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Van de redactie
We openen deze editie van NICC
Magazine met een verslagje van
het Staatsbezoek dat Koning
Willem-Alexander
en
Koningin
Maxima brachten aan Japan. Zeer
opmerkelijk daarbij was dat de
Koning
het
leed
van
de
oorlogsslachtoffers
ter
sprake
bracht. Bovendien heeft er een
ontmoeting plaatsgevonden tussen

Keizer Akihito en NederlandsIndische oorlogsslachtoffers.
Nog steeds ontvangen we veel
reacties over NICC Magazine.
Iedereen is even enthousiast over
zowel de vormgeving als de
inhoud, die unaniem als zeer
informatief, educatief en heel
gevarieerd wordt omschreven.
Hartelijk dank daarvoor. Ook
hebben wij al vaak gewezen op de
mogelijkheid om NICC Magazine
als advertentie medium te

gebruiken. Hierbij nogmaals een
oproep aan alle lezers die eigenaar
zijn van een bedrijf of er
werkzaam zijn als PR manager om
NICC Magazine als mogelijkheid te
zien om uw bedrijf of product
onder de aandacht van ruim
7700 abonnees te brengen. (Zie
de mededeling op pagina 21)
Tevens willen wij een beroep doen
op uw waardering als abonnee
voor het zeer vele werk dat wij
maandelijks aan NICC Magazine
hebben. Houdt u in gedachten dat
NICC Magazine geheel GRATIS is,
hetgeen echter niet betekent dat
wij geen kosten hebben. Juist in
deze tijden is uw betrokkenheid
bij NICC Magazine van groot
belang en vragen wij u om een
vrijwillige bijdrage in de vorm van
een DONATIE. Wij zullen u
daarvoor zeer dankbaar zijn en

u zult verzekerd zijn van een
blijvende gratis toezending van uw
geliefde en gewaardeerde NICC
Magazine. Onze bankgegevens:
NL39 RABO 0129 2168 36,
t.n.v. N.I.C.C. te Den Haag
Mogen wij u tenslotte vragen om
NICC Magazine zoveel mogelijk bij
uw familie, vrienden en kennissen
onder de aandacht te brengen?
Vraag hen ook gratis abonnee te
worden. Wij wensen u weer veel
plezier met uw NICC Magazine.
En….. mede dankzij uw donaties
en advertenties is en blijft NICC
Magazine helemaal GRATIS.
Hans Vogelsang, hoofdredacteur.

______________________

Koninklijk staatsbezoek aan Japan
Koning
Willem-Alexander
en
Koningin Maxima brachten op
uitnodiging
van
de
Japanse
regering van woensdag 29 tot en
met vrijdag 31 oktober 2014 een
staatsbezoek
aan
Japan.
Zij
werden daarbij vergezeld door
minister
Bert
Koenders
van
Buitenlandse
Zaken.
Minister
Kamp van Economische Zaken
leidde gelijktijdig een omvangrijke
economische missie.
Het staatsbezoek bestendigde de
goede
bilaterale
betrekkingen
tussen
beide
landen.
Het
staatsbezoek
richtte
zich
op
kennisuitwisseling
en
nieuwe
samenwerkingsverbanden op het
gebied van energie en land- en
tuinbouw.
Het
bezoek
bood
mogelijkheden om met inzet van
het meereizende 150 deelnemers
tellende
delegatie
van
het
bedrijfsleven uitwisseling tot stand
brengen met overheidsinstanties,

het
bedrijfsleven
en
kennisinstellingen.
Het
staatbezoek
bevatte de gebruikelijke vaste
onderdelen als een welkomstceremonie op het Keizerlijk paleis

Koning
Willem-Alexander
en
Koningin Maxima worden begroet
door Keizer Akihito en Keizerin
Michiko.
in Tokyo, een inspectie van de
erewacht en een audiëntie met de
Keizer en Keizerin. Ook het
staatsbanket op het Keizerlijk
paleis, een ontmoeting met de
minister-president en het officiële
afscheid van de Keizer en Keizerin

2

waren een officieel onderdeel van
het staatsbezoek.

Woensdag 29 oktober
Het
Koninklijk
paar
bezocht
“21_21 DESIGN SIGHT”, een
instituut, opgericht op initiatief
van de modeontwerper Issey
Miyake
en
ontworpen
door
architect Tadao Ando. Het instituut
is bedoeld om de belangstelling
voor design te stimuleren en een
maatschappelijke
discussie
te
bevorderen. Het Koninklijk Paar
bezocht er de tentoonstelling 'THE
FAB MIND: Hints of the Future in a
Shifting World' die gaat over de
invloed
van
de
informatie
maatschappij op ethiek en sociale
ongelijkheid.
Na een ontmoeting met de
Nederlandse gemeenschap, kreeg
het Koninklijk Paar een rondleiding
langs een Shinto tempel en een
Boeddhistische tempel. Hierbij lag

de nadruk op de rol die de twee
levensbeschouwingen
in
het
dagelijks leven van de Japanners
spelen.
Koning Willem-Alexander heeft bij
het
staatsbanket
in
Japan
aandacht
gevraagd
voor
de
Tweede
Wereldoorlog.
“De
wonden die zijn geslagen blijven
het leven van velen beheersen”,
zei de koning. Willem-Alexander
zei verder dat de herinneringen
aan gevangenschap, vernedering
en
dwangarbeid
nog
steeds
bepalend zijn in het leven van de
slachtoffers. En dat de gewone
Japanners ook geleden hebben
onder de oorlog. De koning
noemde erkenning van het leed de
basis voor verzoening en zei dat
door de inzet van Nederlanders en
Japanners nieuw vertrouwen is
ontstaan.

land ter wereld. Tijdens het
bezoek maakten de Koning en
Koningin
kennis
met nieuwe
innovatieve ontwikkelingen op het
gebied van ouderenzorg in Japan.
Het Koninklijk Paar sprak met
vertegenwoordigers
van
de
overheid, autoriteiten, planners en
ouderen over het realiseren van
speciale leefgemeenschappen voor
ouderen en het gebruik van
medische apparaten en robots in
de
ouderenzorg.
Ook
kwam
Buurtzorg Nederland aan orde.
Deze thuiszorgorganisatie heeft
model gestaan bij de oprichting
van een soortgelijke organisatie in
Japan.

Donderdag 30 oktober
De
tweede
dag
van
het
staatsbezoek opende de Koning
een bijeenkomst over (wind)
energie. Japan zoekt, mede na de
kernramp
in
2011,
naar
energiebronnen die onder andere
betaalbaar,
veilig
en
milieuvriendelijk zijn. Japan biedt,
gezien
de
ligging,
veel
mogelijkheden
voor
offshore
windparken. Nederland beschikt
over de kennis en kunde om
offshore windparken te realiseren.
Tijdens de bijeenkomst werd
ingegaan op wat nodig is om deze
vorm van energie grootschalig te
kunnen invoeren. Het Koninklijk
Paar bezocht bedrijfspresentaties
van Nederlandse en Japanse
bedrijven die werkzaam zijn in de
sector offshore windenergie. De
ochtend werd afgesloten met een
bijeenkomst
met
CEO's
van
Japanse
bedrijven
die
in
Nederland
gevestigd
zijn.
Nederland kent, na het Verenigd
Koninkrijk
en
Duitsland,
het
grootste aantal vestigingen van
Japanse bedrijven in Europa.
In de middag bezochten de Koning
en Koningin de Tokyo University.
Japan is het snelst vergrijzende

Foto: Reformatorisch Dagblad.

Vrijdag 31 oktober
Koning Willem-Alexander hield een
openingstoespraak op de Food &
Agribusiness Conferentie. Tijdens
de conferentie stonden voedselzekerheid en kansen in de
agribusiness centraal. Japan wil
van
de
landbouwsector
een
groeisector maken die aanzienlijk
bijdraagt aan economische groei.
Het land kijkt daarbij met veel
belangstelling naar Nederland als
tweede exporteur van agri & food
producten ter wereld en als goed
voorbeeld van een productieve,
hoogtechnologische,
innovatieve
en duurzame landbouwproducent.
Het
Koninklijk
Paar
maakte
aansluitend een rondgang langs
bedrijfspresentaties van diverse
Nederlands-Japanse samenwerkings

verbanden.
Na de conferentie ontmoette het
Koninklijk Paar de voorzitter en de
erevoorzitter van TOKYO 2020 die
uitleg gaven over de aanpak van
de Olympische Spelen in 2020.
Aansluitend namen de Koning en
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Koningin deel aan een CEO
rondetafelbijeenkomst over de
samenwerking
tussen
het
Japanse
en
het
Nederlandse
bedrijfsleven.
Aan het eind van de middag boden
de Koning en Koningin als dank
voor hun ontvangst in Japan, een
concert aan van Musica Amphion.
Dit ensemble speelt muziek uit
de 17e en 18e eeuw, uitgevoerd
met originele instrumenten.
De Japanse keizer Akihito en zijn
vrouw Michiko hebben gesproken
met enkele Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dat gebeurde op een
receptie na afloop van het
staatsbezoek van koning WillemAlexander en koningin Maxima
aan Japan. De oorlogsslachtoffers
woonden in de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, het
huidige Indonesië, dat door Japan
was bezet. Volgens Japanse media
waren ze voor de receptie
uitgenodigd.
Behalve met de Japanse keizer en
zijn vrouw spraken ze ook met de
koning en de koningin. Ook
minister
Bert
Koenders
van
Buitenlandse Zaken was op de
receptie aanwezig.

Verzoening
Japan en Nederland hebben een
uitwisselingsprogramma met als
doel de verwerking van het
oorlogsleed en verzoening tussen
Japanners en Nederlanders, het
Peace
Exchange
Program.
Geprobeerd wordt om jaarlijks
oorlogsslachtoffers uit te nodigen
voor een reis naar Japan.
De receptie was een gebaar van
koning
Willem-Alexander
en
koningin Maxima naar het Japanse
keizerspaar. De laatste dag van
het staatsbezoek stond verder in
het teken van de landbouw.

Het

staatsbezoek dat koning
Willem-Alexander
en
koningin
Maxima brengen aan Japan kreeg
ook in dat land veel belangstelling.

Voor het eerst in lange tijd zal de
Japanse
kroonprinses
Masako
namelijk aanwezig zijn bij een
staatsbezoek. De vrouw van
kroonprins Naruhito lijdt aan een
aanpassingsstoornis
en
is
depressief. Het is daarom voor het
eerst in elf jaar dat Masako (50)
een
dergelijke
gelegenheid
bijwoont. De laatste die de eer
had was president Fox van
Mexico.
De prinses komt sinds 2002 weinig
in het openbaar, maar morgen is
ze
aanwezig
bij
zowel
de
welkomstceremonie als bij het

staatsbanket dat het keizerlijke
paar aan de Nederlandse gasten
aanbiedt. Dat de prinses zich
daarbij vertoont, was voor de
media in Japan groot nieuws.

Inhuldiging
Masako
maakte
eerder
een
uitzondering voor het Nederlandse
koningspaar: vorig jaar maakte ze
haar eerste officiële buitenlandse
reis in twaalf jaar door haar man
te vergezellen naar de inhuldiging
van Willem-Alexander. In 2006
bracht ze op uitnodiging van
koningin Beatrix de zomervakantie

door op het Oude Loo in
Apeldoorn. De ouders van Masako
wonen in Nederland. Haar vader
Hisashi Owada is rechter bij het
Internationaal Gerechtshof in Den
Haag.
Het staatsbezoek duurde van
woensdag tot en met vrijdag.
Willem-Alexander
en
Maxima
bleven tot zondag in Japan. De
week daarna op maandag en
dinsdag was het paar voor een
staatsbezoek in Zuid-Korea.

______________________

Ah Min en de laatste rit over de Pakan
Baroe spoorweg
Door: Martin Babeliowsky
Op 31 december 1948 werd
middels een moedig huzarenstuk
van het Korps Speciale Troepen
het belangrijke vliegveld en de
stad Pakan Baroe in midden
Sumatra bezet. Op dat moment
zaten twee LSK-mannen, Jim
Beudeker,
meteoman
uit
Bandoeng en ik, vliegverkeersleider van Kemajoran, Batavia,
bij de commandant vliegbasis
Padang. “Jullie landen morgen op
Pakan Baroe. Het vliegveld is
uiterst belangrijk voor ons, maak
het met de meeste spoed weer
operationeel. Er is daar vrijwel
niets, dus jullie moeten zoveel
mogelijk zelf oeroesen. Je regelt je
voeding en veiligheid zelf. Hier
krijgen jullie wat noodrantsoenen,
een radio-zend-ontvanger, wat
meteospullen. Er wordt veel van
jullie verwacht. Veel succes en
sterkte“. Einde briefing.
Een paar uur later zaten we in de
lucht, voorzien van een belachelijk
kleine voorraad
spullen om
midden in de jungle een vliegveld
operationeel te maken, op weg
naar de meest avontuurlijke en
angstige periode van ons leven.
Ondanks de zeer grote problemen

wisten we in recordtijd in de
brandende zon of natgeregend het
veld weer operationeel te maken.
We huisden in een kapotgeschoten
hok, hadden te maken met alles
wat de jungle te bieden had: een
overmaat aan stekende insecten,
slangen, tijgers en wilde varkens,
onregelmatige schietpartijen van
onzichtbare
peloppors,
soms
honger, en een groot gebrek aan
de meest eenvoudige middelen
om onze taak te vervullen. Het
vliegveld kreeg ondanks alles een
goede naam bij onze vliegende
ML-collega’s. Onze veiligheid nam
echter
zienderogen
af.
Een
bevriende loerah kon ik nauwelijks
redden van de dood door ernstige
verwondingen van een klewanghouw van een peloppor.
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Op een van onze struintochten
wilden Jim en ik de Pakan Baroespoorlijn aflopen tot aan de
Kamparrivier om te zien of de
Jappen nog iets bruikbaars hadden
achtergelaten. De spoorlijn kruiste
de weg van het vliegveld naar de
stad Pakan Baroe in een dal en wij
volgden het spoor in de richting
van de rivier. Een paar honderd
meter verder liep de lijn tussen
hoger wordende taluds. We letten
meer
op
de
omgeving
en
mogelijke tegenstanders, zonder
op de rails te letten.
Dat hadden we wel moeten doen,
zoals later bleek. Een eind verder
zagen we boven op het talud aan
de linkerkant een degelijk uitziend
gebouwtje. We liepen tot aan de
rivier en keken naar de overkant
langs de vernielde spoorbrug.
Plotseling werden we onder vuur
genomen. Kogels sloegen in vlak
naast ons in bomen en brugdelen.
Het
was
zinloos
om
een
vuurgevecht
te
voeren
met
onzichtbare tegenstanders aan de
overkant. We besloten dus terug
te lopen. Bij het huisje gekomen
klommen we omhoog en vonden
een goed gebouwd houten gebouw

dat waarschijnlijk als seinhuis was
bedoeld. We konden dit best
ergens
voor
gebruiken.
Dat
dachten we ook van het platte
spoorkarretje waarmee men zware
lading
over
het
spoor
kon
vervoeren en dat ergens naast de
rails lag. Belangrijke vondsten,
we konden alles gebruiken. Tegen
de
ongeregelde
tegenstander
hadden we weinig kracht. De
sterkte die we op de grond niet
hadden moest dan maar vanuit de
lucht komen. De noodzaak daartoe
werd ingezien en zo werd het
plotseling druk op Pakan Baroe .
We kregen versterking met een
vlieger met Piper Cub, 2 monteurs
en
twee
verbindingsmannen.
Grote
logistieke
en
sanitaire
problemen! Hoe verzorgen we die
mannen…? Hadden we geen recht
op een baboe? Jawel, we hadden
recht op een baboe. Een dag later
hing er een soeratje aan de
ingang met de uitnodiging om te
solliciteren naar de functie van
Baboe dari Kepal Terbang: Baboe
van
het
Vliegveld.
Een
schitterende titel. Mooie en minder
mooie, jonge en oude dames
stonden
om
8
uur
keurig
opgelijnd. Onze techneuten keken
likkebaardend toe en gaven Jim en
mij ongevraagd commentaar met
betrekking tot de keuze die we
moesten maken. Vooral jong
moesten ze zijn en mooi. Jim en ik
hadden echter andere eisen en
kozen de oudste dame voor een
onderhoud. De slag was gelijk
gewonnen. Ah Min had voor de
oorlog bij een Hollandse familie
gewerkt, ze zei dat ze goed kon
koken, naaien en wassen. Ze
maakte een betrouwbare indruk
en sprak zelfs een paar woorden
Nederlands. Er was echter een
probleem. Ze woonde te ver van
het vliegveld en kon dus alleen
komen als ze een woning kreeg
voor
haar
en
haar
gezin.
Gelijktijdig kregen Jim en ik
de brainwave: Het seinhuis van
de Pakan Baroe-spoorlijn! We
maakten ons plan. Hadden tien
man nodig. Vier werkweigeraars

werden
gedreigd
met
een
baboeloos tijdperk, zonder enige
verzorging en een leven als paria,
door allen geschuwd en veracht en
toen hadden we 10 man.

huis worden opgelicht en de rails
van opzij worden aangeduwd met
palen om ze op hun plaats te
houden. Bijna bij elke biels was
het raak.

Het was een fluitje van een cent.
Zet een huis op balken op de
platte wagen, duw het geheel
naar de weg, til daar
het
gebouwtje op een batterij Japanse
oliedrums en rol het geheel tegen
de helling op naar het vliegveld
en klaar is Kees. Problemen waren
er nauwelijks. Dachten we. Het
huis kon met moeite worden
losgemaakt van de fundamenten.
Het was veel zwaarder dan we
dachten en het versjouwen zonder
hulpmiddelen langs het steile talud
naar
beneden,
was
uiterst
vermoeiend. Maar eindelijk stond
het op lange balken op de kar.

Door de steile taluds was er erg
weinig ruimte om de steunpalen
te hanteren. Het was bijna
onbegonnen
werk
en
we
vorderden dan ook nauwelijks.
Elke centimeter was een kwelling,
want de kar zakte regelmatig
tussen de rails…De inspanning om
het gevaarte weer omhoog te
krijgen was moordend onder de
brandende zon en we waren aan
het eind van ons Latijn. Na vele
uren bereikten we de weg. Met
onze laatste krachten werd het
gevaarte op de lange balken op
een batterij van vier maal negen
oliedrums gezet, en een vreemde
optocht begon van een langzaam
op tonnen rollend huis tegen de
helling op naar het vliegveld.
Telkens als achter vier tonnen los
kwamen moesten die snel naar
voren
worden
gedragen
en
synchroon in het “rolwerk” worden
ingebracht. Scheef ingebrachte
tonnen
bleken
rampzalig
en
zorgden
voor
grote
woede
vanwege
het
gevaar
voor
kapseizen van het bouwwerk. Het
was donker toen het huis eindelijk
op zijn plaats stond. Een zeer
opwindende dag eindigend met
tien doodvermoeide mannen en
een ingelukkige Ah Min die met
haar kinderen onmiddellijk bezit
namen van hun Roemah Baboe,
waarop nog voor eenmaal de
Nederlandse vlag stond.

