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Van de redactie
Het gaat goed met de Nieuwsbrief.
Evenals het aantal abonnees, is ook de
waardering voor de inhoud van ons
Nieuwsmagazine almaar stijgende en
het wordt door sommigen zelfs de
digitale Moesson genoemd. Ook in het
nieuwe jaar gaan wij weer onze
Nieuwsbrief promoten om onze
lezersaantallen te vergroten. De
redactie dankt iedereen voor het
vertrouwen. Heeft u een persberichtje
of een leuke activiteit voor de rubriek
just4kids voor de jeugd van 4 tot 16
jaar? Laat het ons weten! Inmiddels
hebben we nu: 6730 abonnees! Wij
willen een heel hartelijk welkom heten
aan al die nieuwe lezers van onze
mooie Nieuwsbrief. Bent u zelf lid van
een vereniging of club en u denkt dat
de andere leden het wel zouden
waarderen om ons Nieuwsmagazine

Aantal abonnees NU:

maandelijks per e-mail te ontvangen?
Dan kunt u dit nieuwsmagazine
uitprinten en als inzage-exemplaar op
de eerstvolgende bijeenkomst van uw
vereniging of club op de infotafel of
entreetafel leggen met een E-mail
intekenlijst erbij. Zo helpt u ons aan
nieuwe abonnees en uw clubgenoten
aan een gratis mooi en informatief
maandelijkse magazine. Een E-mail
intekenlijst vindt u aan het eind van
deze Nieuwsbrief. Terima Kasih!

Standbeeld Indische Tantes onthuld
Een erg leuk verslagje van de
onthulling van het bronzen beeld
van de “Indische Tantes” op het
Frederik Hendrikplein in Den Haag
op zaterdag 5 oktober 2013.

Briesend stond ik zaterdag 5 oktober
op Utrecht CS. Er reden geen treinen
tussen Utrecht en Den Haag. Geen
treinen?! Wist de NS dan niet dat er
een standbeeld onthuld moest worden
aan het Frederik Hendrikplein in Den

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

Deadline kopij en advertenties
voor het novembernummer is op:
4 november 2013

door: Liselore Rugebregt
Haag? En dat ik, dat WIJ daar bij
moesten zijn?! Uhm, nee; en al zou de
NS het wel geweten hebben, het zou
ze “wurst” wezen….. maar goed, die
lusten we zelfs rauw als het moet…!
Maandenlang hadden we ons ingezet
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om ervoor te zorgen dat Indisch
Nederland en andere kunstliefhebbers
op de hoogte waren van Yvonne Keuls’
initiatief om een bronzen standbeeld
van de Indische Tantes te realiseren in
het Statenkwartier, dé Indische buurt
in Den Haag. Vol enthousiasme zijn we
aan de slag gegaan om zoveel mogelijk
donateurs te vinden, die een bedrag
wilden overmaken via de website
“VoorDeKunst.nl” of via “Doen
Evenementen”.
En het is gelukt. Ook al waren wij te
laat (jam karet heet dat op z’n Indisch)
aanwezig bij de onthulling van de
Indische Tantes, maar het zonnetje
scheen, Yvonne zat op haar praatstoel,
er was muziek, genoeg drankjes en
Indische hapjes, zoals lemper en
risolles (waar wij ons uiteraard tegoed
aan hebben gedaan) en iedereen was

wethouder van cultuur: Marjolein de
Jong, die op haar loopkrukken
aanwezig was. Mijn sympathie had zij
meteen.

