Genodigden zijn onder andere
veteranen van het Royal Hospital
Chelsea uit London, die de hele dag als
bijzondere gasten de festiviteiten
meemaken, evenals veteranen van het
Hôtel des Invalides uit Parijs. Verder
wordt er een expositie gehouden met
als thema: “150 jaar Bronbeek, wonen
tussen trofeeën”. Hierin worden het
tehuis en haar bewoners in anderhalve
eeuw in beeld gebracht. Daarnaast

kunnen bezoekers kennismaken met
de bewoners, waarbij hun achtergrond
en dagelijks leven nader belicht
worden.

buitenverblijf was verkocht aan een
rijke particulier. Echter het Huis was in
de jaren erna nog in gebruik Als
gastenverblijf voor koninklijk bezoek.

Geschiedenis
Het landgoed Bronbeek werd rond
1820 als buitenplaats aangelegd voor
Herman Stijgerwald. Na diens dood
in 1830 verkocht zijn weduwe
Magdalena Wilhelmina Eskes
het
landgoed
en
kreeg
het
zijn
uiteindelijke
naam:
Bronbeek.
Volgende eigenaren verbouwden het
huis tot een villa in neoclassicistische
stijl. In 1854 werd de buitenplaats
aangekocht door Koning Willem III
voor de prijs van 75.000 gulden. In
eerste instantie was het huis, naar
verluidt, bedoeld voor zijn moeder,
Koningin Anna Paulowna, maar dit
wordt weer door anderen betwist.
Willem III liet het huis in 1854
verbouwen naar ontwerp van zijn
architect H.F.G.N. Camp, die hiervoor
in oktober van dat jaar werd benoemd
tot ridder in de Orde van de
Eikenkroon.
Twee jaar na de aankoop van
Bronbeek deden al geruchten de
ronde dat de Koning het landgoed
weer van de hand wilde doen. In
december
1856
werden
alle
bezittingen van Willem III verhuisd
naar diens paleis in Den Haag en naar
Paleis Het Loo. Men dacht toen dat het

Recreatiezaal in Bronbeek ca. 1880

Militair invalidentehuis
Willem III heeft in 1857 bij Koninklijk
Besluit een commissie ingesteld tot
het voordragen van een plan tot het
inrichten van een militair invalidentehuis. In een Kabinetschrijven van 13
juni 1857, nummer 17, gericht aan de
Minister van Koloniën, gaf Koning
Willem III het landgoed met ingang
van 15 oktober 1959 ten geschenke
tot de inrichting van een koloniaal
militair invalidentehuis. In het Besluit
was een clausule opgenomen, dat het
nooit een andere bestemming mocht
krijgen en dat alle lasten voor rekening
van de Staat der Nederlanden zouden
komen tot in lengte van dagen.
Als
eerste
commandant
werd
luitenant-kolonel J.C.J. Smits benoemd
en in de loop van 1863 verhuisden
invalide militairen uit inrichtingen uit
alle delen van het land nar Bronbeek.
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tijden aan Bronbeek geschonken. De
troepen bijvoorbeeld, boden als blijk
van hulde de wapens aan de koning
aan die zij tijdens de strijd op de
inlanders geconfisceerd hadden. De
koning bepaalde dat deze een plats
moesten krijgen in de trofeeënzaal van
Bronbeek, als blijvende herinnering.
Enkele bewoners van Bronbeek in 1897

In 1964 waren er al het maximale
aantal van 200 militairen opgenomen.
Het militair tehuis Bronbeek biedt
anno 2013 nog slechts ruimte aan 50
oud-militairen en kent een korte
wachtlijst. Nog steeds worden alle
lasten gedragen door het Ministerie
van Defensie, alhoewel de bewoners
zelf ook een bijdrage betalen. In de
jaren 1987 en 1997 werd het tehuis
grondig gerenoveerd.

Ook veel officieren en oud-officieren
van het KNIL deden schenkingen aan
Bronbeek in de vorm van wapens,
maar ook van militaire werken en
andere boeken. Zo schonk Resident
C.P.C. Steinmetz Bronbeek ik het jaar
1863
zijn
collectie
beelden,
afbeeldingen van tempels, vaartuigen,
enz. In datzelfde jaar werd een door
de firma Enthoven vervaardigd
borstbeeld
van
stichter
en
beschermheer Koning Willem III met
inscriptie in de gevel van het gebouw

Museum Bronbeek
Naast een tehuis is Bronbeek ook een
museum met een collectie van ruim
55.000 objecten en een uitgebreid
kenniscentrum over de koloniale
periode in Nederlands-Indië, met de
nadruk op de geschiedenis van het
Koninklijk Nederlands Indische Leger
(K.N.I.L.). Het museum wil de kennis
en het bewustzijn van het Nederlandse
koloniale verleden vergroten en
hiervoor belangstelling wekken. Het
heeft een vaste tentoonstelling: “Het
Verhaal van Indië”, waarin de
geschiedenis van de Nederlandse
aanwezigheid in Indië centraal staat.
De tijdens diverse expedities van het
KNIL buitgemaakte wapens en andere
voorwerpen werden in de loop der

Bronbeek wapengalerij ca. 1880

Bronbeek KNIL monument

geplaatst. In 2009 nog doneerde de
weduwe van generaal S. Spoor nog al
zijn decoraties aan het museum.

Bronbeek anno 2013
Nog steeds is Bronbeek een onderdeel
van het Ministerie van Defensie en
biedt inwoning en zorg aan 50
veteranen van de Nederlandse
krijgsmachten in het voormalig
Nederlands-Indië. Regelmatig houdt
men tentoonstellingen waarbij uit de
eigen collecties geput wordt, teneinde
de nauwe band tussen Nederland en
Indië levend te houden. Tevens biedt

Bronbeek, zoals het er nu bijstaat

Bronbeek een ruime gelegenheid tot
herdenken bij de diverse monumenten
op het landgoed en is het een plaats
van samenkomst voor onder andere
veel veteranen en reünisten. Naar
aanleiding van het 150 jarig bestaan,
brengt Koningin Beatrix, nu de
beschermvrouwe van Bronbeek, op
woensdag 27 februari tussen 14.45 en
16.30 uur een officieel bezoek aan het
landgoed Bronbeek, waarbij de focus
van het bezoek ligt op het tehuis en
haar
bewoners.
Ook
zal
zij
kennismaken met het personeel en de
vrijwilligers,
waarna
ze
de
jubileumtentoonstelling in Bronbeek
zal bezichtigen. Bronbeek is die dag
gesloten voor bezoekers. Wel is het
mogelijk om 14.45 uur de aankomst
van de Koningin op het landgoed te
zien.
Bronnen: Museum Bronbeek en Wikipedia.
___________________________________

De gezelligste pasar van Nederland

23 & 24 februari 2013
http://www.pasarmalamrijswijk.nl
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Indisch, Chinees-Indisch, Indonesisch…..
Jeff Keasberry, kleinzoon van de
beroemde Oma Keasberry, die in
Amsterdam haar restaurant Djokja
runde, vertelt: “Wat… Dat is toch niet
Indisch?” Ik hoor het mijn vrienden
nog zeggen, toen ik het had over
erwtensoep met rijst en sambal,
Indische macaroni met ham en kaas,
Huzarensla met rode biet op z’n
Indisch. Ja zelfs bij Frikadel Pan, een
gehaktschotel uit de oven, werd deze
opmerking een beetje schamper
gemaakt.
Het valt mij vaak op dat menig
zelfverklaarde kenner van de Indische
keuken, iemand is die niet van
Indische afkomst is, noch dat hij is
opgegroeid
met
de
Indische
eetgewoonten, maar toch zo zijn of
haar eigen beeld heeft gevormd van
wat Indisch hoort te zijn en wat niet. Ik
moet van binnen altijd een beetje
lachen als ik zo’n “Indofiel” tegenkom
en vol overtuiging zijn mening geeft
over wat onder Indisch wordt verstaan
en hoe je het moet eten, gebaseerd op
een verkeerde veronderstelling. Bij
Indisch eten wordt dan ook al vaak
uitsluitend gedacht aan Rijsttafel:
overdadig, bewerkelijk en vooral heet.
“Als het niet iets is met rijst of bami en
niet tenminste drie gerechten heeft,
dan is het niet Indisch”, zei laatst nog
iemand tegen mij. En: “Indisch is
hetzelfde als Indonesisch en dat eet je
bij een Chinees-Indisch restaurant om
de hoek”. “Het is allemaal één pot
nat….! Sambal bij?”
Vooruit dan, nog maar een keer; je
kunt het niet vaak genoeg herhalen.
Indisch is meer dan alleen Rijsttafel en
is anders dan Indonesisch. Indisch
verwijst niet naar de republiek
Indonesië of India. Het bijvoeglijk
naamwoord Indisch is afgeleid van
Indië, dat wil zeggen: Nederlands-Indië
en heeft onder andere betrekking op

de cultuur en mensen met hun roots in
de voormalige Nederlandse kolonie.
Ook al verwijst het naar een andere
tijd en een land dat in die
hoedanigheid niet meer bestaat, de
gebruiken, eetgewoonten, gerechten
die daar zijn ontstaan, bestaan nog
wel. Deze eetcultuur is door de
repatriant
na
de
Tweede
Wereldoorlog meegenomen naar
Nederland. Deze wordt gedragen door
onder
andere
de
Indische
Nederlanders (de Indo-Europeanen
of Indo’s) en de “Totoks”, de in
Nederlands-Indië wonende volbloed
blanke Nederlanders die de Indische
cultuur hebben omarmd en zichzelf tot
de Indischen rekenden. De culinaire
erfenis is inmiddels ingelijfd in de
Nederlandse keuken. De Rijsttafel
wordt dan ook vol trots aan
internationale gasten aangeprezen,
zowel in binnen- als in buitenland.