Toen maakten we echt kennis met
de spoorlijn. We wisten toen nog
weinig van de verschrikkingen die
zo vele krijgsgevangenen tijdens
de oorlog moesten ondergaan bij
de bouw van deze vervloekte
spoorlijn.
Hovinga’s
boek
“Eindstation Pakan Baroe” las ik
pas in 1997. Toen drong de
vreselijke oorlogstijd die in ’49
nog zo pas geleden was tot mij
door. Nu stonden tien man klaar
om wellicht voor de laatste maal
gebruik te maken van de Pakan
Baroe spoorlijn, maar nu voor een
goed doel. Maar bij de eerste
aanzet zakte het gevaarte krakend
tussen de rails. De bouten van de
rails zaten volkomen los in de
verrotte bielzen. Dat hadden we
bij onze verkenning moeten zien.
We stonden voor een vrijwel
onmogelijke taak. Eerst moest het
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Ah Min bleek een geweldig goede
baboe te zijn. Ze zorgde voor ons
als een moeder. We liepen weer in
schone kleding en aten eindelijk
weer voldoende. Ze was een
geschenk van boven na al die
weken van noodrantsoenen. Dank
zij de Pakan Baroe-spoorweg
kreeg Ah Min een huis en wij een
lieve zorgzame hulp. Voor de
overlevenden van de Pakan Baroespoorlijn toch nog een beetje
troost....

Van Agt beval doden treinkapers in 1977
Toenmalig minister van Justitie
Dries van Agt (KVP) zou op de
avond voor de bestorming van een
gekaapte trein bij De Punt in 1977
hebben gezegd dat de kapers
de trein niet levend mochten
verlaten.
Dat verklaarde
een
destijds in de buurt gestationeerde
politieman woensdagavond in het
televisieprogramma Eenvandaag*)
Een dag voor de bestorming zou
de politieman een telefoontje van
zijn vader hebben gehad. Die was
destijds hoofd van de meldkamer
in het district Utrecht. Vanuit de
Utrechtse meldkamer verliep een
deel van de communicatie met
een speciale politie-eenheid in
Drenthe. Vooral de leider van de
Molukse kapers en de enige
vrouwelijke kaper zouden de
kaping
niet
hebben
mogen
overleven. Bij de bestorming
vielen acht doden: zes kapers en
twee gegijzelden.
Bij het begin van de bestorming
werd de trein beschoten door
scherpschutters.
Hun commandant, Kees Kommer,
zei volgens Eenvandaag zich
'ronduit belazerd' te voelen. Hij
had opdracht gekregen de kapers
uit
te
schakelen.
Maar
de
mariniers die de trein binnen
gingen hadden munitie met een
holle
punt.
Zulke
kogels
veroorzaken inwendig veel meer
letsel dan gebruikelijke kogels.
Voor het uitschakelen en niet per
se elimineren van doelwitten
zouden
normale
kogels
een
logischer keus zijn. Aan de andere
kant hebben die meer kans door
een doelwit heen te gaan en af te
ketsen, waardoor het risico op
burgerslachtoffers groter wordt.
Kommer zegt dat hij een opdracht

tot executie nooit uitgevoerd zou
hebben. Dat 1500 militairen die
betrokken waren bij de acties dit
jaar de veteranenstatus kregen,
noemt hij een schande.

Niet doelbewust
Van Agt verklaarde achteraf dat er
geen andere mogelijkheid was en
dat de kapers niet doelbewust
waren doodgeschoten, maar daar
ontstond eind vorig jaar twijfel
over toen uit een geheim gebleven
nota bleek dat is geschoten om te
doden. De kapers bleken in totaal
door 144 kogels getroffen. Het
Britse ministerie van defensie en
de
Amerikaanse
FBI
bleken
destijds ook al van een liquidatie
te hebben gesproken. Hierop werd
een onderzoek ingesteld. Dat is
bijna afgerond.

Bovensmilde
De trein die op weg was van Assen
naar Groningen werd op 23 mei
1977 bij De Punt in Drenthe
gekaapt
door
Molukkers.
De
hoofdconducteur, de machinist en
veertig reizigers mochten de trein
verlaten,
maar
54
mensen
moesten blijven. Op hetzelfde
moment werden 105 leerlingen en
vijf leraren gegijzeld in een school
in Bovensmilde. Na drie weken
besloot de regering tot een
bevrijdingsactie bij De Punt. Met
luidruchtig laag over-vliegende
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straaljagers werden de kapers
afgeleid, zodat mariniers ongezien
de trein konden bestormen. Bij de
schietpartij die volgde, kwamen
zes kapers en twee gijzelaars om.
De gijzel-nemers in de school
gaven zich daarna over.
Inmiddels is bekend gemaakt dat
de nabestaanden van de gedode
Molukkers aangifte hebben gedaan
tegen de Nederlandse Staat. In
een brief aan minister Opstelten
van Veiligheid en Justitie stelt
advocate Liesbeth Zegveld dat de
meeste kapers in 1977 opzettelijk
zijn doodgeschoten. “Mariniers
hebben tijdens de bestorming van
de trein de kapers in de trein
gedood, terwijl op dat moment al
waren uitgeschakeld en geen
verzet
meer
boden”,
aldus
Zegveld. Slechts één van de
negen kapers zou het hebben
overleefd.
Drie van de kapers zijn niet van
buitenaf door kogels om het leven
gekomen, maar door schoten op
korte afstand met pistolen in het
hoofd of de rug geschoten. De
gijzelnemers waren toen al min of
meer ernstig gewond. Ook zegt
Zegveld dat er nog op de kapers
geschoten is toen ze al dood op de
vloer van de trein lagen. Verder is
toen gebruik gemaakt van speciale
munitie,
zogenaamde
“hollow
point” munitie, die onnodig zwaar
lichamelijk letsel veroorzaakt en
verboden is. “Het gebruik van
disproportioneel
geweld
en
opzettelijk
doodschieten
is
onrechtmatig”, stelt de advocate.
De nabestaanden eisen excuses
en schadevergoeding.
*) Ctrl + click om de video te
bekijken.
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Nederlands-Indië en de Eerste Wereldoorlog
Door: Humphrey de la Croix
Precies 100 jaar geleden begon de
Eerste Wereldoorlog, die ook z’n
invloed had op Nederland en haar
kolonie
Nederlands-Indië.
De
redactie is daarom gaan zoeken
op het internet naar een artikel
dat de situatie destijds goed
weergaf en daarmee aantoonde
dat ook Nederlands-Indië op tal
van manieren getroffen werd door
wat toen nog werd genoemd “De
Grote
Oorlog”.
Het
hierna
volgende artikel van de hand van
historicus Humphrey de la Croix
paste goed in dit kader en werd
uitgekozen om in NICC Magazine
te plaatsen. (De redactie)
De
Grote
Oorlog
was
een
wereldomvattende gebeurtenis die
aan neutrale landen als Nederland
niet kon voorbijgaan. Door de
strategische
ligging
aan
de
Noordzee en de rol in de
wereldhandel
(overslag
naar
Duitsland, België) raakte ons land
de belangen van de belangrijkste
oorlogvoerende landen. In die
internationale handel speelde de
kolonie Nederlands-Indië een zeer
belangrijke rol vanwege het bezit
van olie, kolen, metalen, agrarische

Het Europese conflict was door de
betrokkenheid
van
de
grote
koloniale mogendheden Frankrijk,
Groot-Brittannië
en
Duitsland
onvermijdelijk een wereldoorlog
geworden. Deze landen grensden
zowel in als buiten Europa aan het
koninkrijk.
Was de keuze voor neutraliteit
passend
in
een
Nederlandse
pacifistische gedachte? Vast wel
en niet geheel symbolisch kan het
in 1913 voltooide Vredespaleis in
Den Haag daar een bevestiging
van zijn. Real-politiek gezien was
het
vooral
een
verstandig
standpunt van een klein Europees
land dat geen militaire middelen
had om buitenlandse machtspolitiek te voeren. Het bezit van
de grote kolonie Indië deed daar
niets aan af. Misschien waren het
bezit en onderhoud van de
geografisch grote kolonie eerder
een dusdanig grote last om te
onderhouden dat Nederland ook
niet tegelijk een sterke koloniale
mogendheid kon zijn. Spoedig zou
blijken dat Indië ook niet te
verdedigen
kon
zijn
tegen
buitenlandse agressors.

producten en andere grondstoffen.
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Mobilisatie van de
Nederlandse krijgsmacht
Ook als neutrale mogendheid zag
Nederland zich met de dreigende
oorlog in zicht genoodzaakt op 30
juli 1914 de algehele mobilisatie af
te kondigen. Die neutraliteit moest
verdedigd
kunnen
worden.
De sterkte van het Nederlandse
landleger bedroeg in 1914 ruim
200.000 man, wat vergeleken met
Duitsland (2.147.000 man) en de
Britten
en
Fransen
samen
(2.282.000 man) amper militair
kon afschrikken. Ter zee was de
Koninklijke Marine vergeleken met
de Duitse, Britse en Franse in
omvang en vuurkracht een kleine
zeemacht en niet berekend op het
aangaan
van
een
gewapend
treffen met die sterke vloten.

De gevolgen voor de
economie
Economisch was de mobilisatie
een zware last voor ons land. Een
deel van het productieproces
verminderde of lag stil omdat
mannen waren opgeroepen. In

augustus 1914 hadden de Britten
een handelsblokkade ingesteld en
controleerden het scheepsverkeer
naar Nederland op verboden
verklaarde goederen, zogenoemde
“contrabande”. Hieronder vielen
onder
andere
graan,
suiker,
diverse voedingsmiddelen, leer,
schoenen en katoen. Dit soort
zaken kon bedoeld zijn voor de
vijandige legers. De Britse marine
hield schepen aan en dwong ze
naar Engelse havens te varen voor
controle. De lading kon bestemd
zijn voor Duitsland en Oostenrijk
of er vandaan komen.
De oorlog dreigde voor Nederland
desastreuze gevolgen te hebben
zoals grote schaarste, massale
werkloosheid en verzwakking van
de militaire kracht. De jaren 1917
en 1918 zouden de zwaarste
periode worden. Voedselschaarste
zorgde
voor
een
strikt
rantsoeneringsbeleid en ook de
kwaliteit van voedsel verminderde
ook. Uit die tijd dateren termen
als eenheidsworst en standaardschoenen, die uitdrukking gaven
aan de ontstane noodzaak tot
soberheid.
Hoewel
er
geen
hongersnood dreigde gingen er
geruchten rond over het bestaan
van katten- en hondenslagers.

Kwetsbare neutraliteit
Zich bewust van de beperkte
militaire
kracht
om
die
neutraliteit af te dwingen wanneer
die bedreigd zou worden, was de
Nederlandse regering er helemaal
niet zo gerust op dat Duitsland,
Groot-Brittannië en Frankrijk, en
in Azië Japan de Nederlandse
positie zouden respecteren.
Het
verloop van de oorlog zou zo maar
vanwege strategische redenen
Nederland actief en ongevraagd
in de oorlogs-handelingen zélf
kunnen betrekken. Onzekerheid
heerste
gedurende
de
hele
oorlogsperiode. Was het echt
ondenkbaar dat Duitsland van ons
land, zoals in hun opmars in
augustus 1914, ook een kortste
weg en dit geval naar
de

Noordzeehavens zou maken? En
was van de Britten echt niet te
verwachten dat ze de doorvoerhavens naar Duitsland, Vlissingen
en Rotterdam, ongemoeid zouden
laten? Nederland was en bleef de
zwakke schakel in de Britse
zeeblokkade en daarmee een
potentieel doelwit. De Nederlandse
neutraliteit werd zwaar op de
proef gesteld tijdens de oorlog.
Schendingen van het grondgebied
waren niet bepaald zeldzaam. De
Britse vliegtuigen bombardeerden
in de nacht van 29 op 30 april
1917 Duitse stellingen aan de
Belgische
kust
in
en
rond
Zeebrugge. en Oostende.

Nederlands-Indië in 1914
een opkomende inheemse
nationalistische beweging
De oprichting van de Sarekat
Islam
in
1912
als
eerste
Indonesische politieke partij zou
het begin betekenen van de
laatste fase van de koloniale
relatie tussen het moederland en
de volken van de archipel. Het
ontstaan
van
een
nieuwe
zelfbewuste, intellectuele elite was
het resultaat van de toegang tot
Westers onderwijs en de daarin
gepropageerde
waarden
als
vrijheid, zelfbeschikking
en
gelijkheid van alle volken, en van
ideeën
als
democratie
en
socialisme. Een Ethische Politiek
gericht op ontwikkeling van de
inheemse onderdanen van de
kolonie, had dus als effect dat
kritiek op de koloniale band wortel
had geschoten. Het NederlandsIndische
Gouvernement
onder
leiding
van
de
gouverneurgeneraal bekeek de ontwikkelingen

Rotterdam, 1917. De voedselschaarste
tijdens
de
Eerste
Wereldoorlog.
Eerste
centrale
keuken (gaarkeuken) in Nederland,
De kok en het personeel bij de
kookketels en pannen. Foto:
Nationaal Archief / Spaarnestad.
Om aan het vijandelijk afweergeschut te ontkomen vlogen ze
over Zeeuws-Vlaanderen en ook
boven Zierikzee waar om niet
duidelijke reden een bom werd
afgeworpen. Een Duitse schending
van het Nederlandse luchtruim
boven Schouwen-Duiveland en
Goeree-Overvlakkee vond plaats
op 18 augustus 1917. Er was toen
een luchtgevecht met Engelsen en
vervolgens vielen er twee Duitse
bommen op Nederlandse bodem.
In beide gevallen was er geen
echte
“spierballenreactie”
van
Nederlandse zijde. De regering
wilde Engelsen noch Duitsers voor
het hoofd stoten. De Nederlandse
zwakte op het politieke en
het militaire wereldtoneel werd
daarmee alleen maar benadrukt.
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met het nodige wantrouwen. Heel
Indië was op dat moment na de
lange Atjeh-oorlog nog maar drie
decennia
onder
Nederlandse
controle
gebracht.
Recenter,
in 1908 had Bali na een opstand
zich onderworpen. En nu werd de
interne stabiliteit
alweer
danig
uitgedaagd door het ontwakend
inheems nationalisme. De in 1912
opgerichte eerste Indonesische
politieke beweging Sarekat Islam
verlangde voor de bevolking van
Indië dezelfde rechten als de
Nederlanders in Europa en in de
kolonie. Gaandeweg de volgende
jaren werd de Sarekat Islam
alleen maar radicaler en linkser in
haar eisen. De in 1913 actief
geworden Indische Partij van
Ernest Douwes Dekker (‘DD’)
kende al van meet af aan geen
terughoudendheid om te verklaren
dat Indië uiteindelijk los moest
komen
van
Nederland. DD’s
streven was dat het toekomstige
land van de ‘Indiërs’ door dezen
zélf moest worden bestuurd. De
Indo-Europeanen zouden daarin

als groep voortkomend uit twee
werelden
maar
met
de
intellectuele,
bestuurlijke
en
organisatorische bagage van de
moderne Westerling, een voortrekkersrol moeten spelen. Wat
het koloniaal bestuur extra zorgen
baarde was dat de Indische Partij
marxistische elementen omarmde.
Naast de Sarekat Islam kwamen
in de periode 1910-1920 andere
politieke,
politiek
getinte
(vakbonden) en politiek-religieuze
organisaties opzetten. Toen de
oorlog uitbrak was deze ingezette
binnenlandse
ontwikkeling
de
grootste zorg van het Indische
bestuur. Vanaf augustus 1914 zou
echter de wereldoorlog de agenda
van het Indische Gouvernement

In Indië was er een enorme
scepsis ontstaan over alles wat
Japans was. Immigranten uit
Japan werden met argusogen
bekeken en vaak verdacht van
spionage. De komst van steeds
meer Japanners werd gezien als
een voorbereiding op overname
van
de
kolonie.
En
deze
bespiegelingen vonden niet alleen
plaats in de kranten. Ook in het
landsbestuur speculeerden politici
en ambtenaren over de werkelijke
Japanse intenties.

gaan beheersen. Begrijpelijk gezien

de
grotere
en
fundamentele
vragen
die
inmiddels
waren
gerezen: waren Nederland en zijn
kolonie in gevaar en hoe zou het
Koninkrijk door die oorlog komen?
De grote onzekere, nabije factor
was het toen nog verre Japan. Het
eerste Aziatische land dat in de
moderne tijd de grote Europese
mogendheid Rusland in 1905 had
verslagen.

Japan als nieuwe
machtsfactor
Het effect van de door Japan
gewonnen oorlog tegen Rusland
was het besef dat een in de regel
als minder ontwikkeld beschouwd
Aziatisch
volk
een
Westers
land kon verslaan. In NederlandsIndië speculeerden allerlei politici,
journalisten,
ondernemers
en
intellectuelen
over
wat
de
Japanners zouden willen doen met
het toegenomen politieke prestige
en hun militaire kracht. Het was
duidelijk dat het land van de
rijzende zon tot aanzienlijk meer
in staat was dan zelfverdediging.
Gezien
de
vrij
recentelijke
ontwikkeling als een feitelijk
Westers gemodelleerde moderne
industriestaat, leek het land nog
maar aan het begin te staan van
een verdere vergroting van zijn
macht.

1915 KNIL. Troepen op mars, links
een Japanse veldkeuken getrokken

door kleine inlandse paarden.
Foto: Spaarnestad Photo.