Wendy & Liselore zittend op de sokkel van
de Indische Tantes. Foto: Ellen Mierop

in een opperbeste stemming. Het
geklap was in de wijde omtrek te
horen toen de Indische Tantes onthuld
werden door Yvonne Keuls en

In het bijzijn van een paar honderd
betrokkenen,
genodigden
en
belangstellenden, stonden wij te
stralen als het zonnetje aan de blauwe
hemel en voelden wij ons net dat
beetje extra verbonden met onze
Indische roots, die nu verwezenlijkt
waren door beeldhouwer Loek Bos.
Het was een geweldige dag en
natuurlijk wilden wij na afloop even op
de foto met de Indische Tantes.
Bron: Indisch4Ever

______________________________

(advertentie)

Mijn levensverhaal - 5
Het ss. Gordias was een oud schip,
zeker nog van voor de oorlog, aan de
roestplekken op de dekken te zien. Op
een plaats ging mijn hamer finaal door
het dek, hetgeen mijn gevoel van
veiligheid niet ten goede kwam. Op dit
schip, moest ik, ook weer op orders
van deze zelfde Officier, tijdens een
storm, laat in de avond en in het
donker, een ouderwetse snelheidsmeter uit zetten. Ik had dit nooit
geleerd en wist ik ook niet hoe het te
doen, dus zei ik dat ik de bootsman
zou waarschuwen. U kunt het gissen,

door onze correspondent in Nieuw Zeeland,

en ja het was inderdaad weer deze
zelfde Eerste Stuurman, hij werd
woedend en eiste dat ik zijn orders,
onmiddellijk uitvoerde.
Deze toestellen, waren zelfs in die tijd
nauwelijks meer in gebruik, ( ook op
de Pollux opleiding, was dat niet op
het programma ), behalve op zeer
oude schepen zoals de ss. Gordias.
Het is een soort toerenteller-klok,
ouderwets gemaakt van geel koper,
dat een langwerpig 20 tot 25 cm lang
taps lopend achterhuis heeft met een

Adrian Lemmens

beugel aan het einde. Daarbij hoort
een torpedovormig projectiel met
lange vinnen, als een propeller, dat
aan een speciaal geweven stijf en lang
touw zit. In mijn onwetendheid en
onervaren onhandigheid, monteerde
ik dat apparaat op het daarvoor
bestemde zadel en wierp de torpedo
uit. Helaas ontdekte ik te laat, dat ik
eerst dat touw in de lus van dat
apparaat had moeten doen, voor de
torpedo in het water te laten zakken.
Er stond een behoorlijke storm en ik
worstelde met die snelheidsmeter
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waarbij de nu snel draaiende torpedo
het onwillige touw om mijn arm aan
het
draaien
was.
Ik
begon
doodsangsten uit te staan en dacht,
dat nu het juiste moment zou zijn, dat
die vent om de hoek zou komen en mij
met die hele rotzooi overboord te
gooien en inderdaad kwam die eerste
stuurman om de hoek aanlopen.
Opeens had ik een enorme kracht en
wist het touw aan de klok-meter te
krijgen, wikkelde de lijn van mijn arm
en stormde net op tijd weg van die
man en zijn grijpende handen.
Had hij mij te pakken gekregen, dan
was het denk ik zeker het einde voor
mij geweest. Maar ik moest nu wel
verschrikkelijk op mijn hoede zijn, en
ik realiseerde mij, dat ik in groot
levensgevaar verkeerde en kon ik mij
nu ook voorstellen, waar dat mogelijk
vandaan kwam, maar 2 en 2 had ik in
die tijd nog niet bij elkaar geteld.
Wij lagen in Paramaribo Suriname; in
de rivier lag nog steeds het Duitse
vrachtschip, dat met de uitbraak van
de tweede wereld oorlog, door de
Duitse bemanning in die rivier
gesaboteerd was, om te verhinderen
dat de Nederlanders het te pakken
konden krijgen en te confisqueren, of
buit te maken, zoals dat in ons
vroegere Indië wel eens was gelukt. De
matrozen vonden het nodig om mij, te
ontgroenen en zo werd ik onwetend
van wat mij te wachten stond en eerst
blij verrast, mee de stad in genomen.
Daar kwam ik in een hoerenkeet
terecht, waar drie jonge dames waren
betaald, om mij z.g. te ontgroenen, de
kamer was een etage hoger en werd
achter mij afgesloten. De dames
begonnen mij tot mijn schrik te
ontkleden, inderdaad was ik nog
groen, maar daarom ook in paniek en
zo nam een sprong door het raam en
kwam met splinterende glas op een
afdak terecht. Ik rende voor mijn
leven, over de grote markt, naar de
kade en ons schip. Er stond echter een