Dat de Indische keuken haar
oorsprong vindt in het geografische
gebied dat nu Indonesië heet, kan
voor verwarring zorgen. Dat daardoor
gemakshalve over de Indonesische
keuken wordt gesproken, is wel
begrijpelijk, maar onjuist. Tot de
Indische keuken echter, behoren niet
alleen
een
grote
hoeveelheid

door: Jeff Keasberry

inheemse gerechten, afkomstig van de
verschillende eilanden in Indonesië,
maar ook Nederlandse gerechten en
een keur van gerechten die een
Europese of Aziatische basis hebben
en in de loop der tijden verrijkt en/of
veranderd zijn. We noem,en dit een
fusion-keuken, waarbij
er een
vermenging is opgetreden tussen
Europese en inheemse en andere
Aziatische ingrediënten of gerechten
en kooktechnieken. Wat begon als een
zoektocht naar de smaak van thuis
door de Nederlanders die daar sinds
e
de 17 eeuw zijn gaan wonen,
ontwikkelde zich uiteindelijk een van
de eerste grote mengkeukens ter
wereld. Hierin is het beste van twee
werelden verenigd. Maar niet alle
ingrediënten waren beschikbaar en
moesten koks creatief en inventief zijn
en werden andere ingrediënten als
surrogaat gebruikt om zoveel mogelijk
de in de herinnering liggende recepten
te
benaderen.
Aan
bestaande
maaltijden werd wat toegevoegd of
werden op een andere manier
geserveerd. Hierbij ontstonden vele
nieuwe recepten.
De Indische maaltijden werden vaak in
huiselijke kring geserveerd en zijn
meestal familierecepten die van de
ene op de andere generatie werden
doorgegeven. Tijdens dit doorgeven
evolueerden en verfijnden de recepten
tot het uiteindelijke resultaat wat we
nu de Indische keuken noemen. De
Indonesische en Chinees-Indische
keukens hebben hun eigen culinaire
ontwikkeling ondergaan. Meer over
het ontstaan van deze keukens en hun
achtergronden en ontwikkelingen in
mijn nieuwe kookboek: ”Indische
Keukengeheimen”. Niet vergeten:
Indisch is anders!
______________________________
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Nu ook reparatie van iPhone 3G (S), 4 (S) en iPad 2. Klik hier voor de aanbieding
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Scoupy-kortingscoupons gebruik je via je smartphone. Met deze App op je telefoon heb je Scoupy altijd bij je. Een digitaal
kortingsbonnenboekje, dat zich afstemt op jouw wensen en locatie. Download het gratis via de app store!

Amateurfilms gezocht van Indische Tentoonstelling 1932
In 1932 werd in Den Haag een
spectaculair evenement georganiseerd
In het Westbroekpark werd de
Indische Tentoonstelling gehouden,
met prachtige replica’s van de meest
markante architectuur uit NederlandsIndië. Dit grootse evenement werd
destijds geopend door Prinses Juliana
en was voor veel Nederlanders de
eerste kennismaking met de Indische
cultuur. Het evenement maakte een
onvergetelijke indruk. In mei 2013 zal
door de Gemeente Den Haag, in het
kader van het project “Sporen van
Smaragd” een terugblik op deze
tentoonstelling worden georganiseerd.

De organisatoren doen daarom een
beroep op (oud-) Hagenars, om te
proberen enkele van de vele
amateurfilms die in die tijd door
particulieren
gemaakt
zijn
te
achterhalen.
Wie
heeft
nog
filmbeelden in een oude doos of op
zolder liggen?

Al eeuwenlang neemt Den Haag deel
aan internationaal verkeer en heeft
daardoor een multicultureel karakter
gekregen. Vooral de historische band
met voormalig Nederlands-Indië, de
“Gordel van Smaragd”, heeft vele
sporen
in
het
stadsbeeld
achtergelaten. Het project “Sporen
van Smaragd” van de Gemeente Den
Haag brengt dit Nederlands-Indische
erfgoed uit de periode 1853 tot 1945
in kaart. In het kader van dit project
verschijnen in 2013 onder andere een
Indische stadskaart en een publicatie
van Monumentenzorg. Bovendien

worden er diverse activiteiten
georganiseerd, waaronder een aantal
tentoonstellingen en een publiek
symposium.
De Indische Tentoonstelling in het
Westbroekpark in 1932 was de
grootste die Nederland tot dan toe
gezien had. Bezoekers keken hun ogen
uit bij het zien van de prachtige
tempels en de typisch inlandse
woonhuizen die nauwkeurig in het
park waren nagebouwd. Van mei tot
en met oktober kon men de
tentoonstellingspaviljoens bezoeken

met de bijzondere kunstvoorwerpen
en commerciële producten. Men kon
diorama’s van Indische landschappen
bezichtigen en genieten van de
exotische gerechten in het restaurantpaviljoen “Waroeng Batavia”. Ondanks
het spectaculaire karakter van dit
historische evenement zijn er in de
reguliere
archieven
nauwelijks
filmbeelden bewaard gebleven. Na
sluiting werd de tentoonstelling
volledig afgebroken en alleen het
geliefde Minangkabause huis werd
nog enkele jaren op andere Haagse
locaties opgesteld.

“Een onvergetelijk evenement: de
Indische Tentoonstelling in het
Westbroekpark
van
1932”
te
bewonderen.
In de expositie zullen onder andere
historisch beeldmateriaal uit het
Haags Gemeentearchief en bewaard
gebleven souvenirs van de originele
tentoonstelling te zien zijn.

De sfeer van dit bijzondere evenement
zal weer even worden teruggeroepen
in de informatiestand van “Sporen van
Smaragd”op de komende Tong Tong
Fair in Den Haag. Van 22 mei tot en
met 2 juni is in het Cultuurpaviljoen

Het Minangkabause huis

De Haagse kunsthistorici van bureau
Kroon & Wagtberg Hansen, dat in
opdracht van Monumentenzorg het
project uitvoert, zijn ervan overtuigd

Recept van de maand:
Eens iets anders: Een lekker recept
met gestoomde makreel en verse
groenten.

Bereiding: Verhit wat olie in een wok
en fruit hierin de grof gesnipperde

Relevante links:
Website: www.sporenvansmaragd.nl
Twitter: @SporenvSmaragd.
Beeldbank:
www.flickr.com/groups/sporenvansm
aragd
Kennisnetwerk:
http://sporenvansmaragd.ning.com
_______________________________

Indische gestoomde makreel

uien glazig. Doe de sperziebonen erbij
en laat even een minuutje pruttelen.

Ingrediënten:
3 grote gestoomde makrelen, 4 uien
grof gesnipperd, 5 tenen knoflook
gecrushd en fijngehakt, 1 of 2 rode
lomboks, 3 tl. djahé, 500 gram
gebroken sperziebonen, 1 blikje
tomatenpuree, 1 rode paprika in
blokjes, 3 tomaten in blokjes en
zonder zaad, 1/2 dl ketjap manis,
sap van een limoen, 1/4 blokje trassi,
1/4 blok santen, 2 dl water, olie om
in te bakken.

dat bezoekers in 1932 filmbeelden
moeten hebben gemaakt van deze
schitterende Indische Tentoonstelling
en zij hopen dat deze beelden juist
nu ergens boven water komen om
in de komende tentoonstelling te
worden getoond. Wie een filmpje
of een ander bijzonder souvenir aan
de tentoonstelling bezit, wordt
vriendelijke verzocht contact op te
nemen met de projectorganisatie via:
info@sporenvansmaragd.nl.

Voeg de in dunne ringetjes gesneden
lombok en de blokjes paprika toe, met
de tomatenpuree, djahé, knoflook,
trassi en de blokjes tomaat. Blus af
met 2 dl water en doe er dan de ketjap
manis bij. Maak intussen van de
makrelen mooie filets en verdeel deze

in stukken van ca 3 cm. (let goed op
eventueel verborgen graatjes). Laat
vervolgens de santen in het
groentenmengsel smelten en roer
even door. Laat 5 minuten zachtjes
doorpruttelen en roer dan voorzichtig
de makreelstukjes erdoor. Tenslotte
het limoensap toevoegen. Wordt het
mengsel toch te droog dan eventueel
nog iets water toevoegen. Direct
serveren. Bij te lang verwarmen valt
de makreel uit elkaar.
Lekker met witte rijst, atjar ketimoen
en kroepoek. Selamat Makan.