De wens om een grote
marine te hebben
Hoe
sterk
dat
vooroorlogse
wantrouwen
tegenover
Japan
leefde, bleek al uit de discussies in
Den Haag en Batavia over de
wenselijkheid
de
vloot
te
versterken. Een Vlootcommissie
was
van
mening
dat
de
zeestrijdmacht niet minder dan
negen slagschepen (de grootste
oorlogsschepen
in
die
tijd)
nodig had om het Koninkrijk te
verdedigen én om een serieuze
offensieve afschrikkingsmacht te
zijn. Door de open ligging van de
archipel was Indië in zijn geheel
moeilijk te verdedigen door het
handvol (ongeschikte) schepen
van de Gouvernementsmarine en
het eskader van de Koninklijke
Marine. Daarbij beschikten de
potentiële aanvallers over zwaar
materieel als dat slagschepen,
slagkruisers en onderzeeboten.
Schepen die Nederland niet eens
had.
In de discussies over de te volgen
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strategie passeerden verschillende
scenario’s. Vaak kwam daarin de
vraag naar voren of de nadruk
moest liggen op “alleen” de
verdediging van het hoofdeiland
Java. Of waren de Buitengewesten
ook net zo belangrijk? Een
antwoord op deze laatste vraag
kwam vanzelf gezien de groter
wordende rol van olie, kolen en
metalen in de moderne economie
en
oorlogvoering.
Juist
deze
grondstoffen waren overvloedig te
vinden in Sumatra en Celebes
(Sulawesi).
Gouverneur-generaal
Idenburg
(van 1911 tot 1916) vond dat
Indië over een grote vloot van vijf
slagschepen moest beschikken om
een vijand te kunnen afschrikken
door de zekerheid dat een aanval
op Nederlands territorium tot
aanzienlijke schade aan de eigen
vloot en strategische sterkte zou
leiden.
Naar goed Nederlandse traditie
werd de discussie uiteindelijk
gedomineerd door het kostenaspect. De ambitie van een sterke
vloot die een aanval van de grote
mogendheden kon voorkomen en
afslaan, plus ook nog aanvallend
kon opereren, was echter niet
betaalbaar. Praktisch was er een
ander probleem om op te lossen:
het
gebrek
aan
(geschoold)
personeel en met name in de
lagere rangen. Waar moest dat
vandaan
komen?
Door
de
gestegen welvaart was een baan
in de krijgsmacht (als een soort
laatste heenkomen) niet meer zo
nodig. Mannen konden genoeg
aantrekkelijker en beter betaalde
banen vinden.
De besluitvorming over de te
bouwen slagschepen is niet tot
stand
gekomen
in
de
oorlogsperiode. Door de oorlog
zou de bouw van de schepen toch
niet hebben kunnen doorgaan
omdat die in een van de
oorlogvoerende
landen
zou
moeten gebeuren. De beslissing
over de vlootversterking is pas in
1923 genomen: het voorstel werd
met een krappe meerderheid in de

Tweede Kamer weggestemd, 51
stemmen tegen en 49 vóór.

Het Nederlands-Indisch
Leger
De nadruk op versterking van de
vloot zorgde bij het leger voor een
tegengeluid.
Uit
vrees
voor
uitblijven
van
de
gewenste
versterkingen wees de legerleiding
op de noodzaak om te kunnen
optreden
tegen
eventuele
binnenlandse massaopstanden om
de Nederlandse hegemonie niet te
verliezen. Een sterk argument
gezien
het
besef
bij
het
landsbestuur dat de Nederlanders
numeriek verre de mindere waren
van de Indonesiërs. En recentelijk
bleek uit de opkomende nationale
bewegingen
een
roep
om
zelfstandigheid en inspraak. Het
Gouvernement was extra beducht
voor het ontstaan van gewelddadige opstanden als gevolg van
radicale
oproepen
zoals
de
Indische Partij.
Door de internationale politiek was
het Gouvernement gedwongen na
te denken over de toekomst van
het koloniale
leger. Totdat
de
internationale spanningen zo hoog
waren opgelopen, hoefde
het
koloniaal bestuur zich helemaal
niet bezig te houden met de
strategische
rol
van
de
Indische strijdmacht. De koloniale
krijgsmacht was na de onderwerping van de laatste verzetshaarden Atjeh en Bali een
politioneel leger geworden, gericht
op het handhaven van orde en
rust. Tactische en strategisch was
het niet toegerust op een treffen
met een modern aanvalsleger dat
geavanceerde wapens bezat en
getraind op nieuwe strijdwijzen.
De opbouw van een dergelijk leger
zou
meerdere jaren kosten.
Materieel moest opnieuw worden
ontworpen en gefabriceerd en de
vraag was of Nederland de
technologie al in huis had. Om zelf
slagschepen te bouwen in ieder

geval niet. De Britten, Engelsen en
Duitsers hadden die wél. Daar
kwam nog bij dat het in Nederland
zélf ontbrak aan expertise in
moderne oorlogsvoering.
Het leger in Nederland was
bovendien in het algemeen niet
goed genoeg getraind vanwege
allerlei procedurele en praktische
belemmeringen
zoals
niet
meewerkende bezitters van land
en
onwelwillende
gemeentebesturen. Het moet gezegd dat
het Nederlandse leger niet eens
ouderwets was of niet echt
geïnteresseerd in innovaties, maar
er was gewoonweg te weinig van
alles: manschappen, materieel en
actuele strategieën en tactieken.

Marechaussee te voet). Deze
ervaring was echter niet zinvol
voor een treffen met een geregeld
modernen deels gemechaniseerd
invasieleger.
Toch was de top van defensie hard
aan het nadenken over een
moderne krijgsmacht. Ten eerste
over de vorming van een groter
leger en vervolgens over nieuw
aan te schaffen wapens. In de
discussies kwam ook de oprichting
van het toen nieuwe luchtwapen
(zeppelins en vliegtuigen) aan de
orde. Vanaf 1916 was die ook
realiteit.

Leger en marine bij het
uitbreken van de oorlog
De bevelhebbers schout-bij-nacht
F. Pinke en luitenant-generaal
Michielsen hielden rekening met
betrokken
raken
in
oorlogshandelingen. Engeland en Frankrijk

Eerste Wereldoorlog. Mobilisatie
vrijwilligers Nederlands Indië. Na
erkenning
door
de
regering
worden de blanke en inlandse
vrijwilligers van kleding en wapens
voorzien door het gouvernement
en gaan ze daarmee oefenen.
Groepsfoto tijdens een velddienstoefening
op
Buitenzorg
(bij
Batavia), Java, Ned. Indië (het
huidige Indonesië), 1915. Foto:
Spaarnestad Photo
Bij het uitbreken van de oorlog
had van de Nederlandse strijdmacht alleen het KNIL recente
gevechtservaring.
Echter,
de
kracht van het KNIL was gelegen
in de eenheden die in Atjeh
hadden
gevochten.
In
vaak
moeilijke fysische omstandigheden
had het koloniale leger als een van
de eerste Westerse krijgsmachten
een contra-guerillaoorlog gevoerd
met kleine gevechtseenheden,
vergelijkbaar met hedendaagse
special forces (toen: het Korps
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waren
potentiële
bedreigingen
voor Indië, Duitsland in mindere
mate (ook al zou de handel last
krijgen van zogeheten Duitse
raiders in de Indische Oceaan en
zeeën
rond
het
Maleisisch
schiereiland).
Maar geen
van
de oorlogvoerende landen
bezat
een grote strijdmacht ter plekke
voor een invasie van de archipel.
Japan zou het grootste en meest
reële
gevaar
vormen,
maar
daarvan gingen beide militairen
niet uit. Uit voorzorg besloot
schout-bij-nacht Pinke het marineeskader
niet
in
Soerabaja
(Tandjoeng Perak) te houden
maar naar Tandjong Priok, de
haven van Batavia te sturen. Hij
was van mening dat in het westen
van de archipel issues rond de
neutraliteit zich het meest zouden
kunnen voordoen omdat daar de
invloedssferen
van
Engeland,
Frankrijk en Duitsland lagen. Het
beschermen van de neutraliteit
zou het best geëffectueerd kunnen
worden
vanuit
Batavia
als
uitvalsbasis. Toen de oorlog echt
een feit was geworden besloot
Pinke zijn schepen naar de veiliger
haven van Banten in West-Java te

sturen. Het is de vraag of met
deze beslissing uit voorzorg het
pal staan voor bescherming van
de neutraliteit was gediend. Het
wekt
toch
de
indruk
van
weglopen. Tegelijkertijd was het
reëel
omdat
het
kwetsbare
Nederland geen partij was voor de
Geallieerden
of
Centralen,
mochten deze staten al hun oog
hebben laten vallen op ons
Nederlands-Indië.
Het Gouvernement is bij het
uitbreken van de oorlog in Europa
niet overgegaan tot mobilisatie
van het koloniale leger. Reden was
om Japan niet voor het hoofd te
stoten door de indruk te wekken
dat land
als
een
potentiële
agressor te zien. Wél heeft het
opperbevel verordend dat voorbereidingen
werden
getroffen
voorafgaand
aan
een
daadwerkelijke mobilisatie. Het betrof
onder
andere
magazijnen
aanvullen, scenario’s uitwerken
voor het overnemen van civiele
taken door militairen en ook de
voorbereiding van terughalen en
plaatsen van troepen die nog in de
Buitengewesten waren gelegerd.
Ten slotte werden draaiboeken
geoefend voor verplaatsing van
het centrale bestuursapparaat van
Batavia naar andere plaatsen
meer in het binnenland van Java.
Bevelhebber Michielsen kampte
intussen met een onderbezetting
van zijn leger met ruim 3000
Europese mannen en meer dan
1700 inheems personeel. Daarbij
kwam dat er geen financiële
middelen waren om te werven en
extra personeel te betalen. Eerder
al werden
KNIL-militairen
met
verlof in Nederland aangespoord
zich daar aan te sluiten bij het
leger.
Het tekort aan manschappen
leidde tot suggesties vanuit de
Indonesische groeperingen en van
nationalistische voorlieden, om
dienstplicht te overwegen of een
inheemse militie in het leven te
roepen. Op het volkenrijke Java
(destijds meer dan 30 miljoen
inwoners) kon genoeg personeel

worden gerekruteerd. Echter het
Gouvernement verwierp het idee
van gewapende Indonesiërs met
het
oog
op
de
numerieke
minderheid van de Europese
machthebbers.

De oorlog en het leven
van
alledag
in Indië
De onrust kende een bijna
hysterisch moment in de eerste
oorlogsdagen.
Door geruchten
verspreid in de kranten Java Bode,
Preanger Bode en De Locomotief
dachten velen dat er 15 Japanse
schepen lagen in de Wijnkoopsbaai in het zuiden van West-Java.
Uit onderzoek op last van de
resident van Soekaboemi bleek er
totaal geen sprake van zo’n
Japanse aanwezigheid.

Bataviaasch Nieuwsblad 10 maart
1917
Dat er een gevoel van oorlog
heerste uitte zich in de eerste
dagen
door
het
massaal
hamsteren van eten en andere
eerste levensbehoeften. Ingeblikt
voedsel was snel uitverkocht of
slechts tegen hoge prijzen te
koop.
Toen
het
besef
was
doorgedrongen dat de kolonie niet
direct in gevaar was, ebde de
paniek snel weg. De mensen
stelden in ieder geval wel nietdirect noodzakelijke aankopen uit;
een normale reactie in tijden van
onzekerheid.
De aankoop door het leger van
grote voorraden rijst, bloem,
suiker, koffie en ingeblikt voedsel
had echter gevolgen voor de
burgerbevolking. Het zorgde voor
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schaarste
en
prijsstijgingen.
Vooral de armere sociale groepen
als de lagere Europese klassen en
de inheemse bevolking werden
getroffen.
Geruchten en aperte onwaarheden
veroorzaakten ook nog eens een
sfeer van onrust en soms paniek.
Verhalen over niet meer kunnen
beschikken over banktegoeden en
over het niet meer op krediet te
kunnen kopen in winkels en bij
leveranciers,
verergerden
de
onrust onder velen. Echter, ook dit
ebde weg toen bleek dat kopen op
de pof gewoon weer aan de orde
van de dag was. Dat de prijzen
voor voedsel hoog bleven leidde
tot zorg bij ondernemers en
bestuurders. Het onbetaalbaar
geworden basisvoedsel zoals rijst
raakte het dagelijks leven van de
Indonesiërs direct. Kwalitatief zou
hun voedingssituatie in de loop
van de oorlog er op achteruit
gaan. De vrees voor sociale onrust
was reëel en inmiddels was er een
opkomend nationaal bewustzijn
dat latente ontevredenheid onder
de
bevolking
zou
kunnen
mobiliseren.
Een emotioneel effect had het
nieuws dat koningin Wilhelmina de
oprichting van het Nederlands
Koninklijk Nationaal Hulp Comité
had uitgeroepen. Hiermee konden
hulpgoederen en geld worden
verzameld voor landgenoten die
door de gevolgen van de oorlog
inkomen dreigden te verliezen. De
vrees was dat het stilvallen van de
wereldhandel voor grote werkloosheid zou zorgen. Ook werden
door de zeeoorlog families van
elkaar gescheiden waardoor de
kostwinners uit Indië geen geld
meer konden betalen aan hun
gezinnen
als
gevolg
van
het stoppen van internationaal
betalingsverkeer. De verbondenheid met de mensen in Nederland
uitte zich in de oprichting van
comité’s die geld inzamelden voor
arme Nederlanders, voor mensen
met verlof die niet naar Indië
terug konden en voor Belgische
vluchtelingen in Nederland. De

oorlog was voor de mensen direct
voelbaar door de gevolgen van de
Engelse
handelsblokkade
met
inbegrip van het censureren en
blokkeren van het overzeese posttelegraaf en betalings-verkeer.
De
Britten
controleerden
en
censureerden
brieven
en
telegrammen. Betalingen werden
gecontroleerd of ze niet ten
gunste waren van de vijand.
Het meest voelbaar voor de
mensen in de kolonie was dat
contacten
wegvielen
en
er
onzekerheid ontstond over het
welbevinden
van
familie
en
vrienden. De angst dat Duitsland
Nederland
zou
aanvallen
en
bezetten was groot. Dat zou de
kolonie direct raken omdat de
strijdende mogendheden dan de
strategische
positie
van
Indië anders konden gaan zien.
Een inval van Indië was dan niet
meer zo heel fictief. De stemming
onder de Nederlandse bevolking
van Indië raakte dan ook bedrukt
en de mensen pasten zich aan
door een stemmigheid te creëren.
Zo vond men het niet meer gepast
te gaan feesten. De mensen
bepleitten een ingetogen viering
van
Koninginnedag
op
31
augustus, dus zonder uitbundige
activiteiten als dans en muziek.

De economische gevolgen
van de oorlog
De jaren 1914 en 1915 kwam de
kolonie nog redelijk goed door ook
al was de handel met WestEuropa ongeveer komen stil te
vallen
en
had
dat
voor
werkloosheid en meer armoede
gezorgd onder de bevolking. De
handel met de oorlogvoerende
landen kelderde enorm. Indië kom
zijn suiker, copra, olie, katoen en
andere producten niet meer kwijt
in Europa. De Engelse en Franse
vloot hadden de wateren in het
Verre Oosten net zo goed onder
controle als in Europa. Door de
zeeblokkade kreeg Indië ook te
maken
met
schaarste
aan
machines, medische apparatuur,

hoogwaardige technische producten

en aan metalen. De zeeoorlog en
blokkades, de contrabande op veel
goederen, het tekort aan vracht
capaciteit
omdat
wereldwijd
schepen voor de oorlogsvoering
waren ingezet, zorgden voor een
stagnatie in de import en export.
Nederlands-Indië
kon
de
genoemde goederen niet meer uit
Europa halen en andersom konden
de producten van de archipel het
land niet meer verlaten. Voor
handelsnatie Nederland was dit
een enorme klap.

Lees
dit
krantenartikel
op:
http://kranten.delpher.nl/nl/view/i
ndex?image=ddd%3A010367235
%3Ampeg21%3Aa0001
Een omslag begon zich te aan te
dienen omdat de kolonie moest
zoeken naar alternatieve handelscontacten. Voorheen bestaande
argwaan ten opzichte van Japanse
producten maakte plaats voor
interesse en openstelling. De
Verenigde Staten kwamen in beeld
als afzetmarkt voor tabak en als
leverancier van metalen en hoog
waardige technische producten.
Naarmate de oorlog voortduurde
wijzigde de economische oriëntatie
van Indië van Europa richting
Japan, de Pacific en Amerika. Toch
compenseerde deze trend niet
geheel het wegvallen van de
Nederlandse en andere Westerse
markten als gevolg van de
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zeeblokkade. De vrije val van de
export zorgde naast het verlies
van markten grote werkloosheid.
De effecten van de voort durende
oorlog werden het meest voelbaar
in de jaren 1917 en 1918. De
deelname
van
de
Verenigde
Staten aan de oorlog had positie
van Nederland verzwakt. De
nieuwkomer op het strijdtoneel
streefde
naar
een
zo
hard
mogelijk treffen van Duitsland
zodat de strijd niet langer dan
nodig zou duren. Als gevolg van
het blokkeren van handel aan
landen
die
aan
Duitsland
grensden,
viel
er
nog
een
handelsactiviteit weg. Handel met
de Geallieerden was nog wel
toegestaan.
De
situatie
was
gewoonweg dat Nederland op het
wereldtoneel politiek machteloos
was
gemaakt
omdat
de
Geallieerden alles dicteerden. De
Duitsers op hun beurt gingen
daardoor steeds meer twijfelen
aan de Nederlandse neutraliteit.
Ons land hield zijn hart vast voor
een lot dat België al in 1914 was
beschoren.
De gevolgen van de oorlog waren
in Nederland zélf groter dan in de
kolonie. Voedsel werd erg duur en
samen
met
andere
eerste
levensbehoeften kwamen ze op de
bon. De kolonie kon door de
oorlog producten als suiker, rijst,
copra, tapioca, thee, kapok en
peper niet meer kwijt. Hierdoor
werden bedrijven én de inheemse
arbeidskrachten en hun gezinnen
flink getroffen. Ook hier schoten
de prijzen van voedsel de hoogte
in.
Het einde van de oorlog in 1918
zou niet zondermeer een herstel
betekenen van de vooroorlogse
economische groei en stabiliteit.
De jaren twintig zouden sociale
onrust kennen als gevolg van
bezuinigingen op lonen en een
groei van de socialistische en
communistische beweging. Nadat
het Gouvernement deze hadden
onderdrukt
volgde
de
Grote
Depressie van 1929 die pas tegen

1938 zou eindigen, gevolgd door
het begin van het einde van Indië
in 1942.