wacht voor dat huis, die nu ook achter
mij aan kwam, een onvergetelijke
gebeurtenis.
De volgende dag gingen wij verder op
de rivier, om bauxiet te laden, het is
een paars-roze poederachtige erts
voor het maken van aluminium. Onder
de hete tropische zon en in de
vochtige lucht van de rimboe of de
bossen om ons heen, waren wij bijna
drie dagen onafgebroken aan het werk
met het helpen laden van ons schip,
en daarna vertrokken wij om de een
of andere reden, onmiddellijk de rivier
uit en op zee naar de U.S.A. Ik werd
door die eerste officier aangewezen,
om als eerste het roer te nemen, een
ongelooflijke miskleun was dat voor
mij, drie dagen werk en nagenoeg
geen slaap en in kleding die stijf stond
van mijn zweet en het ertspoeder.

ss. Gordias van de K.N.S.M., gebouwd 1939

Waarom ik als de jongste, de scheepsjongen, nog geen 17 jaren oud?
Rampzalig genoeg was het ook de
wacht van de eerste stuurman en
manhaftig beet ik op mijn tanden.
Buitengaats viel ik echter staande
achter het roer in slaap. Het leek op
een een ramp uit te lopen voor mij,
maar de rollen werden omgedraaid;
het werd een ramp voor deze man.
Het schip had een mankement aan of
met het roer, waardoor het sturen een
vermoeiende
zaak
was,
met
voortdurend correcties. Als men het
stuur vasthield, zonder correcties dan
draaide het schip in precies 20
minuten een volle cirkel, zoals ik door
ervaring heb uitgevonden. Voordat het
schip weer op de juiste koers kwam,
werd ik weer wakker en dat was
kennelijk precies twintig minuten

later. Ik zag die man mij aankijken en
ik schrok mij dood, maar ik was op dat
moment, ook weer precies op de juiste
kompaskoers en mijn ogen waren
open en ik was zo geschrokken, dat ik
voor de rest van mijn tijd klaar wakker
was. Wij hadden minstens tien mijlen
verloren op ons schema door deze
situatie en stond ik, van achter het
roer Ik heb hier verder niets meer van
gehoord, maar het verlies van een uur
was niet, of mogelijk nooit te
verklaren. Desondanks, kan ik mij niet
voorstellen, dat hij daar niet ook zijn
eigen gedachten over heeft gehad.
Wederom werd mij gedurende de
verdere vaart, door deze eerste
stuurman
een
levensgevaarlijke
opdracht gegeven, waarvan ik
aanvankelijk in het geheel geen idee
had. Ik was alleen op het achterschip
aan het schilderen, ook weer op zijn
orders, toen ik een oude stalen tros,
gebruikt voor het afmeren van
schepen aan haven kades, die verroest
op het achterdek lag, tijdens volle
vaart op zee, overboord moest gooien.
Dit is levensgevaarlijk werk, dat
normaal door twee of drie man en
alleen onder toezicht van de bootsman
mocht gebeuren, zoals ik later leerde.
Ik moest dat nu alleen doen, op zijn
orders. Ik had zoiets nooit eerder
gedaan of gezien en besefte daarom
ook niet van hoe gevaarlijk dat was. Er
was verder niemand op het
achterschip, die ik om hulp kon
vragen. De stuurman bleef verder op
een vrij grote afstand op het dek aan
mij zijn orders geven. De tros was op
minstens 20 meter afstand van het
achterdek, waar ik de kabel in zee
moest
gooien.
Ik
had
geen
handschoenen, die normaal gebruikt
werden bij dat soort kabels. Hij bleef
op veilige afstand en ik realiseerde mij
op dat moment niet waarom hij zo ver
weg bleef. Echter realiseerde ik mij
door mijn onwetendheid, het grote
gevaar van deze actie niet en zo trok ik
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die grote kabel bij een eind, met het
gesplitste oog naar een van de boord
openingen op het dek op het
achterschip en duwde het eerste deel
met moeite en langzaam naar
beneden in zee. Plotseling greep de
zee het kabeleinde en ik sprong
verschrikt weg achter een paal. De
kabel sloeg met een zwiep tegen die
paal en raakte mijn been. Ik sprong
voor mijn leven en zwaar geschrokken
dook ik weg achter een brandkast op
het dek en ook die kast kreeg er door
die nu hevig rondspiralende kabel van
langs. Wat hierna gebeurde, was een
verschrikking; in minder dan een
minuut, die een eeuwigheid leek te
duren, sloeg de meer dan honderd
meter lange kabel met veel geweld in
alle richtingen tegen dekhuis en railing
en obstakels op het dek en zelfs tegen
het plafond van het dekhuis.
Wederom stond de stuurman mij
bevroren aan te kijken; hij moest deze
keer wel duidelijk hebben gezien, wat
ik van hem dacht. Voor mij was er
geen bedenking meer nodig, die man
vertegenwoordigde levensgevaar voor
mij. De bemanning en vooral de
bootsman verklaarden dat ik die reis
twee maal door het oog van de naald
was gekropen. Er werd verder niets
gezegd, maar er was een sfeer op het
schip die te snijden was, voor de rest
van die reis. Maar van een ding was ik
nu zeker, dat deze man mijn
levenseinde wenste en ik had mijn
vermoedens, maar geen zekerheden,
dat den Besten en Brons er nu
gezamenlijk achter zaten en nog erger,
actief samenwerkten.
Die zekerheid kreeg ik pas, toen mijn
moeder mij vertelde, dat den Besten
wist van het verraad in Indië met de
Japanners van de Brons familie en dat
hij schijnbaar met die wetenschap, de
Brons familie chanteerde. Dat het
daardoor
tot
een
voordelige
samenwerking tussen hem en de heer
Brons kwam, met hetzelfde, maar nu