____________________________

Wel eens gedacht aan adverteren in deze Nieuwsbrief?
Vraag vrijblijvend onze gunstige advertentietarieven aan!
info@indisch-centrum-denhaag.nl
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Korte berichten
IN

MEMORIAM:

Giovanni

Hakkenberg
Oud-marinier Giovanni Hakkenberg
werd geboren op 6 december 1923 in
Soerabaja. In februari 1942 overleefde
hij als een van de weinigen de
torpedo-aanval op zijn oorlogsschip
Hr.Ms. Kortenaer. Als krijgsgevangene
verrichtte hij dwangarbeid aan de
beruchte Birma-Siam spoorweg en
werd in 1944 overgeplaatst naar een
kolenmijn in Japan.

Brandschade in kerk in Makassar beperkt
gebleven

van Binnenlandse Zaken maakte deze
beslissing
bekend
bij
de
begrotingsbehandeling
van
zijn
departement. De drie instellingen
hebben met grote teleurstelling van
deze beslissing kennisgenomen. Wel
blijft de dekolonisatie van NederlandsIndië op de onderzoeksagenda van de
instituten staan en zullen zij daarnaast
de dialoog met Indonesische historici
over deze periode voortzetten. Het
KITLV start een onderzoeksproject om
alle kennisbronnen in kaart te brengen
en nieuwe bronnen aan te boren.

geen gewonden. De schade is beperkt
gebleven doordat getuigen meteen
zijn begonnen met blussen van het
vuur. Het is het tweede incident met
brandbommen in een week tijd.
Enkele dagen eerder was een andere
kerk het doelwit van een aanslag. De
politie heeft laten weten de kerken in
Makassar nu permanent te bewaken.
Ook worden alle kerken voorzien van
veiligheidscamera’s, zowel binnen als
buiten. Men heeft nog geen
aanwijzingen omtrent de daders
achter deze aanslagen. Men heeft de
zaak in onderzoek.
Hakkenberg was een van de laatste
nog levende dragers van de Militaire
Willemsorde, de hoogste militaire
orde die ons land kent. Hij overleed
op 15 februari 2013 in Ede, na zijn
laatste jaren te hebben doorgebracht
in Zorghuis voor Molukse en Indische
Nederlanders “Rumah Kita” in
Wageningen. Wij wensen zijn naaste
familie en vrienden veel sterkte toe.

Aanval op twee kerken in
Makassar
Twee kerken in Makassar (Sulawesi)
zijn vorige week aangevallen met
Molotov-cocktails.
Beide
kerken
hebben brandschade, maar er vielen

Voorlopig geen onderzoek naar
Nederlands geweld Indonesië
Het Koninklijk Instituut voor Taal Land
en
Volkenkunde
(KITLV),
het
Nederlands Instituut voor Militaire
Historie (NIMH) en het Instituut
voor
Oorlogs,
Holocaust
en
Genocidestudies
NIOD)
hebben
besloten om het alomvattende
onderzoeksproject
naar
het
Nederlands
militair
geweld
in
Indonesië in de jaren 1945 tot 1950
voorlopig in de ijskast te zetten. De
aanleiding vormt de beslissing van de
regering om het verzoek om
aanvullende financiële middelen niet
te honoreren. Minister Timmermans

Het NIMH zet eveneens het eigen
onderzoek naar het militaire optreden
in de voormalige kolonie voort en
streeft ernaar om binnen enkele jaren
twee
handboeken
over
de
Nederlandse militaire aanwezigheid
overzee op de markt te brengen. Het
NIOD beoogt het debat levend te
houden door de thematiek steeds
opnieuw aan de orde te stellen in
onderzoek en publieksbijeenkomsten.

Japanse overgave 2-9-1945
Unieke filmbeelden van de officiële
ceremonie van de Japanse overgave
op 2 september 1945. Deze
filmbeelden zijn niet eerder vertoond
en zijn waarschijnlijk de enige beelden
die van deze gebeurtenis bestaan. Een
MUST SEE voor ieder die deze beelden
op zijn waarde weten te schatten.

http://www.youtube.com/wat
ch_popup?v=vcnH_kF1zXc&fea
ture=player_embedded
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zoekt

donateurs

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

Stichting Het Indisch Platform

-

Postbus 85564

www.indischplatform.nl

-

2508 CG Den Haag

info@indischplatform.nl

Het Indisch Platform heeft de ANBI-status en dus is uw donatie een aftrekpost bij uw belastingaangifte

Pacu Jawi Bull Race, Sumatra

Met deze indrukwekkende foto won fotograaf Wei Seng Chen de World Press Photo 2013 in de categorie Sport. Ieder jaar
wordt het einde van het oogstseizoen op Sumatra gevierd met deze spectaculaire Pacu Jawi Bull Race. Hoewel de naam doet
vermoeden dat het om een wedstrijd gaat, is dit beslist niet het geval. Het gaat meer om de presentatie van mooie fokstieren
en het bijzondere spektakel om ze door de modder te zien rennen. Een schitterende foto. Meer informatie hierover en over
andere festivals (zie artikel over Galungan Festival) in Indonesië op: http://indonesie.nl/id/1/1297/festivals/
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(advertentie)

Galungan Festival op Bali
Het Galungan Festival is verreweg het
belangrijkste feest dat op Bali gevierd
wordt. Het festival wordt op het
gehele eiland om de 210 dagen
gehouden, ter afsluiting van het
traditionele Balinese kalenderjaar. De
achterliggende gedachte is, dat men
gelooft dat tijdens deze periode (het
festival duurt 10 dagen) de geesten
van de voorouders naar huis keren om
het feest met hun geliefden te vieren.
Om de geesten te verwelkomen
worden er offers gebracht en wordt
er gebeden. De familieleden van
overledenen die niet zijn gecremeerd,
brengen hun offers naar de
begraafplaats.

De Balinezen geloven ook dat tijdens
het Galungan Festival goden, zoals
Sanghyang Widi (de oppergod) naar de
Aarde afdalen om het feest te vieren.
Het festival is zo belangrijk voor Bali,
omdat het de overwinning van
Dharma (deugd) op Agharma (het
kwaad) symboliseert.

Officieel beging Galungan op een
woensdag, maar de meeste Balinezen
beginnen al een dag eerder. Op
dinsdag is dan de hele familie bijeen
om alle voorbereidingen te treffen. Er
wordt gezamenlijk gekookt en de
offers worden in gereedheid gebracht.
De vrouwen zijn soms al dagen bezig
met het weven van Banten: offers
gemaakt van kokosnootvezels. De
mannen gaan ’s ochtends vroeg met
elkaar op pad om een varken te
slachten, alhoewel er soms ook kippen
worden geslacht. Het vlees wordt dan
samen met allerlei groentes aan
spiesen geregen en bereid om later in
de familietempel te bakken en offeren.
Tijdens der Galungan hangen de
Balinezen een penjor op om de ingang
tot het familie-erf aan te geven. Een
penjor is een versierde bamboestok en
op de dinsdag voor het festival is het
hele eiland versierd met deze penjors.
Op de eerste dag van de Galungan
trekken de Balinezen massaal naar hun
geboortegrond. Soms betekent dit dat
de naar de andere kant van het eiland
moeten reizen. Daar aangekomen
brengen zij offers in de familietempel,
maar ook in de dorpstempel.
Op de overige dagen dat het festival
duurt, bezoeken zij hun familieleden
en vrienden, gekleed in hun mooiste
kleding. Gedurende deze dagen zijn de

meeste Balinezen te vinden in de
bergen, waar zij
picknicken en
genieten van hun vrije dagen. De
laatste dag, Kuningan, van het 10daagse Galungan Festival is de
belangrijkste dag. Kuningan is de
climax van het festival en dient als
einde van de vakantieperiode. Het is
een dag voor gebed en voor de
geesten van de Balinese voorouders
worden speciale rituele ceremonies
gehouden. Aan het eind van de laatste
dag verlaten de geesten en goden het
eiland weer, om 210 dagen daarna
wederom aanwezig te zijn.

______________________________
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Uitgelicht

In deze rubriek besteden we aandacht aan wat andere Indische media te melden hebben

Ngroblog: nieuwe Indische
vrijplaats
Eigentijdse denkers zijn uitgenodigd
om op Indisch 3.0 in de nieuwe
Ngroblog te komen kletsen en
bloggen. Anders dan bij columns,
interviews, recensies en reportages
controleert de redactie de ngroblog
bijdragen alleen op de huisregels. Zo
creëert Indisch 3.0 een Indische
vrijplaats voor stukken die buiten de
redactiestatuten vallen. Men hoopt zo
veel nieuwe stemmen te laten klinken.