De oorlog: Indië op eigen
benen?
Door zeeblokkades, de inzakkende
handel en verminderd post- en
telegraafverkeer verminderde het
contact tussen moederland en
kolonie dusdanig dat deze laatste
gedwongen
zag
zelfstandig
ingrijpende beslissingen te nemen.
Wachten op toestemming van
‘Den Haag’ kon te lang duren
waardoor op te lossen problemen
alleen
maar
groter
konden
worden.
Banken,
bedrijven en
Gouvernement
konden
geen
maandenlange of jaren durende
wetgevingsprocedures afwachten
wanneer er meteen iets moest
gebeuren. De Javaasche Bank
moest bijvoorbeeld de nodige
extra kredieten verschaffen aan
suikerproducenten om door de stil
gevallen export, voorraadvorming
te kunnen financieren. Probleem
was dat van bedrijven hoofdkantoren in Nederland zaten en
vaak
als
enige
majeure
beslissingen
mochten
nemen.
Daarbij kwam ook nog het
argument dat de verschaffers van
kapitaal óók in Nederland of
andere Westerse landen zaten.
Dus “wie betaalt, bepaalt”.
Maar dit beginsel was niet
meer
werkbaar
wanneer
de
communicatielijnen
niet
meer
functioneerden,
waardoor
de
“filiaalhouder”
in
Indië
zijn
maatregelen niet kon voorleggen
noch
daarop
antwoord
kon
krijgen.
De
verwijdering
tussen
het
moederland en de kolonie zorgde
voor een heroriëntatie van de
beide
economieën.
Beide
onderdelen van het koninkrijk
werden minder van hun onderlinge
handel
afhankelijk.
Nederland
richtte zich op nieuwe markten in
Europa
en
Nederlands-Indië

intensiveerde de betrekkingen met
Japan, andere Aziatische landen
en de Verenigde Staten. Naast
een ontwakend inheems nationaal
bewustzijn begonnen ook de
bedrijven en de bestuurders
autonomie, maar dan economisch
gezien, aan de orde te stellen.
De onverdedigbaarheid van de
kolonie door het moederland
had het besef dat meer autonomie
en daardoor slagkracht gewenst
was, alleen maar versterkt.

situatie.
In de jaren van 1910 tot 1920
zien we in de kolonie de
veranderingen voorkomen die het
lot van de Nederlandse overheersing zouden gaan bepalen. En
vanzelf daarmee ook van de
Indo’s als onderdeel van de
Europese
bovenklasse.
De
belangrijkste ontwikkeling was het
ontstaan van een Indonesisch
bewustzijn over de ongelijke
machts- en welvaartsverdeling in
en als gevolg van de koloniale
overheersing. Toegang tot het
Europees onderwijs en banen die
voorheen waren voorbehouden
aan Europeanen, werden meer en
meer bezet door geschoolde
Indonesiërs. Deze trend was deels
het gevolg van de Ethische Politiek
waarmee
het
Gouvernement
erkende dat slechte woon- en
werkomstandigheden, uitbuiting en

Lees
dit
krantenartikel
op:
http://kranten.delpher.nl/nl/view/i
ndex?image=ddd%3A010555244
%3Ampeg21%3Aa0001
De Grote Oorlog had niet alleen de
dominante positie van de twee
grote
koloniale
mogendheden
Groot-Brittannië
en
Frankrijk
aangetast, maar zeker ook het
aanzien van Nederland als een
koloniale macht.

Indo-Europeanen
Grote Oorlog

en

de

Detailstudies
over
de
IndoEuropeanen in de oorlogsperiode
zijn nog niet verricht. Het is in
meer algemene lijnen dat over
hen informatie te vinden is. Tóch
is er op basis van verricht
onderzoek een beeld weer te
geven van de geschiedenis van
Indo’s in relatie tot de oorlogs-
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onderbetaling hadden geleid tot
een verarming van de inheemse
bevolking.
Zeker
ook
ter
voorkoming van sociale onrust
heeft
het
koloniaal
bestuur
maatregelen getroffen om de
zogeheten ‘mindere welvaart’ van
de
bevolking
te
bestrijden.
Daarnaast was er ook de missie
om de bevolking ‘op te heffen’, in
het
Nederlands
van
toen
betekende dat ontwikkelen van de
Indonesiërs tot goede onderdanen,
goed Europees opgeleid personeel
en
opgevoed
naar
Westerse
waarden en normen.
Dat sociale beleid ging echter
voorbij aan de Indo-Europeanen
die door het bestuur niet tot de
doelgroep van de welvaartspolitiek
behoorden. Hoewel zij gemiddeld
een hogere welvaart hadden dan
Indonesiërs, was er onder hen een
aanzienlijk deel dat tot de lagere
welvaartsgroepen behoorde. Een
groot effect van de Ethische
Politiek
was
dat
Westers
geschoolde Indonesiërs de IndoEuropeanen gingen beconcurreren
en ook wel verdringen op de
arbeidsmarkt. Ze waren niet
alleen even goed gekwalificeerd
maar
ook
veel
goedkoper.

Onder de Indo’s begon een gevoel
van achterstelling toe te nemen.
Hoewel nooit openlijk massaal
geuit vanuit de groep, voelden
veel van hen dat veel blanke,
“echte”, Nederlanders hen niet als
gelijkwaardig zagen. De Indo werd
in media en in besloten kringen
vaak indirect en direct bespot en
smalend bekeken. Dat kwam vaak
juist doordat Indo’s als vanzelf
zich de Westerse manieren en
leefwijze maakten om zichzelf te
bewijzen. Tegelijkertijd zorgde
deze oriëntatie op de Europese
leefwereld voor een verwijdering
van hun Indonesische wortels.
Deze ongemakkelijke en tragische
positie werkte door in sociaaleconomisch opzicht. Voor de
meeste ontwikkelde Indo’s was er
uiteindelijk een ‘glazen plafond’
dat hen buiten de Nederlandse
elite hield. Ze waren uiteindelijk
niet gelijkwaardig aan de totoks.
Voor topfuncties werden meestal
geschikte
kandidaten
uit
Nederland gehaald. Een ander
effect hiervan was een scherper
etnisch bewustzijn. Omdat de
kolonie voor langere vestiging
aantrekkelijker
was
geworden
(meer
voorzieningen,
meer
comfort) kwamen de nieuwkomers
uit Europa met hun vrouwen en
kinderen. Dit zorgde voor een
groter aandeel van blanken die
zich onderscheidender opstelden
tegenover niet-blanken inclusief
Indo’s. Het blanke superioriteitsgevoel als
gevolg
van
de
successen
van
wetenschap,
industrialisatie en gerealiseerde
hogere welvaart, versterkte alleen
maar een raciaal bewustzijn,
waarmee
Indo’s
anders
dan
voorheen ook te maken konden
krijgen.
Indo’s onderaan de sociale ladder
zagen zich constant bedreigd met
terugvallen naar hun Indonesische
wortels. Concreet te belanden in
de ‘kampong’ of Indonesische
woonwijk,
metafoor
voor
de
verpaupering in zowel materieel
als cultureel opzicht. Onder de
blanke Europeanen of totoks was

er geen algemeen idee dat Indo’s
systematisch
werden
achtergesteld of dat er officieel racisme
was. In de Sumatra Post van 26
oktober 1917 werd dat nog eens
onderstreept.
Er waren ook tegengeluiden, zo
blijkt uit De Tijd van 4 september
1917. Passages uit het artikel
geven ook wel weer aan dat in
Europese kringen (naar de geest
van die tijd) de Indo’s werden
gezien als een bevolkingsgroep die
aan
de
onderkant
van
de
samenleving was gesitueerd.

sociale groep. Sociaal-economisch
historisch onderzoek gaat minder
over incidentele feiten dan over
trends en patronen in loonontwikkeling,
werkgelegenheid,
economische sectoren, de sociale
mobiliteit, onderwijskansen en
deelname aan cultuur, sport en
verenigingsleven.
Belangrijke
bronnen zijn daarbij de officiële
welvaartsonderzoeken, lonen
en
prijzen, sterfte- en, geboortecijfers, gegevens over verhuis- en
migratiebewegingen.
Dat de Grote Oorlog van invloed is
geweest op de algehele welvaart
van alle bevolkingsgroepen in
Nederlands-Indië
staat
vast.
Echter, in welke mate de Indo’s
binnen de Europese bevolking in
meer of mindere mate
zijn
getroffen, is niet bekend.

Indonesisch politiek
bewustzijn en loyaliteit
aan Nederland
De Grote Oorlog versterkte in
Indië de aanhankelijkheid aan het
moederland en koningshuis. Ook
de nieuwe sociaal en politiek
zelfbewuste Indonesiërs betoonden

Een eerbetoon door Australische
veteranen aan de vele miljoenen
gesneuvelde paarden en ezels (9-112014).

Pleidooi voor een sociaaleconomische geschiedenis
van de Indo’s
Is na te gaan welke gevolgen de
oorlog heeft gehad op de sociaaleconomische situatie van IndoEuropeanen? Het antwoord op
deze
vraag
houdt
in
een
onderzoek
over
een
langere
periode. Bijvoorbeeld lopend van
1900 tot 1930 en dan is de
periode 1914-1918
een
kortdurende fase in een langer lopend
onderzoek
naar
trends
en
patronen
in
de
welvaartsontwikkeling van de Indo’s als
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hun loyaliteit. De periode laat een
opkomend Indo-bewustzijn zien,
zich uitend in het ontstaan van
een
politieke
beweging
de
Indische Partij en een belangenvereniging Indo-Europees Verbond
De Indo-emancipatiebeweging was
een feit, vaak ook aangemerkt als
een
einde
van indolentie.
De Indische Partij trok veel Indo’s
aan in 1913 maar de beweging
was door haar radicale ideeën te
vroeg
verschenen. Doorslaggevend waren het verbod op de
partij en verbanning van de
politieke leiders Ernest Douwes
Dekker, Soewardi Soerjaningrat
en
Tjipto
Mangoenkoesoemo,
waardoor ze op een dood spoor
terechtkwam. Bij nader inzien
hadden de Indo’s behoefte aan
concrete en directe belangenbehartiging nodig. Het ging hun
om grotere toegang tot Europees

onderwijs op alle niveaus, goede
en betaalbare gezondheidszorg en
natuurlijk banen waardoor ze
welvaart konden bereiken die bij
hen als Europeanen hoorde. De
doelstellingen
van
het
IndoEuropees Verbond speelden hier
wél op in én politiek was ze meer
gericht op de consensus en
samenwerking met het bestuur.
Gaandeweg richting 1920 uitten
de Indonesische bewegingen zich
meer
expliciet
voor
een
toekomstige zelfstandigheid. Het
moederland zou daarin nog wel
voorkomen maar hoe? In de jaren
tot 1927 werd duidelijk dat door
leiders als Soekarno, niets minder
dan een onafhankelijk Indonesië
het streven was.
Het
Gouvernement
zou
de
Indonesische
nationalistische
bewegingen effectief elimineren
totdat de Japanners de kolonie
zouden bezetten.

(de zogeheten Raiders en het
onderzeebootwapen) en ook de
algehele Geallieerde controle op
zee tot in het Verre Oosten,
maakten
dat
Nederland
de
belangen van Nederlands-Indië
niet effectief en direct kon
verdedigen. Hoewel in 1914 en
1915 de Indische economie nog
redelijk goed presteerde, dreigden
exportproducten hun markten in
het Westen te verliezen. Zo
verloor het belangrijke koloniale
product suiker de Britse markt
omdat
Cuba
een
nieuwe
leverancier was geworden.

Samenvattend
De Grote Oorlog viel in een
periode waarin Nederlands-Indië
zich midden in sociale en politieke
veranderingsprocessen
bevond.
Door grotere toegang tot het
onderwijs
kregen
Indo’s
en
Indonesiërs kansen op beter werk
en
sociale
stijging.
Educatie
vormde ook een nieuwe sociaal en
politiek
bewuste
klasse
van
Indonesiërs die voor het eerst
hardop begonnen te spreken over
zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
De
eerste
politieke
bewegingen als Sarekat Islam,
Indische Partij en vakbonden
deden hun intrede. Het Indische
Gouvernement was als altijd alert
op sociale onrust en onderdrukte
waar nodig al te radicale geluiden.
De Indische Partij ondervond dat
aan den lijve in 1913 en leidde tot
haar
beëindiging.
De
oorlog
zorgde voor het verminderen van
directe invloed van ‘Den Haag’
op de kolonie. De Engelse zeeen handelsblokkade, de agressie
van de Duitse oorlogsschepen

Drs. Humphrey de la Croix
De oorlog noodzaakte Indië om
economisch
zelfstandiger
te
worden. Nieuwe markten en
wederzijdse
handelsvoordelen
werden gevonden in de grote
Amerikaanse markt en (in mindere
mate) in Japan. Voor NederlandsIndië was de Pacific het nieuwe
oriëntatiepunt aan het worden. De
Grote Oorlog, en eerder de
Japans-Russische oorlog, vormen
het bredere kader waarin de
Nederlands-Indië
past.
Japan
maakte Aziaten duidelijk dat de
Westerlingen niet onoverwinnelijk
waren. De jaren ’1914-1918′
lieten de kwetsbaarheden van het
Westen zien, mede door het extra
beroep op onderdanen en de
grondstoffen uit de koloniën.
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De
Indonesiërs
merkten
dat
Nederland hen niet had kunnen
beschermen tegen een aanval van
Britten, Engelsen en meer tot de
verbeelding sprekend: Japanners.
Tot aan het begin van
de
volgende wereldoorlog in Indië en
het eind van de Nederlandse
overheersing volgden slechts nog
23 jaren.

Drs Humphrey de la Croix
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Vrijmetselarij in Nederlands-Indië
Door: Han Dehne
Vrijmetselarij is de oudste en
grootste broederschapsorganisatie
ter wereld. Er zijn wereldwijd
ongeveer
6
miljoen
leden.
Vrijmetselaren omvatten elk volk,
ras, sociaal en economisch niveau.
Zij hebben allemaal gelijksoortige
idealen en overtuigingen. Het
overkoepelende voor al deze
mensen is dat zij geloven in iets
dat groter is dan henzelf. Ze
houden
vast
aan
bepaalde
principes in dit leven, die helpen
de grote vragen in het leven te
beantwoorden en die uiteindelijk
leiden naar een betere mensheid.
De auteur dezes is nu ruim 26 jaar

aangesloten bij deze broederschap.

Moderne vrijmetselarij vindt haar
wortels in de vroege 18e eeuw en
bewaard de tradities die het uit
deze tijd geërfd heeft. Het zijn
deze tradities die de vrijmetselarij
een uniek gezelschap maken
binnen
de
maatschappij.
De
vrijmetselarij biedt mannen van
deze tijd een methode om te
komen tot zingeving en ethische
plaatsbepaling. De principes zijn
die van tolerantie, gelijkheid,
mededogen
en
eer.
Vrijmetselaarstonen
dit
door
tolerant te zijn voor andere
opvattingen, zich te gedragen met
vriendelijkheid
en
begrip
en

bijstand te verlenen binnen de
gemeenschap. Vrijmetselarij erkent

de geweldige rijkheid van alle
culturele overtuigingen en sluit op
voorhand geen enkel individu uit
op basis van geloof of politieke
overtuiging. Hoewel het van een
vrijmetselaar gevraagd wordt om
te geloven in een overkoepelend
ordenend principe, is het geloof
van
de
vrijmetselaar
een
persoonlijke zaak.
De eerste vrijmetselaarsloge werd
in 1762 in Batavia opgericht onder
de naam "La Choicie"door Jacobus
Cornelis Mattheus Radermacher.
Maar na zijn vertrek in 1767 uit
Indië hield deze loge weer op te
bestaan. Een paar jaar later werd
deze loge echter weer opnieuw
opgericht en door de sterke groei
van Batavia ontstond al snel een
tweede loge aldaar in 1770, onder
de naam "La Vertueuse”. Een
derde loge volgende al snel en
deze loge "La Fidèle Sincérité"
werd al snel bezocht door lager
en middenkader van de VOC en
landeigenaren. Deze loge kwam
bijeen in de Heerenlogement aan
de Moorsegracht van Batavia. De
andere loges kwamen bijeen ten
huize van één der leden.

"De Vriendschap" in Soerabaja in
1836
en
1844
gelden
als
beginpunten van de acceptatie
van Indische autochtonen in de
loges. De eerste Chinees die
toegelaten
werd
was
de
suikerproducent The Boen Keh.
Zijn
aanvraag
tot
het
lidmaatschap werd eerst in 1857
aangenomen.
In 1859 werd opgemerkt dat
de
Javaanse
bevolking
de
logegebouwen "Gedung Setan"
noemden, oftewel "Het huis van
Satan", De vrijmetselaars in die
tijd legden deze titel uit als een
verbastering van "Sint Jan" of
"Rumah pengsitan (huis van
meditatie). Vanaf 1870 was de
vrijmetselarij
in
Indië
wijd
verspreidt over het land. Diverse
loges werden opgericht en in
kleinere
dorpen
en
steden
ontstaan
vrijmetselaarskringen
met fluctuerende lidmaatschappen
De
loges
opereerden
vrijwel
autonoom en hadden weinig
contact met elkaar. In de loop der
jaren werd werden onder het
gezag van het Grootoosten der
Nederlanden
zo'n
35
loges
gesticht, met name op Java en
Sumatra.

Aan het eind van de 18e eeuw
verdween
de
noodzaak
tot
geheimhouding, aangezien ook de
hoogste ambtenaren van de VOC
leden zijn. Op 18 januari 1786
werd openbaar de hoeksteen
gelegd voor een logegebouw in
Batavia
door
de
loge
"La
Vertueuse" die hiervoor 12.000
gulden had verzameld door het
uitgeven van aandelen.
De inwijding van de Javaanse
kunstschilder
Raden
Sarief
Bastman Saleh en de inwijding
van
Abdul
Rachman
een
achterkleinkind van de Sultan van
Pontianak op Borneo in de loge
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog
maakte ook de vrijmetselarij in
Indië een zware periode door. Zij
slaagden er soms in om in het
geheim bijeen te komen, zelfs in
de Japanse interneringskampen.
Het herstel echter na de oorlog

was van korte duur. Eigenlijk
wordt op 3 maart 1950 bij een
bezoek van Soekarno aan een loge
duidelijk
dat
hij
allemaal
negatieve berichten had gekregen
en sprak weer over Rumah Setan.
Hierna werden tot aan 1954 nog
vier loges opgericht maar de
vrijmetselarij werd al snel gezien
als een subversieve organisatie.
Dat werd nog sterker nadat in
1957
als
gevolg
van
het
Nederlands-Indonesisch
conflict
over Nederlands Nieuw Guinea er
de oorzaak van werd dat alle
Nederlandse ondernemingen onder

staatstoezicht werden gesteld en
genationaliseerd. Er vond toen een
ware exodus plaats van de
Nederlanders uit Indonesië. De
loges
liepen
leeg.
Ook
de
Indonesische leden van de loges
hielden het voor gezien toen bleek
dat zij door hun lidmaatschap
werden
gezien
als
proNederlands. Op 23 juni 1960
staakte de laatste loge haar
werkzaamheden, Op 27 februari
1961 vaardigt een bevel van de
Generale Staf uit waarin staat dat
vrijmetselarij haar basis heeft
buiten
Indonesië
en
niet
overeenstemt met de nationale
identiteit. Daarmee kwam na 2
eeuwen de maçonnieke arbeid
van de vrijmetselarij in Indonesië
aan het eind. Hoewel er sinds
2000 een versoepeling van het
verbod op een aantal levensovertuigingen in Indonesië geldt,
is het tot op heden onduidelijk of
ook de vrijmetselarij hiertoe
behoort.