gezamenlijke doel, om mij te
elimineren, omdat ik te veel wist van
de Brons familie en den Besten mijn
mijn erfdeel wilde hebben. Het was zo
simpel, maar er waren geen bewijzen
en wat kon ik, alleen met 17 jaren
doen, zonder een werkelijke familie of
een raadsman en ik verder nauwelijks
iemand kende.
Toen ging het met de ms. Hestia of de
ms. Artemis, ik denk de Hestia, naar
Philadelphia U.S.A. Van daar, met
locomotieven als deklading op weg
naar La Guera in Brazilië. een
verschuiving aan dek, tijdens een
geweldige storm op de Atlantic,
ontstond er vanwege de bouw van het
schip, met een lang voordek, een
enorme
ladingverschuiving.
Wij
dachten dat we die storm niet zouden
overleven. Een ongelooflijk voorval
deed zich voor in de haven van La
Guera, daar viel een van de
bootwerkers in een ruim en overleed.

Op de terugweg via Demerara, in Frans
Guyana, werd ik er opuit gestuurd om
naar drie matrozen te zoeken. Ik vond
de vermiste bemanningsleden in een
geweldige hoerenkeet. Ze konden niet
betalen en waren opgesloten. Terug
aan boord verzamelden wij hun
horloges en ging ik weer op weg. In
het gebouw was een enorm
trappenhuis en bovenaan die trap
stond een grote gespierde zwarte man
van minstens twee meter en ik schoof
behoedzaam langs hem, de horloges