Relevant voor de Indische cultuur
Met enige regelmaat ontvangt de
redactie van Indisch 3.0 bijdragen,
die men vanuit de bestaande
redactieformule niet kan plaatsen. De
opstellers hebben een mening die niet
aansluit bij de redactionele visie, of
hun schrijfstijl voldoet niet aan
minimale kwaliteitseisen. Soms ook

vertegenwoordigen ze een andere
groep dan de “derde ggeneratie”
Indische Nederlander. Door deze
bijdragen niet te plaatsen, behoudt
Indisch 3.0 zijn redactionele integriteit.

Maar tegelijkertijd houdt men
geluiden en gevoelens achter voor de
lezers, die wel degelijk relevant zijn
voor de Indische cultuur. Met
Ngroblog brengt Indisch 3.0 daar
verandering in.

Experiment
Bij de redactie zijn ze enorm benieuwd
naar de inzendingen. Het is voor hen
een experiment. Op de Ngroblog
pagina kan men meer lezen over hoe
en wat voor bijdragen geaccepterd
worden voor deze vrijplaats. De
recatie zal regelmatig nagaan of deze
vrijplaats inderdaad een diverser beeld

geeft van de Indische cultuur en indien
nodig zal de opzet gaandeweg
aangepast worden.

Integraal
Mensen die willen posten op
Ngroblog, kunnen dit doen door zich
aan te melden op de pagina en te
vertellen wie ze zijn en wat ze willen.
Als de redactie het idee geschikt vindt
voor Ngroblog, dan ontvangen ze een
mail met inloggegevens. Vervolgens
wordt per indicent bekeken of het
geplaatst wordt. Als het geplaatst
wordt, dan gebeurt dat integraal, dus
zonder redactionele aanpassingen.
Bij Indisch 3.0 hoor je het geluid
van de derde generatie Indische
e
Nederlanders in de 21 eeuw.

http://www.indisch3.nl/ngroblognieuwe-indische-vrijplaats/
_____________________________

Nederlands Indisch Cultureel Centrum, ICM-online en Indisch Platform

staan samen op de

Pasar Malam Rijswijk

U kunt in de stand de petitie ondertekenen en informatie verkrijgen

U komt toch ook even langs om kennis te maken?

Boekbespreking, e-Books, CD & DVD, Presentatie & signeren
Simon Tahamata – Tonny van der
Mee Eerst had je Simon en jaren later
Gio. De liefhebber genoot van de
Molukse invloeden in het Nederlandse
voetbal. In het bijzonder van de

internationals Simon Tahamata en
Giovanni van Bronckhorst. De ene
Molukker werd befaamd om zijn
dribbels en de andere vanwege dat
onnavolgbare lange afstandsschot

tegen Uruguay tijdens de halve finale
van het WK in 2010. Tonny van
der Mee, zelf van Molukse afkomst,
volgde het spoor van de voetbalsterren van dit eilandenvolk. Dit
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meeslepende boek gaat over de
Molukse gijzelingsacties in de jaren
zeventig van de vorige eeuw en over
de grote voetballers die tot in Oranje
speelden en ook op die manier de
Molukkers en vele anderen in vuur en
vlam gezet hebben. Prijs: € 19,90.
Indische brieven, een bestuursambtenaar in de buitengewesten. –
Ineke Everts Kuik en Philip Everts.
(verschijnt begin maart 2013). Bouwe
Kuik was sinds 2921 ambtenaar bij het
Binnenlands Bestuur in NederlandsIndië. Naar eigen voorkeur werkte hij
op diverse buitengewesten, van Atjeh
tot Nieuw Guinea. In 1937 trouwt hij
met Riek Tesselink en samen wonen ze
Sintang op Borneo en daarna in Atjeh.
Aan zijn carrière en zijn leven komt
abrupt een einde als hij in 1942 bij de
Japanse inval wordt vermoord. Zijn
vrouw en twee jonge kinderen kunnen
nog net naar Java vluchten en brengen
de rest van de oorlog in interneringskampen door. Na de oorlog komt
Ineke met haar kinderen pas in 1946
volkomen berooid weer in Nederland
aan. Bouwe en zijn vrouw schreven

honderden brieven naar familieleden
in Nederland, die samen een periode
van 25 jaar bestrijken. Uit die brieven
is voor dit boek een selectie gemaakt.
Ze beschrijven het veelzijdige werk van
een bestuursambtenaar op vaak zeer
geïsoleerde buitenposten. Ze gaan
over bestuurlijke zaken, financiële
zaken, maar ook over hobby’s als
bridgen, jagen en vissen. Het boek
bevat veel uniek fotomateriaal uit het
familiebezit. Adviesprijs: € 24,95.

geworden Lodewijk, de uitwisseling
van herinneringen tussen broers en
zussen aan het sterfbed van hun
Molukse vader.

Album van de Indische Poëzie – Peter
van Zonneveld. (verschijnt medio
maart 2013). In deze bloemlezing
komen alle facetten van de Indische
poëzie aan bod.
Opgegroeid in een woonoord met
ouders die onmachtig waren hun
kinderen een veilig thuis te geven,
leerden de kinderen zichzelf te
handhaven. Enkele kinderen werden in
Nederlandse pleeggezinnen geplaatst.
Zonder de steun van hun ouders of
elkaar wisten ze toch een besef van
gemeenschappelijkheid en saamhorigheid te bewaren.
Over Indië zijn in de loop der eeuwen
vele honderden gedichten geschreven.
Van tal van matrozenliedjes uit de tijd
van de VOC tot hedendaagse
cabaretteksten van Diederik van
Vleuten. De in dit verzamelwerk
bijeen-gebrachte boeiende en vaak
onbekende teksten geven een
veelzijdig beeld van een koloniale
samenleving. Veel teksten, van
kinderrijm
en
lofdicht
tot
gecanoniseerde poëzie, zijn niet
alleen bedoeld om gelezen te worden,
maar vooral ook om voorgedragen of
gezongen te worden. Om die reden is
deze ruim geïllustreerde uitgave
verrijkt met een CD. Prijs: € 24,95.
Mag ik liefde lenen – Roshni
Tashapary. In dit boek raken twee
verhaallijnen elkaar. Het jongetje
Lodewijk, op zoek naar vriendschap en
spel. Daarnaast, de volwassen

Culinair Aziatisch – Marlisa Szwillus.
Over geen enkele keuken ter wereld
zijn in de loop der jaren zo enorm

veel kookboeken verschenen als de
Aziatische keuken. Maar geen enkele
keuken is ook zo enorm veelzijdig als
de Aziatische. Dit kookboek is opnieuw
een aanvulling op de vele recepten
die we reeds kenden en laat u
kennismaken met de keukens van
Birma, China, de Filippijnen, India,
Indonesië, Korea, Maleisië, Singapore,
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Thailand en Vietnam. Het laat vooral
de minder bekende aspecten van
deze keukens zien door middel van
creatieve en smakelijke gerechten
volgens traditionele en klassieke
recepten. Adviesprijs: € 24,95.

de Hongkongse zakenman Joe? En wat
is de rol van de extravagante antiquair
Antonia Dubois? Dan neemt Anna een
gewaagd besluit. Adviesprijs: € 17,50.

Zhongguo, reis naar het midden –
Saskia Konninger. Het verhaal: De
journalist Anna Winter gaat in
opdracht van een krant op zoek naar
het exacte middelpunt van China,
oftewel Zhongguo, het Rijk van het
Midden. Ze verkent de politiek, de
moderne kunstscene, het Taoïsme en
duikt in de cultuur van het oude

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

keizerrijk. Naarmate ze dieper China
intrekt, dwaalt ze steeds verder af van
haar voorgenomen pad. Had ze toch
niet moeten ingaan op de avances van

www.vanstockum.nl

http://www.creapro.myplaces.nl/
http://www.creapro.myplaces.nl/
http://www.creapro.myplaces.nl/
http://www.creapro.myplaces.nl/
http://www.creapro.myplaces.nl/
http://www.creapro.myplaces.nl/
http://www.creapro.myplaces.nl/
(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…!
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Just

4Kids…

voor iedereen van 4 tot 16 jaar

Hebben jouw ouders, oom en tante, opa en oma, buurman en buurvrouw 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

Jamai lanceert website tegen pesten
Musicalster Jamai heft begin dit jaar
een website gelanceerd tegen pesten.
Hierop verzamelt hij verhalen van
bekende en onbekende mensen over
pesten. Jamai kwam op het idee
van de site door de recente
tienerzelfdodingen die het gevolg
waren van pesten. Met de verhalen wil
de eerste winnaar van Idols laten zien
dat er heel veel bijzondere mensen
waren die vroeger op school en
daarbuiten gepest werden en nu een
prachtig en succesvol leven leiden. Op
de site vertelt Jamai zelf ook veel te
zijn gepest: “Ik werd op school iedere
dag gepest en ik heb nooit begrepen
waarom, maar dat werd mij klater op
een afschuwelijke manier duidelijk
gemaakt. Ik ben uitgescholden en voor

de hele school voor lul gezet”.
Iedereen kan op de site zijn of haar
verhaal kwijt om zo andere mensen
een hart onder de riem te steken.