Toen ik ruim 26 jaar geleden tot
de
Orde
der
Vrijmetselaren

toetrad wist ik alleen een aantal
basale zaken die ik had gelezen in
een aantal boeken die over deze
Orde gingen. Ook heb ik toen een
voorlichtingsavond
bijgewoond
waar iemand toen van alles
vertelde. En hoe summier ik ook
op de hoogte hiervan was, heb ik
toch het besluit genomen om te
vragen lid te mogen worden. Ik
bedacht mij toen dat je soms in je
leven wel meer een stap maakt
die, min of meer, in het duister
is gehuld en ondanks die vele
onduidelijkheden en onzekerheden
heb ik toch die stap gemaakt.
Eigenlijk
meer
op
intuïtieve
gronden of andere niet rationele
gronden.

De vrijmetselarij is, en dat moet ik
als eerste kwijt is geen religie. In
absolute
zin
bestaat
de
vrijmetselarij niet. Er is geen
collectieve
leeropvatting
zoals
die
bij
de
religie
bestaat.
Vrijmetselarij is een zinnebeeldige
methode die kan leiden tot een
individuele levenshouding. Wat is
het dan verder wel of niet? Het is
een inwijdingsgenootschap, een
broederschap van vrij denkende
mensen die niet gehinderd worden
door welke vorm van dogmatiek
dan ook. Voor mij persoonlijk
betekent het een confrontatie met
jezelf, met je diepste zelf; niet
zwevend, maar gewoon met je
beide benen op de grond.
Vrijmetselarij betekent voor mij
een terugkeer naar het wezenlijke
van het menselijk bestaan, de
eenheid tussen je verstand en je
gevoel, tussen je medemens en
jezelf. Maar dat betekent niet dat
wij
daardoor
een
stelletje
wereldvreemde kerels zijn. Neen,
wij zijn gewoon mensen die een
totaler of completer mens willen
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worden. Wij zijn ook geen club
van er jezelf bij aansluiten om er
enig maatschappelijk gewin te
vinden. Wij zijn ook geen elitaire
club
van
wereldverbeteraars.
Neen, wij zijn gewoon een club
van mannen die dankzij de grote
vertrouwelijkheid en vriendschap
een broederschap vormen die uit
eerbied en respect voor de
persoonlijkheid van de ander
zekere omgangsvormen in acht
nemen.
Voor ons is ieder individu van
evenveel waarde. Je kan eigenlijk
zeggen dat de vrijmetselarij een
levensstijl is waarbij een ieder
naar eigen inzichten de waarheid
zoekt en zijn best doet een beter
mens te worden om daarmee voor
zijn omgeving een beter mens te
zijn. Om het in een redelijk korte
zin samen te vatten is de
vrijmetselarij
een
eigentijdse
stroming,
geworteld
in
een
eeuwenlange
traditie,
waarin
vrijmetselaren permanent bouwen
aan
zichzelf
om
daardoor
bewuster keuzes in het leven te
kunnen maken, onafhankelijk, vrij
van dogma's en los van politieke
of
religieuze
overwegingen.
Vrijmetselarij is een bewust kiezen
voor een leven onder een soort
vergrootglas. Tegelijk aanvaard je
daarmee de plicht om met alle
mogelijke mensen schouder aan
schouder in een broederketen te
staan.

Loge “Ster in het Oosten”, Batavia
Vrijmetselarij is voor mij een
accentuering
van
het
niet
beïnvloedbare verschil waardoor
de ene mens nu eenmaal anders
voorkomt dan de andere. De
verscheidenheid maakt eenheid
mogelijk. En die inspirerende

verscheidenheid van verschillen is
het palet van het leven op aarde,
zonder weet te hebben van
schakering kun je geen vrijwilliger
van deze aarde omspannende
eenheid zijn. Wij noemen dat palet
"broederschap". Vrijmetselarij is
op
deze
manier
een
soort
leerschool, mede omdat het een
voortdurend
appèl
doet
op
zelfwerkzaamheid om een beter
mens te worden met een eigen
verantwoordelijkheid voor relaties
en de eigen positie.

Het symbool van de vrijmetselarij
verwerkt in tuinaanleg bij een loge
Boven: luchtfoto; onder: tekening

Maar alleen al dit gegeven maakt
het boeiend om met elkaar
regelmatig van gedachten te
wisselen. We kennen een manier
van omgaan met elkaar waarbij

een ieder tot zijn recht kan
komen. zo hij dat wil. Niemand zal
hem in de rede vallen als hij iets
wil zeggen of meedelen. Een ieder
blijft in zijn waarde omdat wij
gewend zijn om hooguit onze
mening naast die van de ander te
zetten zonder te proberen de
ander te overtuigen of een mening
op te dringen. Immers respect
voor de ander staat boven aan ons
lijstje.
U begrijpt dat wij naast het
regelmatig
met
elkaar
van
gedachten wisselen over allerlei
onderwerpen, wij ook nog op een
andere manier arbeiden. Dat doen
wij op bepaalde avonden met
behulp van een soort mythisch
spel, een rituaal noemen wij dat.
Op zo'n avond zijn wij wat deftiger
gekleed en voeren met elkaar een
rite op. Deze ritualen hebben wij
met elkaar afgesproken en voeren
wij uit zoals alle broeders in
Nederland dat eenvormig doen.
Wij gebruiken daarbij allerlei
symbolen tegen een mythische
achtergrond
met
bepaalde
voorwerpen.
Hoe dat gaat vertel ik niet, want
dat is nou juist de clou. Bij een
inwijding als lid of zo moet dat
nou juist worden ervaren als een
soort verjaardagsgeschenk. Men
moet blindelings vertrouwen op
de
medebroeders
die
deze
symbolische handelingen samen
mee uitvoeren. En als er al iets
geheim is in die vrijmetselarij dan
is het dat. Voor het overige zijn er
geen echte geheimen, niets engs,
niets controversieel. Wij zijn een
normale vereniging met een
normale bestuurlijke samenstelling
die geheel binnen de wet van het
land functioneert. We hebben
statuten en een huishoudelijk
reglement.
U heeft kunnen lezen dat wij
streven naar een geestelijke groei,
maar wij spreken niet over de
richting waarin die groei zich zou
moeten ontwikkelen. Die keuze
ligt geheel bij de vrijmetselaar
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zelf. Er zijn immers even zoveel
meningen als er vrijmetselaren
zijn, maar de kracht ligt - volgens
mij - juist in de vrijheid van
waarheidsvinding en de daaruit
voortvloeiende verdraagzaamheid.
Een gangbare uitdrukking bij ons
is "op u komt het aan" en dat
betekent dus primair een eigen
werkzaamheid om datgene te
bereiken dat u wilt. Voor mij
betekent dat een beter mens
worden in deze maatschappij.
Niets meer en niets minder. Als ik
dit allemaal samenvat dan kan ik
zeggen dat vrijmetselarij een
ethisch systeem is die zich bedient
van symbolen en ritualen. Nou is
dat ook al niet bijzonder want in
het dagelijks leven zijn wij allang
gewend aan het werken met
symbolen. Denk maar aan de
trouwring als uiterlijke vorm van
de diepe verbondenheid met een
ander. Je kan ook denken aan een
anker of het kruis. Ook degenen
onder u die een kerk bezoeken
ondergaan allerlei ritualen.

Het doel van ons systeem is dat je
met behulp daarvan jezelf tot een
beter mens kan vormen en dan
beter in de zin van completer
mens, harmonieuzer en evenwichtiger ontwikkeld. Zoals al
eerder aangegeven: door onze
manier van denken en werken zijn
wij wars van dogma's. Immers
dogma’s belemmeren altijd je
geestelijke groei. Als iemand zegt

"dat is zo" dan zeggen wij; "nou
dat kan wel zo zijn maar ik
onderzoek dat liever zelf" en soms
betekent dat, dat je ergens grote
vraagtekens
bij
stelt.
In
dictatoriale staten en onder streng

religieuze regimes is vrijmetselarij
altijd bestreden omdat het haar
leden aanspoort zelfstandig naar
waarheid te zoeken en dat is dus
in dit soort staten niet welgevallig.
Het streven van vrijmetselaren

naar vrijheid heeft in gesloten
maatschappijen
vaak
een
krachtige impuls gegeven aan
democratisering.

______________________

Verhuizing IHC op losse schroeven
Vfonds trekt de stekker eruit na gesteggel door Provincie
De toekomstige en zo gewenste
verhuizing
van
het
Indisch
Herinneringscentrum (IHC) is op
losse schroeven komen te staan.
Het Vfonds ziet alsnog af van
een miljoenenbijdrage voor het
beoogde
nieuwe
Nationale
Vrijheidsmuseum
WO2
in
Nijmegen in het oude industriecomplex Vasim aan de rivier de
Waal. Hierdoor is de realisatie van
het museum en de daarmee
gepaard gaande samenvoeging
met het Indisch Herinneringscentrum
feitelijk
kansloos
geworden.

Het Vasim-complex nu

Het Vasim complex gaat snel
achteruit. Om het monumentale
gebouw toch voor de toekomst te
behouden
is
een
grondige
restauratie noodzakelijk, hetgeen
prima gecombineerd kan worden
met de vestiging van het nieuwe
Vrijheidsmuseum
waarvoor
dan
tevens een uitbreiding van het
complex nodig is. De bedoeling
was dat het museum het totale
verhaal
van
de
Tweede
Wereldoorlog zou vertellen; de
aanloop naar die oorlog, de oorlog
zelf,
de
bevrijding
en
de
wederopbouw. Daarbij zou via
bijzondere wisselexposities het
verhaal continu geactualiseerd

worden. Hiervoor werden samenwerkingsovereenkomsten gezocht
met culturele instellingen, diverse
andere musea en onderwijsorganisaties. Het Nationaal Fonds
voor Vrede, Vrijheid en Veteranen
stond vanaf 2012 garant voor een
bijdragen van tenminste 6 miljoen
euro. Het Vfonds steunde het
initiatief zelfs vanaf het allereerste
begin in 2008. Het Fonds had al
een financiële injectie gegeven
voor de uitwerking van de
plannen.
De Provincie Gelderland was in
2013 bereid om 6,5 miljoen euro
in het project te steken. De
Gedeputeerde Staten waren erg
enthousiast over de plannen. Ook
de Gemeente Nijmegen wilde
miljoenen
bijdragen
aan het
Museum, dat in totaal op 25
miljoen euro was begroot. Bij
andere fondsen moest nog 4
miljoen gevonden worden. Eind
november 2013 drong het Vfonds
er bij de Provincie op aan om nog
voor 31 december dat jaar een
definitief besluit te nemen. De
directeur van het Vfonds, Ton
Heerts, dreigde de toegezegde 6
miljoen euro in te trekken als er
op die datum geen definitief
besluit was genomen.
Over het nieuwe Vrijheidsmuseum
wordt al sinds 2008 gesproken. In
2012 heeft het Vfonds een eerste
bijdrage beloofd. Het wachten was
op de Provincie. Eind 2013 werd
overeengekomen
om
deze
beslissing van de Staten van
Gelderland uit te stellen tot eind
2014. In eerste instantie was het
Vfonds hier niet zo gelukkig mee,
maar stemde uiteindelijk “in het
belang van de zaak” toe.
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Artist-impression van het nieuwe
Vrijheidsmuseum

Nu echter wil de Provincie opnieuw
uitstel en het zelfs over de
komende Statenverkiezingen heen
tillen. Dit is bij het Vfonds in het
verkeerde keelgat geschoten en
Ton Heerts heeft nu de stekker
eruit getrokken: “We zijn nu al 6
jaar bezig en nog steeds is er
geen besluit. Dat accepteren we
niet langer”. Hij benadrukte dat
het Vfonds nog steeds het idee
van het museum als “zeer goed”
bestempelt. Ook de Nijmeegse
wethouder
Bert
Veldhuis
en
gedeputeerde Jan Jacob van Dijk
reageren teleurgesteld maar zien
toch nog een opening. Zij houden
vast aan de toezegging van het
Vfonds en hoopt dat men alsnog
over de bijdrage wil nadenken als
de zaak bespoedigd wordt en het
financiële plaatje sluitend gemaakt
kan worden.
De Gelderlander

Maandelijks GRATIS e-Magazine
voor de Indische gemeenschap

Bent u al abonnee?
Een mailtje is voldoende:
info@indisch-centrum-denhaag.nl

(advertentie)

Recept van de maand

Andijviestamppot met Babi Ketjap

Een klassieke stamppot mag in de

Bereiding: Verhit de wokolie in

komende maanden niet ontbreken.

een braadpan. Snijd het vlees in
dobbelsteentjes en bak het hierin
mooi bruin. Voeg vervolgens de

Han Go (eigenaar van Go-Tan)
heeft daarom een aantal oerHollandse
stamppotten
een
Indische twist gegeven. Kijk maar
eens op de website www.gotan.nl. Hier alvast een voorbeeld:
(zie ook een recept in Just4kids).

Ingrediënten:
400 gr. runder- of varkenslapjes,
1,5 kg bloemige aardappels, 600
gr. fijngesneden andijvie, 1 bosui,
Go-Tan boemboe babi ketjap, 2
el. Go-Tan wokolie, scheut melk,
2 el. boter, zout en peper.
Voor de saus (optioneel):
120 ml. Go-Tan Original Wok
Spicy Tomato, 150 ml. Kokosmelk.

rundvlees minimaal een uur. Kook
de aardappelen goed gaar en
stamp ze fijn met de melk en
boter. Breng op smaak met zout
en peper naar smaak en meng de
andijvie en de in ringetjes
gesneden bosui erdoor. Een extra
bosuitje
erbij serveren mag
natuurlijk altijd, omdat het zo
goed combineert met rauwe
andijvie. Vergeet niet ook het
groen mee te snijden. Optioneel:
verwarm voor de saus de Original
Wok Spicy Tomato met de
Kokosmelk en serveer het erbij.

Selamat makan
babi ketjap toe en laat het
smoren (sudderen). Bij varkensvlees ca een half uur; bij
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Altijd twee recepten per uitgave
(Recept: “Oosterse hutspot met
beenham” in de Kids rubriek)

______________________

Korte berichten
Adverteren in NICC
Magazine
Tot nu toe was het noodzakelijk
om zowel de kopij als de
advertenties vóór de 4e van de
maand binnen te hebben, om in
het lopende nummer, dat in
diezelfde maand op de 15e
verschijnt, nog mee te kunnen.
Voor
de
kopij
(redactionele
inhoud) is dit nog steeds nodig,
maar voor de advertenties gelden
aangepaste regels. Advertenties

dienen dan wel tot uiterlijk de 4e
van
de
maand
te
worden
opgegeven, zodat wij rekening
kunnen houden met te reserveren
ruimte (opgave van afmetingen is
dan van belang), maar het
advertentiemateriaal kunt u dan
tot uiterlijk de 10e van de maand
digitaal aanleveren. Aanleveren
dan in ieder geval in JPG (JPEG).
Andere bestanden zijn voor ons
lastiger
in
te
voegen.
En
adverteert u voor de eerste keer?
Dan krijgt u 10% korting op uw
totale factuur. Vraagt u vrijblijvend onze advertentieflyer aan:
info@indisch-centrum-denhaag.nl
----------

Rectificatie, tevens
oproep
In onze editie van oktober
plaatsten wij een stukje in de
rubriek Boekbesprekingen, sub
Presentatie en Signeren over het
boek Door de ogen van het
verleden, door Dick Rozing.
Hierbij is helaas een foutief e-mail
adres vermeld. Het juiste adres
moet
zijn:
info@dickrozing.nl.
Tevens vroeg de auteur de
redactie te vermelden dat hij ook
tentoonstellingen inricht met de

originele gekleurde wandplaten uit
1912, aangevuld met de bekende
aardrijkskundige gekleurde schoolplaten en blinde wandkaarten van
Nederlands-Indië. Scholen, buurtcentra en zorghuizen die hiervoor
belangstelling hebben, kunnen
contact opnemen met Dick Rozing.
Verder is de auteur op zoek naar
gegevens en materiaal voor een
nieuw te schrijven boek over hoe
er
in
Nederlands-Indië
werd
lesgegeven op scholen. Met name
welke hulpmiddelen en materialen
er tijdens de lessen werden
gebruikt. Bijvoorbeeld wandplaten,
film-stroken, toverlantaarn, enz.
Wie kan Dick Rozing hier wat
meer over vertellen?
----------

Ambassadeur is nu
Minister van Buiten
landse Zaken
De
nieuwe
President
van
Indonesië Joko Widodo heeft op
de zesde dag van zijn aantreden
zijn
ministersposten
bekend
gemaakt. Eén van de ministers in
zijn 34-koppige kabinet is Retno
L.P. Marsudi op de post van
Buitenlandse Zaken. Tot voor kort

was
zij
de
Indonesische
ambassadeur
in
Den
Haag.
Daarmee is zij de allereerste
vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken in Indonesië ooit. In
2012 was zij tevens de eerste
vrouwelijke
ambassadeur
van
Indonesië in Nederland. Haar
voorganger was Junus Effendi
Habibi, broer van de derde
president van het land. Tijdens
haar ambtsperiode in Nederland
achtte Marsudi het van groot
belang om via de culinaire
diplomatie de band met Nederland
te versterken en de Indonesische
keuken in ons land te promoten.
We kunnen gerust stellen, dat
ondanks haar korte ambtsperiode
in Neder;and zij een onuitwisbare
indruk heeft achtergelaten. Een
eenvoudig persoon en altijd bereid
tot een praatje; een sympathieke
vrouw
met
een
geweldige
uitstraling. Wie haar in Den Haag
gaat opvolgen als ambassadeur is
nog niet bekend.
----------