als betaling tonend. Ik stond nu in een
lange en brede gang met op
regelmatige afstanden tussendeuren
met kennelijke zijkamers. Ik riep, maar
hoorde aanvankelijk geen reactie.
Sommige kamers waren op slot,
andere deuren gingen wel open, er
zaten praktisch naakte glimlachende
vrouwen op de bedden, die mij
allemaal binnen wenkten en lachten.
Na zo’n tien onafgesloten deuren te
hebben geopend, had ik eindelijk aan
het einde van die lange gang, een van
onze matrozen te pakken en vond de
anderen daarna. Ik gaf hen de
horloges en verdween, terug naar ons
schip. Even later arriveerden ook de
drie matrozen. Wij deden Curaçao aan
en verder Tobago en Trinidad en de
havenplaats Mobile in het zuiden van
de U.S.A.
Op mijn laatste reis, ik herinner mij
niet meer zeker welk schip dat was,
maar natuurlijk was ook hier weer
diezelfde Eerste Stuurman. Wij deden
tijdens deze reis New York aan, het
geweldige Vrijheidsbeeld passerend,
natuurlijk dit moest ik zien. Ik kreeg
mijn walpas van die Eerste Stuurman,
met zijn raad om vooral Times Square,
het centrum van NY te bezoeken. Na
de NY docks en de nummers te
hebben ingeprent om mijn weg terug
te vinden, lukte het mij waarachtig
heel gauw om een lift te krijgen, naar
Times Square
Het was een indruk om letterlijk van
achterover te vallen, met al die
gebouwen die in de hemel verdwenen,
zo hoog. De straat, de menselijke
drukte, de haast, de winkels, het Astor
Victoria hotel, het beroemde Radio
City gebouw, de geweldige winkels en
de vele half verborgen bioscopen,
waar je met een kaartje voor de hele
dag roterende films kon zien. Voor een
winkel staande, kwam een jonge man
naast mij staan en maakte een of
andere opmerking, ik zei dat ik hem
niet kon verstaan en toen sprak hij mij,
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tot mijn grote verbazing, ineens in het
Duits aan. Om welke reden dan ook,
heb ik mij altijd in die taal redelijk
verstaanbaar kunnen maken en kon
ik hem antwoorden. Overigens heb ik
nooit Duits in Nederland geleerd, naar
ik mij kan herinneren. Maar ben ik
daar in het Britse bezette deel, wel
enige keren op bezoek geweest, bij
mijn Moeders familie in Duitsland,
waar een oudere zuster van mijn
moeder en haar man, (Tante Lieschen
und Onkel Georg Lohr) met hun twee
zoons en een dochter, zich mijn lot
aantrokken. Dat zou later uiteindelijk
veel tot mijn redding en overleving
hebben bijdragen (waarover later).
Deze jonge man was kennelijk een
Amerikaan en vroeg ik hem waar hij
dat Duits had geleerd, dat hij
beantwoordde, dat hij als soldaat in
Duitsland gelegerd was geweest. Na
de kennismaking, vertelde hij, dat hij
een Duitse dokter als een vriend had,
die hier in de buurt een hospitaal had.
Dus nog een Duitser waar ik dus mee
spreken kon, daar ik het Engels niet
machtig was.
Dit verpleeghuis, meer kon het niet
zijn, had alleen maar kankerpatiënten
in twee rijen van bedden, ik geloof
zo’n veertig tot vijftig patiënten. Het
was een verschrikking en ik moest
de neiging om weg te rennen
onderdrukken. Dit waren allemaal
mensen, die zich niet meer in het
openbaar konden vertonen, met hele
stukken van hun gezichten missend.
Van een was de hele onderkaak en een
wang weg en hij rookte nog steeds
door een gat in zijn keel. De dokter
vertelde, dat die man dat als nog het
enigste pleziertje in zijn leven zag. Met
veel van de anderen, was het al niet
veel beter en moest ik bijna overgeven
van de ontzetting en verontschuldigde
mij. Weer buiten gekomen nodigde
deze jongeman mij uit om een vriend
op te zoeken die fotograaf was, niet
ver uit de buurt. Fotografie had mijn

interesse, dus dacht ik er goed aan te
doen dat aanbod aan te nemen.
In het stadsdeel Harlem, kwamen wij
bij die studio aan, een soort oud
herenhuis. Na een speciale manier van
bellen, werd even later de deur
geopend. Via een grote hal, kwamen
wij inderdaad in een geweldige
fotostudio aan. Achter een andere
gesloten deur, was nog een kleinere
fotostudio, maar die deur werd
voorzichtig achter ons op slot gedaan,
waarna wij door een soort van
donkere kamer in nogmaals een
kleinere studio belandden. Weer ging
ook die deur op slot, een vreemd
gevoel was dat wel, maar nu kwamen
wij in een kleine woonkamer keuken
terecht en daar stond een kleine
televisie. Ik had nog nooit zo iets
gezien, maar had er wel van gehoord.
Na de kennismaking met die twee
mannen, werd er drank geserveerd,
bier, wijn en thee en cakes en werd
mij tegenover de TV, een plaats
geboden, midden op een grote bank,
terwijl ik mijn ogen niet van die TV.
kon afhouden.