De site is bedoeld voor iedereen die
gepest wordt, vroeger gepest is, die
nog nooit gepest is, ja zelfs voor
iedereen die zelf een ander pest.
Iedereen mag zijn verhaal vertellen.
Het heeft eigenlijk niet zoveel zin om
pesters aan te pakken, want pesters
zullen er altijd zijn. Maar het zal je
goed doen om te weten dat ook

mensen die nu echt beroemd zijn
vroeger ook gepest werden. Mensen
die nu gelukkig zijn en een positief
leven leiden. En deze site kan je
steunen en motiveren met verhalen
die iedereen kan lezen. Het maakt niet
uit of het een lang of een kort verhaal
is. Vaak helpt het al als je gewoon je
verhaal op de site vertelt. Je kunt
je frustraties dan als het ware van je
af schrijven. En geloof me, het helpt
echt. De website heet: Gepest maar
trots! Surf gewoon bij ons binnen
en kijk maar wat je ervan vindt.
Fred en Jamai.

http://www.gepestmaartrots.nl

____________________________________________________________________________________________

Korte berichten
Wij zijn op zoek naar jong
aanstormend talent
In de rubriek “Just4Kids” hebben we
dit jaar al aandacht besteed aan jong
talent. Zo plaatsten we een artikeltje
over twee meisjes die Indonesische
dansen leerden en daar zelfs al mee

op het podium stonden. Heb jij nou
ook zo’n talent? Kan je goed
gitaarspelen en treed je ook op? Of
ben je een tenniskampioen in de dop,
een goed biljarter of kan je heel
goed dansen of zingen? Misschien
ben je wel een hele goeie chef-kok, of
een kunstschilder of tekenaar.
Misschien ook wel een….. Kortom, alle
jonge supertalenten van ca. 8 tot ca.
14 jaar oud willen we voor het

voetlicht zetten. En wij willen dat aan
iedereen vertellen. Als je zelf niet zo
heel goed kan schrijven, vraag dan of
jouw ouders een stukje willen insturen
met een fotootje erbij. Of je stuurt
jouw verhaal gewoon naar de redactie,
dan maken wij er samen met jou
een leuk geheel van. Stuur je reacties
dan naar: info@indisch-centrumdenhaag.nl DOEN HOOR…..!!!
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Boeken, e-books/cd/dvd

Recept

Dagboek van een muts, deel 3 –

Indische aardappelkroket

Rachel Renée Russell. In dit derde
deel: “In de spotlights”, staat Niki’s
leven op instorten. Er is maar één
uitweg: de talentenjacht winnen.
Hierdoor zal hottie Brandon onder de
indruk zijn en kan Niki in zijn armen
vallen. Maar MacKenzie doet ook mee
en ze doet er alles aan om Niki uit de
spotlights te houden. Dan duikt er een
YouTube filmpje van Niki op: pijnlijke
anti-reclame.

Lekker als snack of tussendoortje.
Ingrediënten: 1 1/2 kg. aardappels,
gekookt en gepureerd; twee eieren
losgeklopt; nog eens twee eieren;
paneermeel; olie om te frituren.
Vulling: 500 gram varkensgehakt,
2 flinke uien zeer fijn gesnipperd,
2 worteltjes zeer fijn gesnipperd,
4 knoflooktenen uit de knijper, klein
bosje bladselderie fijngehakt, 1 el.
djahé (gemberpoeder), 1 tl. laos, 1 tl.
djinten (komijnpoeder), 1 el. sambal
oelek, 3 tl. bruine suiker, zout en
peper, mespunt nootmuskaat.

Niki wil nu echt emigreren, maar
besluit toch het enig mogelijke te
doen, nl. haar zangtalent inzetten. Kan
Niki het winnen van het populairste
meisje van school? Nu bij de
boekhandel verkrijgbaar voor de prijs
van: € 14,95.

De in deze rubriek besproken

Boeken,

e-books, CD’s en DVD’s

kun je bestellen bij: www.paagman.nl

Kinderboekwinkel *Villa Paagman*

De gekookte aardappels pureren met
peper, zout en nootmuskaat en af
laten koelen. Doe er twee eieren door
en goed kneden tot er een deeg
ontstaat. Laat het gehakt in eigen vet
gaar braden (rul). Doe er de
fijngehakte uien, knoflook en de
fijngehakte worteltjes erbij en laat het
gaar worden. Dan alle andere
ingrediënten en kruiden erbij en meng
het goed door elkaar. Laat het
afkoelen.
Neem
een
schep
aardappeldeeg (neem als maat een
ijsschep of een sauslepel) en vorm er
een balletje van. Druk deze plat en doe
een schep vulling in het midden. Vouw
het deeg er omheen, vorm het tot een
kroket, rol het door paneermeel, dan
door geklutst ei en opnieuw door
paneermeel (2 x paneren). Frituur de
kroketjes in hete olie tot de goudbruin
zijn. Selamat Makan.

Agenda
Escher in het Paleis – Vaste
tentoonstelling. In het voormalig
Paleis van Koningin Emma aan het
Lange Voorhout 74 in Den Haag is een
permanente tentoonstelling te zien
van de beroemde graficus Maurits
Cornelis Escher. Iedereen heeft wel
eens werk van hem gezien. Eén ervan
hieronder.

In dit paleis kun je heel veel werken
van Escher bekijken. Escher leefde van
1898 tot 1972 en was een ware
meester in het tekenen van
onmogelijke situaties. Hij laat in zijn
werk water omhoogstromen, mensen
ondersteboven de trap oplopen vissen
in vogels veranderen en nog veel
meer. Als je in Den Haag bent tijdens
de voorjaarsvakantie, neem dan je
ouders mee naar Escher in het Paleis.
Kan je ook gelijk een koninklijk paleis
van binnen zien.
Kun je niet naar Den Haag komen? Kijk
dan even op de website van jouw stad
of dorp. Want overal zijn er in de
vakantie bijzondere activiteiten voor
jou. Leuk is ook, dat er in de vakanties
altijd bijzondere workshops voor kids
zijn in het “Escherlab”. Maar er zijn
ook workshops voor je ouders. Vraag
ernaar bij de kassa. De openingstijden
van Escher in het Paleis: dinsdag t/m
zondag 11.00 tot 17.00 uur. Het
museum heeft trouwens nog iets
bijzonders en dat is een familiekaart.
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Cultuur, Jeugd, Sport en Media in
Vlaanderen, website met van alles.
http://www.cjsm.vlaanderen.be

Links4Kids
Heel veel leuke LINKS voor kinderen:
http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl

Deze is geldig voor 2 volwassenen met
2 kids t/m 15 jaar. Heb je geen zus of
broer, neem dan een vriend(in) mee,
als de familie maar met z’n vieren is.
Entree volwassenen: € 9,00; kinderen
7 t/m 15 jaar € 6,50. Tot 7 jaar gratis.
Museumkaart is NIET van toepassing.

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

Geef je mening…
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
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
www.stivoro.nl

Indisch Herinneringscentrum Bronbeek

Mano

www.indischherinneringscentrum.nl
Koorenhuis - Den Haag, cursussen en
workshops voor muziek, dans, kunst
en theater. http://www.koorenhuis.nl

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

Taman Indonesia, Het leukste kleine
Indonesische dierenpark in Nederland.
http://www.taman-indonesia.nl

just4kids says: not4kids

Weblog “Indische Jeugdletteren”
Blog van Marjorie van Putten:
http://indischejeugdletteren.wordpres
s.com/over-mij/

PARTY AGENDA

Jeugd Startpagina “Open
http://jeugd.openstart.nl

Start”

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

Column:

Identiteiten van de Indo’s

Enige gedachten na het zien van
de mooie documentaire van het
IHC (Indisch Herinneringscentrum):
Indische herinneringen. Het viel mij op
dat alle deelnemers aan deze video,
op een enkele uitzondering na, van
gemengd bloed waren. Van velen weet

ik dat ze ook weer met Hollanders zijn
getrouwd. Wat mij nu zo nieuwsgierig
maakt, is de vraag of deze mensen
“van binnen” de Nederlandse of de
Indo identiteit hebben. Of misschien
beide? Wanneer is die vermenging
tussen de Nederlanders en de