Indonesië zonder
Soesah reizen
In de editie van september
maakten we al melding van een
nieuwe zorgorganisatie voor de
Indische
ouderen:
“Zorg
en
Welzijn Connect”. Deze nieuwe
organisatie heeft een speciale
dienst opgezet: “Indonesië zonder
Soesah” (IZS) Reizen. Zij bieden
een breed palet van “op maat
gemaakte” reizen in Indonesië aan
die aansluiten op de persoonlijke
wensen van haar klanten. Voor de
oudere Indische mensen bestaat
nu ook de mogelijkheid van
begeleiding, verzorging of zelfs
verpleging tijdens het verblijf in
Indonesië zodat van een reis
zonder
zorgen
genoten
kan
worden. Vooraf wordt een brede
verpleegkundige
en
medische
intake als basis gebruikt voor de
reis op maat met de ondersteuning
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Die noodzakelijk of gewenst is
(ook 7 x 24 uur). De reis wordt
georganiseerd in samenwerking
met
Selamat
Jalan
Tour,
aangesloten bij het Garantiefonds
Reisgelden, het Calamiteitenfonds
en lid van de ANVR. Inlichtingen:
www.izsreizen.nl, info@izsreizen.nl.
----------

Indisch 3.0 niet
meer actief
De organisatie die speciaal is
opgericht voor Indische mensen
van de 3e generatie, Indisch 3.0 is
feitelijk opgehouden te bestaan.
Kirsten Vos en Tabitha Lemon, de
stuwende krachten achter Indisch
3.0 hebben de laatste maanden
gemerkt dat het onderhouden van
de organisatie niet echt goed te
combineren is met intensieve
banen en een veeleisend sociaal
leven en een gezin. Tabitha heeft
veel opdrachten met haar goed
lopende
fotografiebedrijf
en
Kirsten ziet steeds meer tijd
opgeslokt worden door haar baan
als online hoofdredacteur voor een
van de grootste online marketingplatforms in ons land. Het duo
kijkt met veel genoegen terug op
een bijzonder enerverende tijd en
bovendien vinden beiden dat zij
eigenlijk de leeftijd van de 3e
generatie
ontgroeid
zijn.
Zij
voelen het niet meer zo als hun
plek om een stem te geven aan de
jongere Indische Nederlanders.
Toch blijven zij zich alletwee
inzetten
voor
de
Indische
gemeenschap, zij het in een meer
persoonlijke sfeer. De website
Indisch 3.0 zal blijven bestaan als
vraagbaak. De Online Pasar en de
Francard pagina’s zullen worden
verwijderd. De Stichting Indisch
Cultuurfonds, waartoe Indisch 3.0
behoort, blijft eveneens bestaan.
“Het is denkbaar, dat we vanuit
die rol achter de schermen op
uitnodiging gaan meedenken met

nieuwe initiatieven”, aldus Kirsten
Vos, “maar eerst gaan we
focussen op onze beroepsmatige
en persoonlijke sferen”.

markt, die bestaat uit een van
snijgleuven voorziene rvs kubus,

----------

Herdenking Slag in
de Javazee 2015
Op 27 februari 2015 wordt al weer
de 4e Herdenkings ceremonie op
de zeelokatie in de Javazee
georganiseerd. Tevens zal dan het

waarmee je in no-time maar liefst
100 stokjes saté kunt maken van
ca. 25 gram vlees per stokje. Met
een speciaal mes snijdt u feilloos
en in een korte tijd de saté voor al
uw gasten. Bekijkt u de video van
de firma Spiedini vof via de link:
https://www.youtube.com/watch?
v=vYmpXjm6Kyo. De satémaker
kost € 55,00, excl. verzendkosten.
Website: www.spiedini.nl.

Hr.Ms. De Ruyter
monument ter nagedachtenis aan
de 913 Nederlandse Mariniers
die omkwamen bij het zinken van
de Hr.Ms. “De Ruyter”, onder het
commando van Schout-bij-nacht
Kerel Doorman, onthuld worden.
Dit zal gebeuren aan de westkust
van het eiland Bawean. Wie meer
wil weten over deze bijzondere
Herdenking in de Javazee, kan
contact
opnemen
met
de
Vereniging van Overlevenden &
Nabestaanden (VON) van de Slag
in de Javazee 1942 c.a., via e-mail
joopnahuysen@ing-rail.com.
----------

De gemakkelijke
satémaker
Sinds kort is er een simpele
manier om thuis uw saté te
maken. Vooral als je veel gasten
verwacht voor een huisparty
neemt het met de hand en stuk
voor stuk rijgen van saté een zeer
tijdrovende
bezigheid.
Vaak
worden de kids voor deze taak als
vrijwilliger aangewezen. Er is nu
een handig hulpmidden op de
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(advertentie)

Song of remembrance: “Rest in Peace”
To those who perished in The Great War 1914-1018
For all who need comfort for all those who mourn
all those whom we cherished will be reborn
All those whom we love but see no more
they are not perished, but gone before
and lie in the tender arms of he who died
for us all to set us free
from hatred and anger and cruel tyranny
may they rest in peace – and rise in glory

and teach me compassion so I may live,
all my enemies to forgive
For all who need comfort for all those who mourn
all those whom we cherished will be reborn
All those whom we love but see no more
they are not perished but gone before
and Lord keep them safe in your embrace
and fill their souls with your good grace
for now they see you face to face
where they rest in peace – and rise to glory

Al suffering and sorrow will be no more
they’ll vanish like shadows at heaven’s door
All anguish and grieving will one day be healed
when all of God’s purpose will be revealed
Though now for a season lost from sight
the innocent slain in the blindness of ‘right’
are now in the warmth of God’s glorious light
where they rest in peace – and rise in glory

*
Musical arrangement by Robert Prizeman,
sung by Libera Boys Choir, London, UK.
Ctrl + Click to hear the music while following the
above lyrics:

Lord give me wisdom to comprehend
why I survive and not my friend

https://www.youtube.com/watch?v=40g5f2AMSLs

Indonesische deltawerken
Jakarta is begonnen met de
uitvoering van zijn Deltaplan en
dat is hard nodig. Elk jaar zakt de
stad 10 centimeter en 40 % van
de 10 miljoen inwoners van de
Indonesische hoofdstad lopen elk
jaar het risico dat hun huizen
onder water komen te staan. Deze
overstromingen moeten binnen
niet al te lange tijd tot het
verleden
behoren.
Een
35
kilometer lange zeedijk en 17
kunstmatige eilanden moeten de
wereldstad
gaan
beschermen
tegen het wassende zeewater. De
17 eilanden krijgen de vorm van
een Garuda, de grote mythische
vogel die het nationale symbool
van Indonesië is.

Megaproject
Alleen al om alle grond uit te
graven die nodig is om de 17
eilanden te bouwen, zijn meer
baggerschepen nodig dan er
wereldwijd bestaan. Het gehele
project zal in totaal zo’n 35 miljard

euro gaan kosten. Een bedrag dat
de Indonesische overheid nog niet
volledig bijeen heeft. Ondanks dat
is onlangs met de eerste fase
begonnen van dit ambitieuze plan.

water nog uit de grond gepompt,
waardoor de grond onder de stad
sponsachtig wordt en vol met
holtes. Hierdoor verzakt de stad.
Om dit probleem te lijf te gaan,
wordt een uitgebreid leidingnet
aangelegd dat de stad in staat
moet stellen om drinkwater uit
andere bronnen te winnen.

2040

De bestaande zeewering wordt
verhoogd, de eerste kunstmatige
eilanden worden aangelegd en de
nieuwe zeewering in de baai van
Jakarta moeten de stad tegen
overstromingen tijdens het regenseizoen beschermen.

Grondwater
Om verdere verzakking van de
stad tegen te gaan, za;l ook de
drinkwatervoorziening van de stad
aangepast worden. Nu wordt het
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De
Indonesische
Deltawerken
moeten over 25 jaar klaar zijn. De
nieuwe zeewering is tussen 2025
en 2030 voltooid en de Garuda
eilanden 10 jaar later. Het gehele
plan is ontworpen door een
Nederlands consortium, dat wordt
aangevoerd door Witteveen+Bos
en Grontmij. Andere Nederlandse
bedrijven die participeren zijn
Kuiper Compagnons, Delatares,
Triple-A en Ecorys.

______________________
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Oproep medewerking aan boek over 1945
Volgend jaar is het 70 jaar
geleden dat op 15 augustus 1945
de Tweede Wereldoorlog in Azië
eindigde met de capitulatie van
het Japanse leger. En twee dagen
later, op 17 augustus, werd
door Soekarno en Hatta de
onafhankelijkheid van Indonesië
uitgeroepen. In de geschiedenis
van Nederland en Indonesië zijn
deze twee data van beslissende
betekenis.

Journalist-schrijver Kester Freriks,
verbonden aan NRC Handelsblad,
is voornemens een boek te
schrijven over deze twee data en
de
gevolgen
daarvan
voor
individuele mensen. Hij zou graag
in contact komen met hen die zich
wellicht nog persoonlijk herinneren

hoe de gebeurtenissen in 1945
zich ontwikkelden. Hij wil hen
vragen om hun herinneringen ten
behoeve van zijn boek te delen en
hun verhaal daarvoor willen prijs-
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geven. De journalist is op zoek
naar mensen, zowel burgers
(totoks en Indo’s) als KNIL-ers,
personen met Chinese roots en
hen die in Indonesië of in
Nederland
nauw
bij
de
gebeurtenissen betrokken waren.
Hij is ook benieuwd naar de mate
van onthechting van mensen met
een
Indisch
of
Indonesisch
verleden en in hoeverre zij in staat
waren zich te “ontwortelen”. Het
gaat dus niet uitsluitend om het

verleden, maar ook om het heden
en de toekomst. Ook kinderen uit
de derde generatie kunnen in de
gesprekken een rol spelen. Vanzelf
wordt alle informatie vertrouwelijk
gebruikt, geheel naar de wens van
hen die aan dit boek mede willen
bijdragen met hun ervaringen.
Kester Freriks is in 1954 geboren
in Jakarta. Voor NRC schrijft hij
veelvuldig over onderwerpen die
met Nederlands-Indië en Indonesië

Maria Demoût en Madelon Székely-

Lulofs. Indien gewenst kunt u
contact opnemen met Kester
Freriks via de volgende gegevens:
e-mail: kesterfreriks@hotmail.com
Postadres: Windroosplein 188,
1018 ZW Amsterdam, Telefoon:
06-53187716.
Onafhankelijkheidsproclamasi 1945

samenhangen. Hij schreef eerder
biografieën over de schrijfsters

Boekbespreking,
Kennemers, Watermannen en
Rijstvogels – Gerrit en Jan
Kuipers. Dit boek beschrijft het
verhaal van de vier gebroeders
Kuipers die als oorlogsvrijwilligers
(OVW-ers) naar Nederlands-Indië
gingen om het te bevrijden van
het Japanse monster. Toen zij
daar aankwamen, was de situatie
volledig gewijzigd en kwamen zij
terecht in een verschrikkelijke

guerilla-oorlog, die hun leven
compleet veranderde. Zij zaten er
van 1946 tot 1948. Adviesprijs:
€ 27,00.
Gesloten
koffers
–
Sylvia
Pessireron. De Molukse KNILsoldaat Itja Hatuopar voelt zich
afgedankt. Volkomen onverwacht
zijn hij en zijn wapenbroeders bij
aankomst in Nederland ontslagen.
Weggestopt in een barakkenkamp
ergens in de Betuwe, zonder
inkomsten en met een verbod
om te werken, merkt Itja dat de

______________________

e-Books, CD & DVD, Presentatie & Signeren

Molukkers in Nederland helemaal
niet
welkom
zijn.
Verbitterd
weigert hij zich neer te leggen bij
de strenge leefregels. Zijn vrouw
Ina doet haar best om hun
dochters en zonen een toekomst

te geven. Ze kan niet voorkomen
dat haar gezin terechtkomt in een
draaikolk van botsende belangen.
Een extreme verzetsdaad zet dan
alle familiebanden op scherp.
Adviesprijs: € 19,95.
Kazernekind
–
Marlies
Mielekamp. Dit boek beschrijft
aan de hand van het Molukse
gezin van Jo en Bantji Polnaya de
geschiedenis en lotgevallen van de
gedemobiliseerde KNIL militairen
die van de tropen naar Nederland
werden
getransporteerd
om
vervolgens te worden ontslagen
uit het KNIL. Dit boek van Marlies
Mielekamp geeft de Molukse
Nederlanders een gezicht. Een
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geschiedenis waar Nederland zich
keer op keer beslist niet van haar
beste kant heeft laten zien. Uit het
moeizame integratieproces van de
Molukkers in de Nederlandse
samenleving had de Nederlandse
overheid
waardevolle
lessen
kunnen leren. Lessen die bij de
latere komst van groepen etnische
minderheden echter totaal niet ter
harte zijn genomen. Adviesprijs:
€ 18,95.
Linggadjati,

brug

naar

de

toekomst – Adrienne Zuiderweg

en Frederik Erens. In november
1946 werd in het Javaanse
bergdorp Linggadjati een akkoord
bereikt tussen Nederland en de
naar vrijheid strevende Republik
Indonesia. De moeizame onderhandelingen verliepen in een sfeer
van
wederzijds
respect
en
vettrouwen. Met name tussen de
delegatieleiders Soetan Sjahrir en
Willem Schermerhorn, die voorstanders waren van een

vreedzame oplossing van het
conflict.
De
onderhandelaars
waren echter veel verder gegaan
dan hun wantrouwige achterban
toeliet. Als gevolg daarvan werd
het akkoord in geweld gesmoord.
Dit boek plaatst het Akkoord van
Linggadjati in de brede context
van de groei van Indonesië naar
een zelfstandige vrije staat. Het
belicht de rol van de Nederlandse
en
Indonesische
betrokkenen.
Speciale aandacht hierbij voor
Soetan Sjahrir, de Indonesische
diplomaat, wiens leven bepaald
werd door de drang naar vrijheid
en
zelfontplooiing
van
de
Indonesiërs. Te bestellen via:
www.lmpublishers.nl/shop/indone
sië/linggadjati-brug-naar-detoekomst. Adviesprijs: € 7,50.
Stille passanten – Harriette
Mingoen en Yvette Kopijn. Het
levensverhaal
van
JavaansSurinaamse ouderen in Nederland.
Javaanse Surinamers in Nederland
hebben
een
rijke
migratiegeschiedenis, waarin niet slechts
één keer, maar minstens twee –
en soms meerdere – keren van
land werd gewisseld. Bovendien is

het sterk verbonden met de
Nederlandse koloniale periode.
Zonder Suriname en Nederland
was de Javaanse migratie eenvoudigweg nooit begonnen. In dit
boek vertellen een aantal Javaans-

Surinaamse
ouderen
hun
levensverhaal. Deze verhalen en
portretten getuigen van moed en
veerkracht van een bevolkingsgroep, die altijd vooruit bleef
kijken naar betere kansen en
toekomstmogelijkheden. Dit boek
is te bestellen via de uitgever:
www.lmpublishers.nl/shop/boeken
-over-suriname/stille-passanten.
Adviesprijs: € 19,50.
De VOC, een multinational
onder zeil – Jan J.B. Kuipers.
Lange tijd was de VOC (de
Compagnie, zoals het genoemd
werd) het grootste handelsbedrijf

ter wereld. Een commerciële
onderneming die geen middel
schuwde om haar positie te
handhaven en verstevigen. Dit
boek geeft een panoramisch beeld
van
de
fascinerende
“Edele
Compagnie”, die uiteindelijk zou
vergaan door corruptie. Het biedt
een grote en een kleine anekdote
en werpt licht op de veelsoortige
handelsgebieden tussen Kaap de
Goede Hoop en Japan, het leven in
Batavia, op zee en thuis in
Nederland. Hierbij passeert een
kleurrijke stoet personen de revue
van Jan Pieterszoon Coen tot de
Molukse
opstandeling
Kapitein
Jonker; allen maakten de VOC tot
wat deze was. Te bestellen bij
de uitgever: www.walburgpers.nl.
Adviesprijs: € 24,95.
Eigen
meester,
niemands
knecht - het leven van Pieter
Sjoerds Gerbrandy 1885-1961
– Cees Fasseur. De geboren
Fries en gereformeerde boerenzoon Pieter Sjoerds Gerbrandy
was Minister-President in de
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moeilijkste
periode
van
de
Nederlandse geschiedenis, van
1940 tot 1945. Als hoofd van het
Kabinet in ballingschap in Londen
weigerde hij zich neer te leggen
bij de gedachte dat Nederland
verslagen zou zijn. Zijn moed,
onverzettelijkheid
en
strijdlust
deden ertoe toen het er op aan
kwam. Na de oorlog leidde hij de
beweging voor de Rijkseenheid,
die van onafhankelijkheid van
Indonesië niets wilde weten. In die
periode verdacht men hem zelfs
van een poging tot staatsgreep.
Nu siert zijn borstbeeld samen
met dat van Koningin Wilhelmina
de ingang van het Tweede
Kamergebouw als een blijvende
herinnering
aan
de
Tweede
Wereldoorlog.
Prijs
gebonden:
€ 39,95 en paperback: € 24,95.
Gids slavernijverleden Amsterdam / Slavery heritage Guide
– Dienke Hondius e.a. Dit is een
tweetalige uitgave, Nederlands en
Engels. De welvaart die de
Gouden Eeuw Nederland heeft
gebracht heeft een keerzijde.
De
Sociëteit
van
Suriname
vergaderde in het stadhuis van

Amsterdam, het huidige Paleis op
de Dam. Veel Amsterdammers
investeerden in plantages in
Suriname en de Antillen, in de
BVOC en de latere WIC (WestIndische Compagnie). En dit is
zichtbaar in de stad Amsterdam.
Er zijn ook nu nog veel sporen van
het
slavernijverleden.
In
de
huidige ambtswoning van de
Burgemeester op de Herengracht
woonde destijds de beruchte
slavenhandelaar Paulus Godin, om
maar een voorbeeld te noemen.
Deze gids voert u langs honderd
locaties in Amsterdam. Voortaan
bekijkt u de oude gevels met
andere ogen. Bi-lingual: Dutch
and English. Te bestellen/order:
www.lmpublishers.nl/shop/coolpoli
tics/gids-slavernijverledenamsterdamslavery-heritage-guide.
Adviesprijs: € 12,50.

en attracties en aandacht voor de
geschiedenis, architectuur, stedenbouw en actuele sociale facetten.
Uitgebreide historische informatie,
duidelijke
plattegronden,
driedimensionale tekeningen en een
veelheid aan oude en nieuwe
foto’s. Wandel met deze gids
door: Medan, Jakarta, Cirebon,
Bandung, Semarang, Yogyakarta,
Surakarta, Surabaya en Malang.
Te bestellen bij de uitgever:
www.lmpublishers.nl/shop/feature
d/gids-historischestadswandelingen-indonesie/.
Adviesprijs: € 25,00.
Groot Indonesisch Kookboek –
Beb Vuyk. Al meer dan 30 jaar is
dit een van de “must-have” kookboeken over de Indonesische
keuken voor zowel beginners als

Historische stadswandelingen
Indonesië – Emile Leushuis.
Historische steden in Indonesië
hebben een duidelijk herkenbare
koloniale geschiedenis. Sinds de
onafhankelijkheid zijn ze uitgegroeid

tot dynamische steden vol van
tegenstellingen:
verleden
en
heden komen er dagelijks met
elkaar in aanraking. Hoe kan men
de veelzijdigheid van de stad, de
charme
van
een
verborgen
steegje, de intieme doorkijk van
een tempelpoort en de geuren en

kleuren van de straat beter
ervaren
dan
als
ongehaaste
wandelaar. Deze gids biedt 16
wandelroutes langs de belangrijkste bezienswaardigheden in de
oude
binnensteden,
stadse
kampongs en historische wijken.
Praktische informatie over musea

gevorderden. Het telt honderden
recepten
voor
de
lekkerste
gerechten, die helder omschreven
zijn. Hele generaties hebben
dankzij deze klassieker van Beb
Vuyk de Indonesische keuken
leren kennen. Naast de recepten
ook een uitgebreid overzicht van
de
ingrediënten,
kruiden
en
boemboes. Door de handige tips is
dit kookboek geschikt voor elke
kok. Een schitterende luxe editie.
Adviesprijs: € 24,99.

gehalte. Tracks en artiesten op
deze verzamel CD zijn onder
andere: Rudi van Dalm, Jack
Jersey,
The
Valiants,
Eddy
Chatelin & The Crazy Jets, Rosy &

Andres, Mus Mullyadi, Mirella,
Maurice de la Croix, Sundari
Soekotjo, enz. deze “must-have”
voor de echte liefhebber is
verkrijgbaar bij onder andere
Blokker. Verder te bestellen bij:
info@roodhitblauw.nl. Prijs niet
vermeld.
De zachte held – Hans Boland.

e-book.