TV begin 50-er jaren van de vorige eeuw

Problematisch werd er een gesprek
aangeknoopt, ondertussen zaten die
twee nieuwe kennissen (fotografen,
dacht ik) ieder aan een kant van mij,
terwijl de jongeman bij de TV bleef
staan. Na een kort gesprek, kwam er
een pak kaarten op de tafel, er
stonden expliciet seksuele motieven
tussen mannen en vrouwen in vele
vormen en houdingen op. Na verloop

van enkele ogenblikken voelde ik een
hand van beide mannen aan mijn zijde
over mijn benen wrijven. Ik raakte
zonder het te laten merken, in een
paniek en begreep ineens, dat ik in
gevaar was. Maar zoals gewoonlijk
met mij, van onze oude Indische tijd,
voel ik mijn paniek alleen maar op
het eerste moment, waarna ik
onmiddellijk mijn kalmte en denkwijze
herkrijg. Een fatalisme, dat volgens
mijn eigen ervaringen, veel van onze
Indische medemensen hebben. Dat
geldt zeker ook voor mij en is een van
de belangrijkste redenen, dat ik er nog
steeds ben.
Razendsnel gingen mijn hersens met
de vraag, hoe ik hier uit kon komen. En
opeens wist ik wat te doen. Ik keek op
mijn horloge en met een geweldige
schrik, die zeker ook half waar was, zei
ik dat ik om vier uur aan boord van
mijn schip terug moest zijn en nu liet
ik ook een paniek zien, opzichtig mijn
horloge bekijkend. De mannen keken
elkaar allemaal aan en dan weer naar
mij, met enig ongeloof, maar ik deed
mijn horloge af en bleef er naar kijken.
Toen vroeg ik hen, of ik de volgende
dag weer op bezoek mocht komen,
daar ik alles bij hun fantastisch vond,
en graag meer over van alles wilde
weten. Dat vonden ze prachtig en ze
besloten mij met hun allen naar de
haven te brengen. “Gode zij dank!”
Uit de auto stappend moest ik ze allen
kussen, het maakte mij ziek, maar ik
deed het, het was immers drie tegen
een en die auto met de open deuren,
van hun, stond er immers ook nog.
Hartelijk groetend rende ik in grote
haast richting mijn schip, reeds tien
minuten te laat, gebaseerd op mijn
vindingrijke gedachte. Zo kwam ik
terug aan boord van ons schip. Wat
bleek het geval te zijn, het bezoek van
ons schip aan New York was slechts
voor 8 uren en om vier uur in de
middag was inderdaad ook het
werkelijke vertrek van ons schip
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bepaald. Niemand mocht met verlof
van het schip af en hier kwam ik
schreeuwend aanrennen. Het schip
was al los gegooid aan de boeg en de
mensen op de kade waren bezig de
achter trossen los te gooien. Luid
schreeuwend en rennend trok ik de
aandacht en op orders werd ik ook
snel met een kleine barkas naar het
schip gebracht en moest met de
touwladder langszij aan boord
klimmen.
Ik werd direct bij de Kapitein op het
matje geroepen en moest mijn
afwezigheid verklaren en zo was ik
natuurlijk gedwongen om mijn walpas
te overhandigen. Toen begreep ik
opeens wat de bedoeling was
geweest, namelijk mij ”verliezen” in
New York in de U.S.A. De Kapitein keek
mij aan, keek naar de walpass,
schudde zijn hoofd en liet de Eerste
Stuurman bij hem ontbieden en gaf
hem de kaart. Nu werd mij
toestemming gegeven de Kapiteinshut
te verlaten, zonder enig ander woord.
Dit was op mijn laatste reis mijn
laatste contact, met die eerste
stuurman, die mij verder uit de weg
bleef. Het was met mijn thuiskomst,
tevens ook het einde van mijn vaartijd.
Naar later bleek, was de walpas voor
de gehele dag gestempeld geweest,
dat was tot 20.00 uur in de avond, en
waarom moest ik die morgen zo snel
verdwijnen, met die pas. Het mocht
natuurlijk niet worden opgemerkt. De
bedoeling was natuurlijk om mij op de
een of andere “onverklaarbare wijze”
kwijt te raken in een grote
miljoenenstad in een groot land,
zonder de Engelse taal machtig te zijn.
Het scheelde maar weinig of dat was
nog gelukt ook. Zoals ik later ook nog
eens persoonlijk met den Besten zou
meemaken, moet deze man bijzonder
gefrustreerd zijn geweest, terwijl zijn
acties tegen mijn persoon aan het
bijna perfecte en ingenieuze grensden.
Daar kwam, ook in dat geval, toch