DJ GUIDE
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
de dance & party
informatiesite voor jongeren

door: Joty ter Kulve
Indonesische
vrouwen
eigenlijk
ontstaan? Ik ben geen historicus, geen
psycholoog of antropoloog; ik ben
gewoon erg geïnteresseerd naar mijn
eigen afkomst. Laat ik dan maar
beginnen met Jan Pieterszoon Coen,
geboren in Hoorn in de Gouden Eeuw.
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Met
andere
doorgewinterde
zeebonken uit zijn omgeving, zo stel ik
mij voor, stapten ze in hun schepen,
op weg naar een onbekende
bestemming. Destijds een gigantisch
avontuur, te vergelijken met een reis
van astronauten naar de Maan of
Mars nu. Ook een reis vol
levensgevaarlijke risico’s. Van de drie
schepen die uitvoeren, kwam er maar
één terug. Deze pioniers ontdekten
een groep eilanden in de Grote
Oceaan, waaronder Banda.
Eerder hadden de Engelsen de
eilanden en hun exotische specerijen
al ontdekt. In de oorlogen die
ontstonden vanwege de specerijen,
vond ook het drama van Banda plaats.
Coen
gaf
opdracht
om
alle
Bandanezen te vermoorden, omdat zij
tegen zijn wens in de specerijen
wilden verkopen of reeds hadden
verkocht aan de Engelsen. Moderne
concurrentie dus; de wereld is toch
niet zoveel veranderd. Tevens gaf
Coen het bevel om alle boten van de
Bandanezen te vernietigen, die zij
gebruikten om hun waar te vervoeren
tussen de eilanden onderling of
om hun rituelen te vervullen.
De Hollanders ontdekten behalve de
kostbare specerijen ook de schoonheid
van de Indonesische vrouwen. En zo,
neem ik aan, werd de Indo geboren.
Tante Non en tante Noetie deden hun
e
intrede in de geschiedenis. Van de 16
e
tot en met de 20 eeuw zette de
vermenging zich voort in alle gebieden
waar de Nederlandse man leefde en
werkte. In de praktijk waren dit
voornamelijk Java, Sumatra, stukjes
Borneo, Celebes en de Molukken.
De Indische mensen ontwikkelden zich
tot trouwe ambtenaren en soldaten
van het KNIL. Indische meisjes, maar
dit gold ook voor de mannen, kregen
hun eigen plaats in het sociale en
maatschappelijke stelsel. Hella Haasse
beschrijft dit heel mooi in haar diverse

romans. Nederlanders, tenminste zo
heb ik het ervaren, vinden het
gemakkelijker
om
mensen
te
classificeren in rangen en standen. Zo
heb ik mij laten vertellen, dat je als
dochter van een slager niet zomaar
trouwt met de zoon van een arts.

Ook met een gemengde achtergrond
kreeg je het etiket van het potje
“Mixed Blood” (half cast voor de
Engelsen)
opgeplakt.
In
onze
gezamenlijke geschiedenis zijn of
hebben wij ons zelf het etiket op het
potje Indisch geplakt: “2nd Hand
Citizens”. Helaas zijn wij mensen niet
altijd even vriendelijk voor elkaar.
Met de komst van de Republiek
Indonesia, en de migratie van de
Nederlanders naar Nederland en
andere
continenten,
heeft
de
vermenging zich doorgezet. Zie ook
de DVD “Indische Herinneringen”.
Mijn grote vraag was: met wie
identificeer ik mij en met wie
identificeren Indische mensen zich?
Ik vroeg een goede vriend, ook van
Indische afkomst, naar zijn bevinden.
Ik kreeg een onthullend antwoord:
Tot begin jaren ’80 van de vorige eeuw
meed ik als Indo andere Indo’s, want ik
wilde natuurlijk zo Hollands mogelijk
worden gevonden en ik ging er vanuit
dat andere Indo’s er evenzo over
dachten. Zo kwam het nooit bij mij op
om verliefd te worden op een Indisch
meisje. Ik beschouwde dat als een
soort incest. Maar vanaf het lezen van

het boek “Geen gewoon Indisch
Meisje” van Marion Bloem, raakte ik
mij meer en meer bewust van een
positievere kijk op mijn Indische
achtergrond. Vanaf de jaren ’90 was ik
steeds meer bezig met mijn Indische
identiteit en de Indische geschiedenis.
Vanaf begin deze eeuw raakte ik
steeds meer geëngageerd met mijn
Indische roots in Indonesië en sinds
kort ben ik bewust bezig met een
beter contact met het hedendaagse
Indonesië.
Wat mijn vriend met ons deelt, is
mijns inziens heel erg belangrijk. Niet
alleen voor de Indische mensen en de
Nederlanders, maar de identiteitscrisis in de wereld van vandaag, is
bepalend voor heel Nederland, voor
Europa, voor het Midden Oosten, ja
voor de hele wereld.
We zijn niet alleen Hollands of Indisch.
We behoren als individu nog tot
allerlei andere groepen, dansclub,
sportvereniging,
kerkgenootschap,
enzovoort. Al die groepen bepalen
mede onze identiteit. Veel conflicten
met minderheidsgroepen en andere
culturen zijn ontstaan, omdat mensen
worden gemobiliseerd omdat ze
dezelfde groep aanhangen of juist
niet. Daarom kan het gebeuren dat
mensen die altijd als goede buren en
vrienden vredig met elkaar geleefd
hebben, plotseling dodelijke vijanden
worden. Denk aan Joegoslavië en
Rwanda. In plaats van elkaar aan te
spreken op ons mens-zijn, onze
humaniteit en op ons individu, worden
we plotseling Molukker, Indo, Moslim,
enzovoort.
De grote opgave anno 2013 is
misschien wel het vermogen om
Eenheid in Diversiteit gestalte te
geven. Om weer mens te worden, die
wil verbinden en die een ander wil
zien staan.
______________________________
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De Indische Agenda
20 februari 2013: Slavernij herdenken
In 2013 herdenken we 200 jaar van
het Koninkrijk der Nederlanden. Maar
tevens wordt herdacht dat het op 1
juli 150 jaar geleden is dat Nederland
in de voormalige koloniën Suriname
en de Antillen de slavernij afschafte.
Wat dit voor de geschiedenis van ons
land betekent heeft en wat de
effecten van dat verleden op onze
huidige maatschappij zijn geweest, is
onderwerp van een thema-avond.
Rond de slavernij worden in het
hele land diverse evenementen
georganiseerd met als hoogtepunt de
nationale viering op 1 juli in
Amsterdam. Sprekers op de themaavond zijn Valika Smeulders en
Mildred Uda-Lede.

Slavernij herdenking: “Ketenen verbroken”.

De avond wordt voorgezeten door
Lothy
Bouwe-Day.
Voor
een
Surinaamse maaltijd wordt gezorgd
door
Helga
Esajas.
Locatie:
Ontmoetingscentrum,
Amaliastraat
10, 2514 JC Den Haag. Tijden: 19.30
tot 22.00 uur. Aanvang maaltijd
voorafgaand, om: 18.30 uur. Toegang
gratis; deelname maaltijd: € 10,00.
Belangstellenden worden dringend
verzocht zich vóór 13 februari aan te
melden via: henniedepous@iofc.nl.
Vermeld dan of u alleen de avond wilt
bijwonen of ook de maaltijd wilt
gebruiken.
22 februari 2013: Indisch Muzikanten
Collectief. Het IMC heeft zich door
de
vertolking
van
traditionele
Krontjong muziek een geheel eigen
plaats verworven in de Indische

LET OP! Sluitingsdatum alle kopij Nieuwsbrief nr. 2 op 4 februari 2013

muziekscene. Krontjong is een fusion
van Portugese, Nederlandse, Maleise,
Javaanse en Soedanese volksmuziek.
Je zou het dus het levenslied van de
Indo’s kunnen noemen, omdat het
vooral onder deze bevolkingsgroep zo
ontzettend populair is geworden. Op
dit concert brengt het Indisch
Muzikanten
Collectief
een
avondvullend
programma
met
authentieke en nieuwe krontjongmuziek. Het concert wordt gehouden
op de locatie: Cultuurcentrum
Pletterij, Lange Herenvest 122, 2011
BX Haarlem. De aanvang is: 20.30 uur
(zaal open 20.00 uur). De toegang is: €
10,00. Wilt u kaarten reserveren, mail
dan naar: reserveren@pletterij.nl of
via Tel: 023-5423540.

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 ook kijken bij workshops en
demonstraties van o.a. Richard Colli
met Pencak Silat. Kortom, een Pasar
die u niet mag missen! De locatie is:
De Broodfabriek, Volmerlaan in
Rijswijk, Tel: 070-3075900. De toegang
bedraagt: Volwassenen: € 8,00; 65+:
€ 6,50, kinderen 7 t/m 12 jr. € 3,00,
kinderen
t/m
6
jr.
gratis.
Openingstijden: zaterdag: 12.00 –
22.00 uur; zondag: 12.00 – 20.00 uur.
Kijk voor het volledige programma op
de site: www.pasarmalamrijswijk.nl

23 en 24 februari 2013: Pasar Malam
Rijswijk. Lekker genieten op een van
de gezelligste pasars in Nederland, 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, onder andere “S.A.N.”,
Indisch Muzikanten Collectief, Diana
Monoarfa, Java Guitar. Kijk uw ogen
uit bij de dansshows van Vasara o.l.v.
Tineke Rouw en van dansgroep “Sekar
Ayu”. Verder natuurlijk slenteren langs

(advertentie)