Een man is geboren in

Indonesië en daarom wil hij er
naar terug. Over zee, want zo is
hij er ook ooit vertrokken. In
Jakarta wacht hem een macabere
ontmoeting; in Yogyakarta volgt
hij lessen in Oud-Javaans. In
Bandung, waar hij als kind
woonde, constateert hij dat “alles
van vroeger” er niet meer is. Hij
reist door Sumatra, Celebes en de
Molukken en keert dan terug naar
zijn geboortestad. Want daar is hij
hals over kop verliefd geworden
op een jongen. Hij weet niet wat
hij
moet
doen.
Hij
wil
beantwoorden aan zijn liefde,
want doet hij dat niet, verliest hij

*
e-Books, CD & DVD
Pasar Malam Top 50 – 2 CD
Box. Deze 2 CD Box bevat 50
prachtige tracks met een hoog
Indisch / Indo Rock / Rock & Roll
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Java opnieuw. Niets in dit e-book
is verzonnen en toch komen alle
Indische
thema’s
aan
bod.
Bovenal
is
het
een
hartverscheurend liefdesverhaal. Dit

e-book is direct verkrijgbaar als
digitale levering. (E-pub). Ga naar
www.vanstockum.nl. Adviesprijs:
€ 13,99.
Patria – Ricardo Esser, Pascal
Vugts e.a. DVD. De film Patria
handelt over het waargebeurde
verhaal
van
Arthur
Knaap
(Timothy Flohr), een NederlandsIndische jongen die tijdens de
Eerste Wereldoorlog als soldaat
van het Vreemdelingenlegioen in
de loopgravenoorlog terechtkomt.

Batavia geboren en groeide op in
het hotel van zijn ouders in de
wijk Weltevreden. Het was er
paradijselijk, totdat de Tweede
Wereldoorlog, met de komst van
de Japanners, zijn leven in een
volkomen
chaos
veranderde.
Ondanks alle ellende blijft de toon
in dit luisterboek opgewekt. MP3
bestand leverbaar via internetlink
als downloadbaar audio-bestand.
Adviesprijs: als audio CD: € 24,95
en als downloadbestand: € 19,94.
www.vanstockum.nl

13.00 uur. Toegang gratis, maar
wel graag tevoren aanmelden via:
http://www.paagman.nl/rapportto
mmie. Tel: 070-3383838.
In Indisch verdriet – Dr. H.Th.
Bussemaker. Op 15 augustus
was de Tweede Wereldoorlog
voorbij, maar in Nederlands-Indië
ging de strijd door. Na jarenlange

*
Presentatie & Signeren
Rapport Tommie – Yvonne
Keuls. De nog altijd actuele
roman
“Rapport
Tommie”
is
gebaseerd
op
interviews
die
Yvonne
Keuls
hield
met
slachtoffers van zedendelicten.
Daar wacht Arthur een grote
ontnuchtering
wanneer
de
gruwelen van de loopgravenoorlog
en de gifgasaanvallen hem in
versneld tempo volwassen doen
worden. Vanuit de loopgraven
stuurt hij brieven naar huis.
Emotionele brieven met verhalen
van de strijd en de dood. (DVD
verschijnt eind november 2014)
Adviesprijs: € 15,99.
Indië
vaarwel
–
Pans
Schomper. Luisterboek. In deze
autobiografie
beschrijft
Pans
Schomper (1926) zijn eerste
twintig levensjaren in voormalig
Nederlands-Indië. Hij werd in

Het verhaal over een rechter die
pedofiele contacten onderhoudt, is
dan ook op feiten gebaseerd. De
schrijfster was de eerste die een
dergelijk
misbruik
openbaar
durfde te maken. De rechterlijke
macht
reageerde
destijds
woedend op het boek en de
betrokken
kinderrechter
werd
uiteindelijk eervol ontslagen. Naar
aanleiding van een herdruk wordt
Yvonne Keuls geïnterviewd door
Bart
Chabot
bij
Boekhandel
Paagman in de vestiging “Fred”.
Aansluitend zal zij haar boek
signeren. Zondag 23 november
2014, Paagman, Frederik Hendriklaan 217, Den Haag. Aanvang:
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ontberingen in de Jappenkampen
en de Bersiap, volgde voor de
Indische Nederlanders een lang
slepende strijd voor erkenning van
hun leed en voor compensatie van
het materiële verlies dat zij in de
voormalige kolonie hadden geleden.
De Nederlandse overheid was met
beide zeer terughoudend. Indisch
verdriet laat zien hoe tergend
langzaam de financiële compensatie voor de getroffen Indische
Nederlanders op gang kwam. Voor
velen kwam ze zelfs te laat. Op
zondag 7 december zal het boek
officieel gepresenteerd worden
van 15.00 tot 18.00 uur in de
Singelkerk,
Singel
452
in
Amsterdam. Boekpresentatie.

____________________

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

(advertentie)

Gedicht

door: Mary-Jane Sahanaja

De auteur en dichteres Mary-Jane Sahanaja (1971) beschrijft in haar bundels “Verlossing van de schaamte en de schuld”
en “Mijn waarheid” als jongste dochter van een KNIL-er, hoe haar vaders stille verdriet van invloed is geweest op haar
leven. Ze kent een verleden van misbruik en mishandeling, waarover zij heel openhartig schrijft, zonder afbreuk te doen aan
haar liefde voor haar ouders. Haar gedichtenbundels zijn te bestellen bij www.bol.com en www.freemusketeers.nl

Wegens ruimtegebrek door extra veel kopij i.v.m. actuele zaken deze maand helaas geen gedicht.

Just

4Kids…

voor iedereen van 4 tot 16 jaar

December = feestmaand
Het is bijna december en dat
betekent dat de feestdagen in
aantocht zijn. Daarom ga ik wat
tips geven omtrent de decembermaand. Als je iemand vraagt wat
ze voor de feestdagen willen
hebben als cadeautje, dan zullen
de meesten uit bescheidenheid
zeggen dat ze het niet weten.
Anderen zullen exorbitante dingen
opnoemen. Toch is er een manier
om er achter te komen, want
wanneer je vraagt wat ze denken
dat je voor hen gekocht hebt,
zullen de meesten een redelijk
steekhoudend antwoord geven.
Daardoor krijg je toch wat
aanknopingspunten.
Doe eens wat aardigs voor een
willekeurig persoon en maak ze

blij. Dit zal ook jou een gevoel van
voldoening geven. En als ze dan
vragen wat ze voor jou terug
kunnen doen, moet je zeggen dat
ze vooruit moeten betalen….(!)
Bij mij thuis doen de dieren ook
mee aan de feestdagen. Ze
krijgen dan extra lekkere dingen.
Heel leuk om hun reactie te zien,
als je hond bijvoorbeeld een extra
grote kluif krijgt.
Surprises
of
fopcadeaus
zijn
natuurlijk altijd hilarisch, maar
sommige mensen vinden dit
minder leuk, vooral als het een
smeerboel wordt met nepslijm of
zo. Stem dit daarom af op de
persoon voor wie het bedoeld is
om ellende te voorkomen. Toch is
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door: Chinook de Deugd
het leuk om te zien hoe mensen
op die dingen reageren. En dan
gaat het niet zozeer om iets kleins
zo groot mogelijk te verpakken,
maar ook om iets groots zo
klein mogelijk te verpakken,
bijvoorbeeld
in
allerlei
losse
onderdelen. Je ziet dan het aantal
vraagtekens boven hun hoofd
groeien. Pas bij het uitpakken van
het laatste onderdeel hebben ze
pas in de gaten waar het allemaal
voor dient.
Laat met Oud-en-Nieuw je dieren
nooit buiten, maar houd ze dicht
bij je; dat stelt ze gerust en zullen
ze minder angstig reageren op
knallen en dergelijke. Kies de tijd
om ze uit te laten zorgvuldig,
zoals vroeg in de avond.

En voor jezelf: vuurwerk is beslist
niet ongevaarlijk. Draag daarom
altijd bescherming voor je ogen en
ook handschoenen kunnen vaak
erger voorkomen. Gebruik ook
nooit een aansteker om vuurwerk
af te steken, maar gebruik altijd

een aansteeklont. Heb gewoon
met de jaarwisseling veel lol, maar
wees voorzichtig en denk ook
vooral aan anderen. Gooi dus
nooit
vuurwerk
naar
andere
mensen toe.

Ik wens iedereen alvast hele fijne
feestdagen en een fijne Kerst en
een gelukkig Nieuwjaar.
Chinook de Deugd, juniorredacteur

______________________

________________________________________________________________

Korte berichten
Wij zijn op zoek naar jong
aanstormend talent
In de rubriek “Just4Kids” hebben
we eerder al aandacht besteed
aan jong talent. Zo plaatsten we
een artikeltje over twee meisjes
die Indonesische dansen leerden
en hierboven een stukje over een
drumtalentje 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

ben je een kunstschilder of een
fotograaf in de dop. 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 echt leuk geheel van.
Stuur je reacties dan naar:
info@indisch-centrumdenhaag.nl DOEN HOOR….!!!

----------

Familiefilm “South Pacific”
Tot en met 31 december draait in
het Omniversum in Den Haag de
schitterende
film
over
de
adembenemende natuur van West
Papoea. In de film reis tesamen
met de 13 jarige eilandjongen
Jawi aan boord van de Kalabia. Dit
is een soort drijvend klaslokaal.
Jawi ontdekt hope belangrijk de
balans van het leven in de oceaan

is en welke rol het prachtige
koraal daarin speelt. Met meer
dan 2000 diersoorten vormt WestPapoea een van ’s werelds meest
diverse ecosystemen onder water.
Er leven o.a. zeeschildpadden,
adelaarsroggen,
walvishaaien,
zeepaardjes, exotische vissen en
kleurig koraal. Een prachtige film
en zeker een must op een regenachtige dag. De film wordt
geprojecteerd op een reusachtig
koepelscherm, dat je het gevoel
geeft IN de film te zitten. Dit
koepelscherm is bijna een half
voetbalveld groot en staat garant
voor een geweldige filmbeleving.
Het Omniversum staat aan de
President Kennedylaan 5, in Den
Haag (tussen het Museon en
Gemeentemuseum enerzijds en
het World Forum Congrescentrum
aan de andere kant. Check de
website voor de aanvangstijden
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van de film en de prijzen op:
http://www.omniversum.nl/nl/film
s/south-pacific.aspx
----------

Boeken, e-books/cd-dvd

Geschiedenis van Indonesië.
Dit boek vertelt het verhaal van
een land, of eigenlijk een grote
groep eilanden, met enorme
contrasten.
De
Indonesische
archipel
herbergt
een
grote
diversiteit aan volkeren met elk
een eigen cultuur en identiteit. Dit
werk gaat over zowel de oudste
als de nieuwste geschiedenis van
Indonesië. Grote en machtige
rijken uit het verre verleden, de
komst van de Europeanen, de
introductie en verspreiding van de
islam, het handelsimperium van
de VOC, de Japanse bezetting, de
onafhankelijkheid, worden hier
uitvoerig belicht. Veel aandacht
wordt besteed aan de Indische
Nederlanders, die aan het begin
van de twintigste eeuw ingeklemd
raakten tussen de blanke en de

inheemse bevolking. Het boek is
een
meeslepend
en
helder
geschreven standaardwerk, rijk
geïllustreerd in kleur en zwartwit en brengt de complete
geschiedenis
tot
leven,
die
eeuwenlang nauw met Nederland
verbonden is geweest. De prijs
van dit boek is: € 39,50.

Kinderboekwinkel

www.paagman.nl

hutspot

met

Een heerlijke stamppot voor de
koude wintermaanden. Han Go
(eigenaar van Go-Tan) heeft een
aantal oer-Hollandse stamppotten
een Indische twist gegeven. Kijk
maar eens op de website:
www.go-tan.nl. Hier alvast een
voorbeeld: (kijk ook op pag. 20)
Ingrediënten:
4 beenhammetjes, 400 gr. uienringen, 300 gr. zoete aardappelen
(bataat), 300 gr. winterpeen in
kleine stukjes, 2 pakjes Go-Tan
Babi Ketjap kruidensaus, 3 el.
ketjap manis, 50 ml. water, 4 el.
Go-Tan wokolie, 2 tl. sambal
badjak.

voorstelling kan uitsluitend via
e-mail: info@indewolken.nl. De
kosten per kind bedragen € 5,00.

Leuke voorstelling?

----------

Agenda

Recept
Oosterse
beenham

Bereiding:
Bak de beenhammetjes in de
wokolie rondom bruin in ca. 5
minuten. Voeg de babi ketjapsaus
toe en laat het vlees zachtjes op
laag vuur smoren in ca. 40
minuten. Breng intussen de peen,
zoete aardappelen en ui in ruim
water aan de kook en gaar deze in
ca. 20 minuten. Giet het dan af en
stamp alles door elkaar. Voeg de
ketjap manis en de sambal badjak
toe om het gerecht wat pittiger te
maken. (Desnoods nog iets zout
en peper naar smaak – wel even
proeven of het echt nodig is).
Serveer de Oosterse hutspot met
de babi ketjap beenham.
Selamat makan.

www.kindertheater.nl

22 november 2014: Kleuterboekenclub leest voor. Jolanda
leest voor uit het grappige boek
“Sinterklaas en het hoogtevreespietje”. Daarna is het tijd om
liedjes te gaan zingen, om dan
aan de grote tafel leuke zwarte,
blauwe, gele of paarse pietjes te
maken. Kortom een compleet en
leuk programma voor kinderen
van 4 en 5 jaar. De bijdrage voor
deze middag is € 5,00 per kind,
inclusief een glaasje drinken en
wat lekkers. Kinderboekenwinkel
“In De Wolken”, Herenstraat 167,
2271 CE Voorburg. Je moet je
wel even van tevoren opgeven:
www.indewolken.nl.
29 november 2014: Poppenkast

voorstelling.
Ook
in
de
poppenkast is het een spannende
tijd: schoentje zetten, liedje
zingen en wachten op het bezoek
ban Sint en Piet. Roeltje doet
natuurlijk ook mee… of gaat het
dit jaar misschien opeens heel
anders?
Poppenspeler
Michel
Hessing maakt er weer een leuke
en spannende voorstelling van.
Meer info over Hessing en deze
poppenkast: www.tante-mies.nl.
Inschrijven voor deze poppenkast
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----------

Links4Kids
Veel leuke LINKS voor kinderen,
maar niet alleen voor kinderen:
Website over online geschiedenis van,
voor en met Indische Nederlanders.
http://www.indischhistorisch.nl
Informatie over schoollespakketten
over voormalig Nederlands-Indië.
www.gastdocenten.com
Informatie over de Nationale IndiëHerdenking op 15 augustus elk jaar.
www.indieherdenking.nl
Een Indische jeugd startpagina:
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

Een informatieve website met heel
veel Theatervoorstellingen, overal in
Nederland en voor iedere leeftijd.
http://www.kindertheater.nl/

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

Kunstbende, landelijke organisatie
met afdelingen in alle provincies voor
iedereen van 13 tot en met 18 jaar.
http://www.kunstbende.nl

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

Young Adult Books, website met
boekrecensies en webshop over
boeken voor middelbare scholieren.
http://www.youngadultbooks.nl/

Uitgaan met de kids
www.uitmetdekinderen.nl,
www.dagjeweg.nl,
www.out2fun.nl

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

LET OP! Sluitingsdatum kopij op 10 december 2014

staan
hierin
centraal.
Veel
bezoekers zullen zich herkennen in
het thema en ieder op zijn eigen
manier
ontdekken
een
veelkleurige achtergrond te hebben.
Locatie: Verhalenhuis Belvédère,

Rechthuislaan
1,
3072
LB
Rotterdam. De openingstijden:
donderdag t/m zondag 11.00 tot
18.00 uur. Andere dagen op
afspraak. Toegang: gratis. Nadere
inlichtingen:
www.gemengdegemengd.com.

historisch
materiaal
uit
net
familiealbum van Constance van
Duinen, waaruit een opmerkelijke
Indische stamboom tevoorschijn
kwam. Deze stamboom geeft een
breed beeld van de geschiedenis
van Nederlands-Indië vanaf eind
18e eeuw. Vier kunstenaars:
Constance van Duinen, Nishiko,
Hans Citroen en Chequita Nahar
maken vanuit hun persoonlijke
achtergrond de tekenen van
etnische vermenging zichtbaar. De
botsingen,
contrasten
en
de
ontmoetingen tussen de culturen

Indische Jeugdboeken, compleet met
bestellink. http://www.antiquariaatanna.nl/boekek/kameleonboeken

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

De Indische Agenda
T/m 30 november 2014: Het
Gemengde Gemengd. Fraaie
tentoonstelling van hedendaagse
kunst
met
een
dynamisch
programma. Aanleidng voor deze
tentoonstelling is de vondst van