weer de voorzienigheid eraan te pas
voor mij. Hoe kwam ik erbij om op
mijn horloge, juist vier uur aan te
wijzen, het tijdstip dat ik onmogelijk
kon hebben geweten, maar
dat
inderdaad
ook
de
werkelijke
vertrektijd van ons schip was.
Nergens anders naartoe kunnende,
was het na mijn vaartijd op zee, voor
mij nog steeds de enigste optie, om
weer terug naar huis te gaan. Thuis
was niet bepaald een welkom thuis
voor mij en wederom stond daar de
man J. den Besten klaar aan de
voordeur, om mijn laatste verdiende
geld in ontvangst te nemen. Deze keer
veel wijzer geworden, weigerde ik het
in zijn geheel te overhandigen. Den
Besten, woedend met mijn obstinatie,
zegde mij toe, dat wanneer er geld
nodig was voor kleding, schoeisel of
de tram, dat er voor mij geen zakgeld
meer zou zijn.

Schaalmodel van de “Pollux”, waarmee ik
een eerste prijs won

Ik wilde op de een of andere manier
weer naar school, daar ik voor mijzelf
reeds had begrepen, dat er voor mij
anders weinig keuze in het leven zou
zijn. Zo werd via mijn Moeder en na
advies besloten, dat ik een ambacht
school voor werkelozen zou volgen,
om een vak te leren, dat in mijn geval
de elektrotechniek werd, voor de
installatietechniek in huizen. Den
Besten dacht daar anders over en
wenste, dat ik aan mijn oproep tot de
legerdienst voldeed, terwijl ik echter,
vanwege mijn Vaders dood gedurende
de oorlog, van de militaire dienst was