25 februari 2013: Zhongguo, reis naar
het midden. Deze lezing met dia’s
door Saskia Konninger is gebaseerd op
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een werkelijk ondernomen reis door
China. Van september tot december
2008 reisde Saskia door China, van
Macau naar Beijing, Si’an, Chendu en
Lhanzou, op zoek naar het midden van
China, oftewel Zhongguo (Rijk van het
Midden). Via deze lezing met
diapresentatie doet ze verslag van die
bijzondere reis. De locatie is: Het
Meisjeshuis, Oude Delft 112, 2611 CG
Delft. Aanvang lezing: 19.45 uur.
Toegang: € 5,00 (CJV en 65+ € 2,50).
Zie ook: Boekbespreking. Inlichtingen:
www.verreculturendelft.nl,
www.saskiakonninger.nl.
27 februari 2013: Herdenking: Slag
in de Javazee 1942. Voor de tweede
keer wordt een reis georganiseerd
naar de locatie waar in 1942 de Slag in
de Javazee plaatsvond. De organisatie
is in handen van de Vereniging
van Overlevenden & Nabestaanden
(V.O.N.).

steden in Noord-Sumatra, ZuidSulawesi, Midden-Java, de Molukken,
Surabaya, Gorontalo, Palembang,
Jambi, Ambon en Medan. Doelstelling
van de Pasar Malam Indonesia is het
versterken van de emotionele banden
tussen Nederland en Indonesië,
waarbij de Indonesische cultuur en
toerisme voorop staan. De locatie is
zoals altijd: Malieveld Den Haag, op
loopafstand van het Centraal Station.
Dagelijks open vanaf 10.00 uur.
Toegang: € 5,00 per persoon.
2 maart 2013: Indische Rock &
Soulavond. Een doorlopend muziekprogramma, gepresenteerd door de
bekende muziekband “Straight” en
Marvin Kneefel. Marvin is nog jong,
maar heeft het al helemaal in zich.

Natuurlijk kan er volop gedanst
worden. De Indische keuken wordt
gerund door Ciska Catering, dus eten
en snoepen is gegarandeerd. Locatie:
Dans & Partycentrum “The Lake”,
Willem Dreesweg 10, 1314 VB
Almere. Tijden: 20.00 tot 01.00 uur.
Info: Osco Productions, Coby de
Boer: 06-46415767, of via e-mail:
info@indischefeestavond.nl

10 maart 2013: Bij Eugenie op de
Waranda. U wordt weer gastvrij
ontvangen door Yvonne Groeneveld
(tante Eus), die u met de geur van
kruidnagelen en kembang sepatu
meeneemt nar de tijden van weleer
van het oude Indië. Dit keer als
Indische gasten: Archie Smit (van Zorggroep Nusantara) en Doña & de
Gado’s, die traditionele Indische en
krontjong muziek zullen brengen. De
locatie is zoals altijd: Theater De Werf,
Oudegracht 58-60, 3511 AS Utrecht.
Aanvang voorstelling: 14.30 uur.
Toegang: € 12,00 (CJP, U-pas en 55+:
€ 10,00. Meer informatie: Tel: 0302315440, www.werftheater.nl

10 maart 2013: Indische Ontmoetings
Party. Een gezellig matinee waar jong
en oud weer naar hartenlust de
dansvloer kan betreden op de muziek

16 maart 2013: “De Stille Kracht van
ons Hart”. Een spirituele workshop
voor ieder met een band met
Nederlands-Indië. Soms verlangen we

Authentieke opname tijdens de Slag in de
Javazee.

Tevens vindt er de onthulling plaats
van het VON-Monument op het
vergeten
eiland
Bawean.
De
herdenking vindt plaats op de
zeelocatie waar de Hms De Ruyter is
gezonken: 06°00’ Z.B. – 112°05’O.L.,
aan boord van het schip Ms. Express
Bahari 1C in de Javazee, Indonesië.
Alle inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Joop Nahuysen, Tel: 06-18474797, email: joopnahuysen@ing-rail.com.
20 t/m 24 maart 2013: Pasar Malam
Indonesia. Dit jaar weer vijf dagen
volop genieten op deze succesvolle
Pasar. Gastheer is de Indonesische
Ambassade. Op deze Pasar wordt de
authentieke cultuur van regio’s en

van “JF Pretenders”. De organisatie is
in handen van de stichting Sri Lestari.
Uiteraard is er een prima Indische
keuken aanwezig, zodat iedereen
volop kan snoepen en er is een
tombola. Bovendien is er ruime gratis
parkeergelegenheid in de directe
omgeving. De locatie is: Partycenter
SilverDome, van der Hagenstraat 20
(wijk 20), 2722 NT Zoetermeer. Tijden:
13.00 tot 18.00 uur (zaal open 12.30
uur). De toegang is: € 8,00 per
persoon. Info: www.srilestari.nl.
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iets vanuit ons hart, maar staan er
gedachtes,
overtuigingen
en/of
patronen in de weg om ons hart aan
het woord te laten. In deze workshop
leer je in contact te komen met de
stille kracht van je hart. Door middel
van “systematic rituals” en familieopstellingen krijg je als deelnemer de
mogelijkheid om je wens, behoefte of
verlangen in te brengen. Locatie:
Zorgboerderij De Dijkgatshoeve,
Noorderweg 24b, 1771 MJ in
Wieringerwerf. Tijden: 10.00 tot 17.30
uur (zaal open 9.30 uur). Inschrijven:
€ 50,00 inclusief koffie, thee en een
uitgebreide lunch. Deze workshop
wordt financieel; ondersteund door
Stichting Pelita. Aanmelden graag bij
Hiske Muller, info@hiskemuller.nl.
Info: mariskahelling@zielsbelang.nl
19 maart 2013: STILLE TOCHT, voorafgaand aan het aanbieden van de
Petitie aan de Tweede Kamer. Heel
Nederland weet inmiddels dat op 19
maart aan de Tweede Kamer een
Petitie wordt aangeboden door een
delegatie van Het Indisch Platform.

Voor zover de plannen er nu uitzien,
zal; het aanbieden van de Petitie
vooraf worden gegaan door een Stille
Tocht. Deze zal starten bij het
Vredespaleis op het Carnegieplein,
waar gestart zal worden door de
jongere generaties. Daarna zal

opgetrokken wordt naar Plein 1813 en
vervolgens naar het Lange Voorhout,
ter hoogte van Bodega De Posthoorn.
Daar staan de oudere generaties klaar
om zich bij de stoet te voegen, evenals
een aantal antieke militaire voertuigen
van de Stichting Keep Them Rolling.
Dan gaat het gezamenlijk naar het
gebouw van de Tweede Kamer voor
het aanbieden van de Petitie. Verdere
details staan nog niet helemaal vast.
Kijk regelmatig op onze Facebookpagina voor de laatste updates:

Bezoek onze Facebookpagina op:
http://www.facebook.com/pages
/Stichting-Het-IndischPlatform/589050574457575
21 maart 2013: Gedeeld verleden,
gedeelde verhalen. Het gezamenlijk
initiatief ‘Gedeeld verleden, gedeelde
verhalen van de vier Nederlandse
Herinneringscentra: Kamp Amersfoort
Kamp Westerbork, Kamp Vught en het
Indisch Herinneringscentrum vorig
jaar, krijgt een vervolg op 21 maart.
Dan organiseert het IHC een themamiddag, waarin de repatriëring van
Indische Nederlanders en Molukkers
centraal staat. Medewerking verlenen
de auteurs: Sylvia Pessireron, Pauline
Slot en Griselde Molemans. Gastheer
is Wim Manuhutu. De locatie is:
Kumpulan,
Landgoed
Bronbeek,
Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.
Bij het ter perse gaan van deze
Nieuwsbrief waren geen verdere
details bekend. Raadpleeg de website:
www.indischherinneringscentrum.nl.
22, 23, 24 maart 2013: Muziekweekend Valkenburg. Een lang
weekend in het prachtige Limburgse
Valkenburg en iedere dag live muziek
van gerenommeerde bands. Op
zaterdag een “mystery guest”. Verdere
extra’s: gratis zwemmen in het
overdekte zwembad, gratis fitness,
gratis toegang Casino Valkenburg,

kortom een compleet verzorgd
arrangement.
Locatie:
Hotel
Schaepkens van St. Fijt, Valkenburg.
Toegang: € 167,50 per persoon,
inclusief 2 x overnachten op basis van
halfpension. Vraag het inschrijfformulier aan bij: Wout Nijland,
info@wnproductions.nl,
Tel:
0651472877 en bij Leen Kreeft,
leen@tlpproductions.nl,
Tel:
0614168943. Kijk voor meer details op:
www.wnproductions.nl.
24 maart 2013: Lezing: ‘Het Indisch
Bouwen’. Spreker Joop Walter toont
in zijn lezing in vogelvlucht de
ontwikkelingen van de koloniale
architectuur in Nederlands-Indië en
gaat daarbij wat dieper in op de
bouwkunst uit de jaren 1900-1940. In
het huidige Indonesië is nog erg veel
koloniaal erfgoed terug te vinden.
Helaas
krijgt
de
gemiddelde
Nederlandse toerist hoogstens bij
toeval te maken met een paar
overgebleven bouwwerken uit het
VOC verleden. Van minstens evenzo
groot belang is de bouwperiode tussen
1900 en 1940. Rond 1900 trokken de
eerste echte architecten naar Indië
door de sterk toegenomen behoefte
aan scholen, kantoren, treinstations,
kerken, woningen en weg- en
waterbouwkundige werken. Daarbij
ontstond tevens een zoektocht naar
een eigen Indische stijl. De lezing
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wordt gegeven op de locatie: Museum
Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB
Arnhem. Aanvang: 14.00 uur. Toegang:
€ 12,00. Inschrijving is noodzakelijk via
Tel: 026-4422363. Inlichtingen bij:
nb.ravensbergen@mindef.nl.
T/m 31 maart 2013: Tentoonstelling
‘Aanpassen’. Deze tentoonstelling is
een project van Nasi Idjo en brengt
drie generaties Indische Nederlanders

ieder op hun eigen wijze in beeld. Aan
de hand van thema’s als: identiteit,

veerkracht, dromen en integratie heeft
de stichting Nasi Idjo een schat aan
herinneringen, ontboezemingen en
ervaringen aangeboord en in deze
expositie verwerkt. Deze is te zien in
de locatie: Openbare Bibliotheek
Amsterdam (OBA), Oosterdokskade
143, Amsterdam. Toegang: gratis,
tijdens openingstijden van 10.00 tot
22.00 uur. Info: www.nasi-idjo.nl