Start”

Kinderboekenpraatjes. Veel boeken
uitzoeken voor elke leeftijdgroep.
http://www.kinderboekenpraatjes.nl

T/m 22 maart 2015: Kunstinstallatie Grande Parade. De in
Azië befaamde kunstenaar Jompet
Kuswidananto maakte naam door
zijn fascinerende en levensgrote
mechanische figurengroepen in de
vorm van parades, die op gezette
tijden als een waar orkest in actie
komen. Deze parades brengt hij
voor het eerst bijeen in de Lichthal
van het Tropenmuseum, waar hij
een nieuwe kunstinstallatie vormt.
Een spectakel van licht, geluid en
beweging,
waarin
tientallen
mensfiguren
met
trommels,
wapens, motoren en paarden
elkaar ontmoeten met het geluid
van feestgedruis of het rumoer
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van een betoging. De locatie is:
Lichthal
van
het
Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, 1092
CK Amsterdam. Openingstijden:
dinsdag t/m zondag 10.00 tot
17.00 uur. Toegang: volwassenen:
€ 12,50; 4 t/m 18 jr: € 8,00. Info:
http://tropenmuseum.nl/nl/tentoo
nstelling/Grand-Parade.
T/m 6 april 2015: Geisha.
Unieke tentoonstelling overeen
wereldberoemd
stijlicoon.
De
Japanse vrouw met het witte
gezicht, de vlammend rode lippen,
de karakteristieke haardracht en
de kostbare kimono. Bewonder
deze mysterieuze gezelschapsdame
en maak kennis met haar dagelijkse
bezigheden.. Maar ontmoet vooral
de vrouw achter het masker: haar
kracht, talent en toewijding. Een

tentoonstelling over de wereld van
de Geisha’s met verder sppeciaal
voor
deze
expositie
gemaakte
reportages vol met persoonlijke
verhalen, die een blik geven achter
de schermen. Naast de tentoonstelling
is
er
een
uitgebreid
programma
met
lezingen
en
activiteiten. Check de website voor
meer informatie. De locatie is:
Museum Volkenkunde, Steenstraat 1, 2312 BS Leiden. Opening
dinsdag t/zondag en feestdagen
10.00 tot 17.00 uur (1e Kerstdag en
Nieuwjaarsdag gesloten). Toegang:
volwassenen € 12,00; 4 t/m 18 jr.
€
6,00.
Nadere
inlichtingen:

http://volkenkunde.nl/nl/tentoons
tellingen.

thee. Maar er is natuurlijk meer
dan lekker eten en drinken. Een
matinee gevuld met live muziek
van de topband CHAIN (van onze
redacteur Albert van Prehn) en
zanger/entertainer
Ben
Heart
staan garant voor volop dans- en
luisterplezier. Locatie: Dans- en
Partycentrum The Lake, Willem
Dreesweg 10, 1314 VB Almere.
Tijden: 14.00 tot 20.00 uur. De
toegang bedraagt: € 27,00 (alleen
op reservering), incl. welkomst
drankje, alle hapjes en het 3gangenbuffet met dessert en
koffie/thee. Reserveringen: OSCO
Productions, Coby de Boer, Tel:
036-5244573 of 06-46415767, of
via: info@indischefeestavond.nl.

€ 27,00 (inclusief o.a. uitgebreid
Indisch buffet). Voorinschrijving is
vereist. Info: www.bronbeek.nl.
23 november 2014: Muziek als
gegoten.
Een
ongebruikelijke
combinatie van fluit, althobo en
basklarinet is snel bnij het publiek
in de smaak gevallen. Een unieke
bezetting had als nadeel dat er
nog geen enkel muziekstuk voor
bestond. Leden van dit trio
hebben daarop zelf bewerkingen

23 november 2014: Indisch
DNA in kunst en cultuur. Een
themazondag in Bronbeek op 23
november is de start van een
reeks themazondagen die in op
het Landgoed gehouden worden.
Sprekers zijn: Frans Leidelmeijer,
Bert Paasman, Henk Mak van Dijk
en Tamara Rookus. Zij zullen
aandacht besteden aan Indische
kunstvoorwerpen,
componisten,
poëzie en Indische aspecten van

21 december 2014: Indisch
Kerst Matinee. Elk jaar weer een
attractie vanwege de bijzondere
Kerstsfeer en de speciale hapjes
en een 3-gangen Kerstbuffet met
een luxe dessert, plus koffie of

kunst en cultuur in de mode. Voor
onze ouders en grootouders was
Tempo
Doeloe
een
levende
herinnering, waar ze zelf deel van
hebben uitgemaakt. Hun kinderen
en kleinkinderen kregen belangstelling voor dit Indisch verleden.
Zij raakten dankzij hun Indisch
DNA verbonden met een rijke
cultuur
van
het
voormalige
Nederlands-Indië en het huidige
Indonesië. Locatie: Kumpulan
Landgoed Bronbeek, Velperweg
147, 6824 MB Arnhem. Aanvang
themadag: 10.00 uur. Toegang:

33

gemaakt en er een prachtig
klassiek geheel van gemaakt. Er
worden bewerkingen uitgevoerd
van Bach, Schumann, Debussy en
Ravel. Ook spelen ze werk van de
Nederlandse componist Leonard
Evers, dat speciaal voor dit trio is
geschreven. Dit gecombinerd met
de intimiteit van een huiskamertheater
met
een
sublieme
akoestiek, zorgt voor een intense
beleving van klassieke muziek. De
locatie: Podiumkunsten Emmakade, Koningin Emmakade 139,
2518 JJ Den Haag. Aanvang
concert: 15.00 uur. De toegang is:
€ 15,00 (incl. koffie of thee en een
glas wijn. Huistheater open vanaf
14,30 uur. Verdere inlichtingen:
www.podiumkunstenemmakade.nl
13 december 2014: Dansavond
Een
oergezellige
dansavond,
georganiseerd door de Grand
Canyon Band. Het repertoire

georganiseerd in samenwerking
met de Volksuniversiteit Arnhem.
Inschrijven is noodzakelijk via
nb.ravensbergen@mindef.nl, Tel:
026-4422363.

waarop u kunt dansen bestaat
hoofdzakelijk uit stevige Country
songs. Uitstapjes naar popnummers

uit de jaren ’60 en’70, stampende
Rock & Roll en Indische liedjes
completeren het geheel. Muziek
om lekker rustig naar te luisteren,
maar ook om de dansvloer te
betreden. Locatie: ’t Pumpke,
Strealseweg 166, 5914 AS Venlo.
Tijden: 20.00 tot 00.30 uur. Info:
www.grandcanyonband.nl.
18 januari 2015: Lezing Banda
Eilanden. In Museum Bronbeek
spreekt Rick van den Broeke over
de geschiedenis van de Banda
Eilanden,
die
ooit
een
rijk
wingewest vormden voor de VOC.
De Banda eilanden liggen in de
Zuid Molukken in Indonesië. Hier
kwam in de 17e en 18e eeuw de
beste nootmuskaat ter wereld
vandaan. Reden waarom de VOC
er een handelsmonopolie op wilde.

De Bandanese bevolking wilde
echter in de 17e eeuw zelf bepalen
met wie ze handel dreven. Dit
conflict resulteerde uiteindelijk in
het uitmoorden van de bevolking
in 1621. Rick van den Broeke zijn
familie is zlef afkomstig van de
Banda eilanden en daarom zal hij
ook ingaan op zijn familiegeschiedenis. Locatie: Museum
Bronbeek, Velperweg 147, 6824
MB Arnhem. Tijd: 14.00 uur.
Toegang: € 14,50 (inclusief de
museumentree). De lezing wordt

1
februari
2015:
Lezing
Dapperheidsonderscheidingen.
Deze tweede lezing in Bronbeek
wordt verzorgd door Teus Mejan
van het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie. Hij belicht het
stelsel van militaire dapperheidsonderscheidingen tussen 1815 en

1963. Moedig gedrag is van alle
tijden. De interpretatie van dit
begrip is echter in de loop der
tijden veranderd. En heeft invloed
gehad op het beloningsbeleid in de
Westerse wereld. Mejan stelt de
vraag centraal of Nederlandse
militairen in de Slag bij Waterloo
een ander soort “moed” hebben
gehad dan de militairen in
bijvoorbeeld Nederlands-Indië of
recentelijk in Afghanistan. Ook
deze lezing wordt gehouden in
samenwerking met de Volksuniversiteit Arnhem, in de locatie
Museum Bronbeek, Velperweg
147, 6824 MB Arnhem. Aanvang
14.00 uur. De toegang is € 14,50.
Inschrijven is noodzakelijk via:
nb.ravensbergen@mindef.nl, Tel:
026-4422363.
29 januari t/m 2 april 2015:
Ouderencursus Indonesië en
Nederland door de eeuwen
heen. Deze cursus wordt verzorgd
door Ton van der Geugten, die
hierin
bijzondere
aandacht
besteedt aan de geschiedenis van
de Indische Nederlanders. De
cursus bestaat uit 9 colleges op
donderdagen van 12.45 tot 14.30
uur en vindt plaats op de
Universiteit van Tilburg. Het gaat
in deze cursus om de vraag hoe
de relatie tussen Nederland en
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Drs. Ton van der Geugten
Indonesië zich in de loop der
eeuwen heeft ontwikkeld, vanaf de
pre-koloniale tijd tot heden. In het
bijzonder
gaat
het
om
de
menselijke contacten en culturele
uitwisselingen tegen een politieke
en economische achtergrond. De
locatie:
Universiteit
Tilburg,
Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg.
Zie
voor
meer
inlichtingen:
www.hovobrabant.nl.

____________________

ADVERTENSI MINI
Kleine tekstadvertenties
35 posities per regel bij 10 pt.
De eerste drie regels € 5,00,
daarna € 1,- per regel.
Logo (max. 55x55 mm) toeslag € 5,-

info@indisch-centrum-denhaag.nl

NICC Magazine zoekt enthousiaste
man/vrouw die maandelijks een
horoscooppagina wil verzorgen.
info@indisch-centrum-denhaag.nl

Ter overname. Wegens vertrek.
Diverse meubilair van djati hout
(antiek teakhout); afkomstig van
Java; Chin-Ind. Handwerk; i.g.st.
Bureau de Ministre; Ronde tafel
(uitschuifbaar); hang- of legkast,
keukenkast met Chinees snijwerk
(tweedelig). Prijs n.o.t.k. Foto’s
opvraagbaar. Info: Wim Heyman,
Beverwijk.
wheyman@me.com

______________________

Tempo Doeloe versus Sekarang

(Toen en Nu)

Het Gouverneurskantoor aan Taman Fatahillah, in de benedenstad van Batavia. Het is nu een museum. Op de
binnenplaats ligt het zogenaamde vruchtbaarheids kanon, Si Jagur, dat vroeger voor het gebouw stond.

Column
Wat is dat toch met ons Indo’s?
Onze gewoontes liggen soms op
mijlen afstand van de Nederlandse
gewoontes. Helemaal niet erg,
maar soms is het niet handig en
moet ik heel wat uitleggen aan
partner en soms ook kinderen.
Zo ook mijn aankoop van een
guling. Als een kind zo blij was ik
toen ik in de Toko een hele stapel
bontgekleurde gulings zag liggen.
De berg kussens reikte zowat tot
aan het plafond en zag er super
kleurrijk uit. Wat heerlijk en
uitnodigend, ik had er zo op willen
springen, maar ja, dat heb ik toch
maar niet gedaan. Nog blijer werd
ik toen ik zag dat ze in de
aanbieding waren! Zo vaak had ik
ze nog niet in de winkels zien
liggen en zeker niet de originele
uit Indonesië. Talloze gulings in
verschillende afmetingen en mooie
vrolijke batikhoesjes ‘keken mij
aan’, alsof ze riepen; ‘ Neem mij
mee, neem mij mee!”. Dit keer
hadden zij mijn volledige aandacht
en greep ik mijn kans en kocht de
grootste meest fleurige guling en
legde em zorgvuldig in mijn
karretje. In de auto kreeg ie een
prominent
plekje
op
de

door: Anita Bunt
bijrijderstoel, zodat ik em dicht
bij me in de buurt had. Trots legde
ik, onder het rijden, mijn hand op
het kussen en voelde me de
koning te rijk.
De laatste tijd had ik vaak last van
slapeloze nachten, slaaptekort,
doordat ik op de een of andere
manier mijn draai niet kon vinden.
De hele nacht was ik bezig om de
juiste slaapstand te vinden, maar
na een hele nacht woelen moest
ik ‘s ochtends weer met een nogal
onuitgeslapen hoofd mijn bed
weer uit. Toen ik de stapel gulings
zag liggen wist ik zeker dat een
van hen mijn beste medicijn tegen
slapeloosheid zou worden.
En met deze blijde verwachting
kwam ik thuis. Ik sjouwde de
boodschappen de keuken in en als
laatste legde ik mijn guling trots
op tafel. “ Kijk eens wat ik heb
gekocht?” riep ik enthousiast naar
mijn gezin. “ Een guling!”. “ Wat is
nou weer een guling?” hoorde ik in
koor. “ Kom kijken dan, het is een
heel groot rond kussen, heerlijk!”
“Wat moet je daar nou weer
mee?”
Moeten
we
een
3persoonsbed kopen, anders kan ik
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er niet meer bij!” riep mijn partner
meteen. Zo aan zijn toon te
horen, meende hij wat hij zei en
was hij het er niet mee eens dat
er een kussen extra in bed zou
komen. Toen ik hem via veel
omwegen vertelde dat ik s nachts
vaak wakker lag en dat dit kussen
uitkomst zou bieden keek hij me
nog verbaasder aan. “Dit geloof je
toch zelf niet, een kussen wat
helpt tegen slapeloosheid?” “Ja,
dat geloof ik wel, sterker nog, ik
weet het zeker” sprak ik tot hem.
En heel demonstratief nam ik mijn
‘medicijn’ mee naar boven en
legde m aan mijn kant in bed. Ik
kon niet wachten om naar bed te
gaan en lekker te gaan slapen,
maar ja, het was pas eind van de
middag. Bij het verlaten van de
slaapkamer keek ik nog een keer
om en genoot nog een keer van
het aanblik. De kleuren maakten
me steeds weer vrolijk en ook het
idee dat ik straks lekker met het
kussen zou gaan slapen gaf mee
een goed gevoel.
Weer beneden gekomen hoorde ik
‘mijn mannen’ grapjes maken over
de guling en over de rare

gewoonten van mij. Gewoonten
die voor mij zo gewoon zijn, maar
schijnbaar toch niet helemaal in
hun straatje passen. Niets aan te
doen, maar soms wel lastig.
Eerder zou ik me er vreselijk aan
gestoord hebben, maar nu vond ik
het wel leuk, wetende wat dit
kussen mij zou gaan brengen.
Trots was ik op mezelf dat ik had
doorgezet, eindelijk zo’n echt
Indisch kussen aangeschaft, weer
een stukje van mijn Indische
achtergrond, die mijn identiteit

kleur geeft, in huis gehaald.
Super! En waar ik zo lang naar
verlangde gebeurde ook echt die
nacht; Voor het eerst sinds
maanden sliep ik de hele nacht
door, zonder te draaien en te
woelen. Als een blok lag ik te
slapen met één been op de guling,
zo half op mijn zij, op mijn buik.
Ik was echt vertrokken in een
hele, hele diepe en tevreden
slaap, volgens mij met een dikke
glimlach op mijn gezicht. En de
volgende morgen zag ik mijn
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huisgenoten vol ongeloof naar mij
kijken, met grote vraagtekens
boven hun hoofden vol vragen
over
het
omstreden kussen.
Uiteindelijk, na het beantwoorden
van de meest rare vragen,
moesten
ze
wel
lachen
en
toegeven dat ze het fijn vonden
voor mij dat ik weer eens
ouderwets goed had geslapen en
het werd me, uit de grond van
hun hart gegund.
Selamat tidur allemaal,

(update: oktober 2014)

Februari

Augustus

22, 23: Rijswijk (ZH) www.pasarmalamrijswijk.nl

1: Steenwijk www.wnproductions.nl
8, 9, 10: Tegelen www.wnproductions.nl
15, 16, 17: Apeldoorn www.pasarmalamasia.nl
22, 23, 24: Tilburg www.pasarmalamasia.nl
24, 25, 26, 27: Dordrecht www.wnproductions.nl
29, 30, 31: Assen www.flamproductions.nl

Maart
21, 22, 23: Leeuwarden www.pasarmalamasia.nl
29: Amsterdam www.amsterdamproductiehuis.nl

April
4, 5, 6: Arnhem www.flamproductions.nl
19, 20, 21: Ahoy Rotterdam www.pasarmalamasia.nl

September
5, 6, 7: Utrecht www.wnproductions.nl
5, 6, 7: Eindhoven www.pasarmalamasia.nl
20, 21 Alkmaar www.stichtingstellar.nl
25, 26, 27, 28: Alphen a/d Rijn www.wnproductions.nl

Mei
2, 3, 4: Geleen www.pasarmalamasia.nl
16, 17, 18: Zwolle www.wnproductions.nl
24, 25: : Zutphen www.pasaroostwest.nl
29 t/m 31: Malieveld Den Haag www.tongtongfair.nl

Oktober
3, 4, 5: Maastricht www.pasarmalamasia.nl
18, 19: Dieren www.pasaroostwest.nl
24, 25, 26: Nijmegen www.pasarmalamasia.nl

Juni
1 t/m 9: Malieveld, Den Haag www.tongtongfair.nl
6, 7, 8: Den Helder www.stichtingstellar.nl
20, 21, 22: Enschede www.flamproductions.nl
???: Zeist www.wnproductions.nl

November

Juli

1, 2: Leek www.stichtingstellar.nl
1, 2 Almere www.indischefeestavond.nl
8, 9: Rijswijk (ZH) www.pasarmalamrijswijk.nl
9: Den Haag, Pasar Kliling www.manggarmegar.nl

4, 5, 6: Eindhoven www.pasarmalamasia.nl
18, 19, 20: Groningen www.pasarmalamasia.nl

December

26, 27: Vaassen www.pasaroostwest.nl

20 dec. t/m 4 jan.: (behalve Kerstdagen en Nieuwjaarsdag)
Arnhem, Burgers Zoo www.wnproductions.nl

29, 30, 31: Steenwijk www.wnproductions.nl

http://www.borca-online.nl/lebara-mobile
e-mail adressenlijst
http://www.borca-online.nl/lebara-mobile
http://www.borca-online.nl/lebara-mobile
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e-mail adressenlijst
NAAM

e –MAIL

ADRES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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