Pasar Malam Kalender 2013
December/Januari

27, 28: Vaassen www.pasaroostwest.nl

27 dec. t/m 6 jan. (behalve Nieuwjaarsdag): Arnhem,
Burgers Zoo www.wnproductions.nl

30, 31: Steenwijk www.wnproductions.nl

Augustus
Februari
23, 24: Rijswijk (ZH) www.pasarmalamrijswijk.nl

Maart
????? www.eastandwestevenementen.nl
2, 3: Doetinchem www.pasaroostwest.nl
20 t/m 24: Malieveld Den Haag www.indonesia.nl
22, 23, 24: Leeuwarden www.pasarmalamasia.nl
30, 31: Ahoi Rotterdam www.pasarmalamasia.nl

April
1: Ahoi Rotterdam www.pasarmalamasia.nl
5, 6, 7: Arnhem www.flamproductions.nl
14, 15, 16: Den Bosch (I&S Concepts)
26, 27, 28: Apeldoorn www.pasarmalamasia.nl

Mei
3, 4, 5: Geleen www.pasarmalamasia.nl
10, 11, 12: Dronten www.icm-online.nl
18, 19, 20: Den Helder www.stichtingstellar.nl
22 t/m 31: Malieveld Den Haag www.tongtongfair.nl

Juni
1, 2: Malieveld, Den Haag www.tongtongfair.nl
????? Zeist www.wnproductions.nl
14, 15, 16: Herderwijk (I&S Concepts)

1, 2: Steenwijk www.wnproductions.nl
9, 10, 11: Lelystad (I&S Concepts)
23, 24, 25: Tilburg www.pasarmalamasia.nl
????? Utrecht (AMS Paradise)
31: Assen www.pasarmalamasia.nl

September
1, 2: Assen www.pasarmalamasia.nl
????? Almere www.indischefeestavond.nl
13, 14, 15: Zwolle (I&S Concepts)
21, 22: Alkmaar www.stichtingstellar.nl
27, 28, 29: Maastricht www.pasarmalamasia.nl

Oktober
4, 5, 6: Alphen a/d Rijn, (Istimewa) www.wnproductions.nl
4, 5, 6: Enschede www.flamproductions.nl
????? Assen www.pasarmalamasia.nl
12, 13: Dieren www.pasaroostwest.nl
????? Nijmegen www.pasarmalamasia.nl

November
2, 3: Rijswijk (ZH) www.pasarmalamrijswijk.nl
9, 10: Leek www.stichtingstellar.nl
????? Den Haag, Pasar Kliling www.manggarmegar.nl

December

Juli

27 dec. t/m 6 jan. (behalve Nieuwjaarsdag)Arnhem,
Burgers Zoo www.wnproductions.nl

5, 6, 7: Eindhoven www.pasarmalamasia.nl
26, 27, 28: Groningen www.pasarmalamasia.nl

Van enkele Pasars zijn nog geen nadere gegevens bekend.

http://www.borca-online.nl/lebara-mobile
http://www.borca-online.nl/lebara-mobile
http://www.borca-online.nl/lebara-mobile
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Reparatie, onderdelen, accessoires, en batterijen voor al uw elektronische apparatuur. http://www.mobipc.nl/onderdelen

De gezelligste pasar van Nederland

Colofon
Digitaal maandelijkse Magazine van:
Nederlands Indisch Cultureel Centrum
Hoofdredacteur: Hans Vogelsang
Redactie:
Jean-Marie Bosch van Drakestein
Alan Harris
Juniorredacteur: nog niet bekend
Correspondenten:
Ferry Schwab (ICM-online)
Woody Brunings (Muziek)
Jan de Jong (Indisch Platform)
Huibert Sabelis Wybenga (Canada)
Adrian Lemmens (New Zealand)
Strip: Hugo Driessen
Vormgeving: Hans Vogelsang
Technische realisatie: Dennis v.d. Ham
(Borca-Online Computer Service)
http://www.borca-online.nl/

23 & 24 februari 2013
http://www.pasarmalamrijswijk.nl
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Stichting

Het Indisch Platform

PETITIE: “De Indische Kwestie”
Geachte lezer,
Reeds meer dan 67 jaar verlangt de Indische gemeenschap genoegdoening ten aanzien van
erkenning en recht aan allen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië te
lijden hebben gehad onder de Japanse bezetter. In de jaren na deze gruwelijke tijd moesten de
Indische Nederlanders ten gevolge van de onafhankelijkheidsstrijd van de Indonesiërs hun
geboorteland verlaten en naar Nederland vertrekken. Daar aangekomen wachtte hen een uiterst kille
ontvangst, waarbij hen tevens het recht op achterstallige salarissen en pensioenen, de zogenaamde
“backpay”, alsmede vergoeding van geleden oorlogsschade door het verlies van have en goed in
voormalig Nederlands-Indië, ontzegd werd en nu na ruim 67 jaar nog steeds ontzegd wordt.
Een en ander heeft inmiddels de naam “De Indische kwestie” gekregen. De Nederlandse regering
heeft officieel verklaard: “niet te willen meewerken aan de totstandkoming van een oplossing van
de Indische kwestie…..”. Bovendien pretendeert de Nederlandse regering onterecht dat “Het
Gebaar” uit 2001 een finale kwijting van hier vermelde kwestie zou zijn geweest.
De Indische gemeenschap kan hier geen genoegen mee nemen. Teneinde op te komen voor de
belangen van alle Nederlandse staatsburgers, afkomstig uit voormalig Nederlands-Indië, en hen recht
te laten doen door de Nederlandse regering, start “Het Indisch Platform” samen met alle andere
belanghebbende Indische organisaties een landelijke petitie.
Wij nodigen u dringend uit om aan deze petitie uw handtekening te geven, als laatste niet-juridische
stap, teneinde de Nederlandse regering tot andere gedachten te bewegen.
Deze petitie wordt ONLINE gehouden op de hieronder vermelde website van “petities.nl”.

http://deindischekwestie.petities.nl
ALLEEN IN HET GEVAL dat u niet de beschikking heeft over een computer met internet, dan kunt u
het formulier op de volgende pagina invullen en in een voldoende gefrankeerde envelop verzenden:

Stichting Het Indisch Platform, Postbus 85564, 2508 CG Den Haag
Tekent u alstublieft de online petitie, voor ERKENNING van de
Indische Kwestie en RECHT voor de Indische Gemeenschap.
Dit gedeelte is voor uw archief. De volgende pagina kunt u insturen.
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PETITIE:

(uitprinten, invullen en opsturen)

Ondergetekende, Nederlands staatsburger met een Nederlands-Indische achtergrond en/of
affiniteit,
Weet dat de gelden die vrijkwamen met “Het Gebaar” nimmer bedoeld zijn als finale
kwijting van de “Backpay”en de geleden oorlogsschade.
Ik constateer dat de Nederlandse regering geen stappen wenst te ondernemen teneinde de
Nederlandse staatsburgers met een Indische achtergrond na 67 jaar eindelijk recht te doen
ten aanzien van de geleden schade inzake de door oorlogsgeweld verloren gegane
bezittingen en goederen, alsmede de weigering het toekennen van de achterstallige
salarissen en pensioenen, de zogenaamde “Backpay”.
Ik eis dat de Nederlandse regering op dit besluit terugkomt en opnieuw met de
vertegenwoordiging van de Indische gemeenschap aan de onderhandelingstafel gaat zitten,
met de intentie een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden.
Ik verlang dat de Nederlandse regering onverwijld de eerste stappen gaat zetten om tot
heropening van de onderhandelingen te komen met de Indische gemeenschap.

Aldus ondertekend:

NAAM _______________________________________________

WOONPLAATS _______________________________________________

HANDTEKENING _______________________________________________

Na ondertekening in een voldoende gefrankeerde envelop sturen aan:

Stichting Het Indisch Platform, Postbus 85564, 2508 CG Den Haag.
Uit naam van de Indische gemeenschap, dank u wel.
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