gevrijwaard. Ik weigerde die optie,
omdat ik daar geen heil in zag en ook
niet voor mijn toekomst. Wat ik wilde,
was een fatsoenlijke opleiding of een
Ambacht en daar moest mijn tijd aan
besteed worden en dat was mijn
verlangen. Den Besten, zorgde echter
dat ik een oproep kreeg en dreigde mij
met de politie, als ik mij niet zou
aanmelden. Inderdaad, een oproep
het leger in te treden kwam in onze
brievenbus en ik besloot niet te
beantwoorden. Wederom werd ik
door J. den Besten bedreigd met de
politie, en omdat ik mijn rechten op
dat gebied niet goed kende, ging ik
alsnog naar de keuring. Zo, kwam ik,
geheel tegen mijn wil, in de militaire
dienst, met mijn 18e jaar. Ik weet niet
of het toeval was, maar ik kwam in de
opleiding voor onderofficieren terecht
in Ede, maar de plaatsnaam weet ik
niet meer zeker.
Ik denk dat ik onwetend voor mijzelf,
altijd een gevoel van eigenwaarde
had. Ook denk ik, dat inderdaad ook
“dat”, mijn redding is geweest,
gedurende de rest van mijn leven. Het
is mij mogelijk om een ieder die ik
ontmoet, recht in de ogen te zien.
Ondanks dat ik voor kwalificaties voor
onderofficier niet was getest en men
kennelijk aannam, dat ik enige
redelijke educatie had gehad, werd
beslist, dat ik officiers mogelijkheden
bezat.
Ik kreeg een eerste prijs uitgereikt
voor het beste product, dat een
hobbyist had gemaakt, een scheepsmodel van de “POLLUX”, dus een
driemaster zeilschip, waarmee ik op
het geregelde leger programma op de
radio kwam. Uiteindelijk werd ik
overgeplaatst en kwam bij de gewone
soldaten in Roosendaal terecht, maar
ook van die plaatsnaam ben ik niet
zeker. Na onze militaire training,
spendeerde ik de rest van mijn
militaire tijd in de z.g. parate hap, met
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de Zware LUA, zwaar luchtafweer
geschut, met als mijn laatste
standplaats de Koude Hoorn kazerne
in Haarlem (nu het hoofdbureau van
Politie in Haarlem), tot aan mijn
ontslag uit de militaire dienst.
Wij liepen in de militaire dienst
natuurlijk geregeld de wacht, speciaal
nachts en voor mij was het in die tijd
een geregelde confrontatie met de
fundaties van de windmolen Adriaan,
aan de overkant van de kazerne, de
molen met mijn naam, tijdens mijn
laatste bezoek aan Nederland, trok mij
die (nu prachtig herstelde molen)
geregeld aan en maakte ik daar
verschillende foto’s van.
Na mijn dienst tijd, kwam ik weer
thuis, de eerste nacht in mijn kleine
kamer en midden in mijn slaap, werd
ik ineens door J. den Besten,
aangevallen Hij gebruikte zijn vuisten
op mijn hoofd en gezicht en ik had
de grootste moeite om uit het bed
te komen, onderwijl mijn hoofd
beschermend met mijn armen. Den
Besten was razend en met een van
woede verwrongen gezicht sloeg hij
erop los. Maar deze keer had hij een

20 jarige getrainde soldaat voor zich,
die ook hem niet goed genegen was en
die er zich terdege van bewust was,
door deze man zwaar te zijn bestolen
en benadeeld.
Eindelijk op mijn voeten staande, nam
ik hem bij de schouders en duwde
hem mijn kamer uit en de gang in,
daar zette ik een voet in zijn middenrif
en gaf hem de trap van mijn leven.
Den Besten vloog door de gesloten
keukendeur, door de keuken en door
de glazen buitendeur de tuin in, ik
keek verder niet naar hem om. Hij
kwam niet meer het huis in en bleek
verdwenen te zijn.

Molen “De Adriaan” in Haarlem

Mijn moeder hield zich van de schrik
in haar slaapkamer verborgen. De
volgende morgen bekende Moeder
mij, dat zij hoopte en verwachtte, dat

hij niet meer zou terugkeren. Nu kan
ik mij volkomen voorstellen, hoe
verschrikkelijk gefrustreerd die man
moet zijn geweest. De man moet
inderdaad buiten zichzelf zijn geweest
en nu werd ik ook nog eens 21 jaar.
De tijd voor zijn verantwoording aan
mij, met mijn eens zo rijke erfdeel, dat
in 1946 maar liefst 98.000,--. gulden
was, kwam nu snel nader. Ik kan
mijzelf de gefrustreerdheid van die
man heel goed voorstellen, maar wat
verwachtte hij van die aanval op mij?
Mijn moeder was uitermate blij, dat zij
die man kwijt was, maar nu brak ook
voor haar een ellendige tijd aan.
Tijdens een van de momenten van
mijn afwezigheid, haalde J.den Besten
het huis leeg met een extra stevige
vent in begeleiding en mijn Moeder
kon niet verhinderen dat veel, van
ook haar eigen nog overgebleven
persoonlijke kostbaarheden, haar
werden ontnomen. Later zou ik
ontdekken dat toen ook mijn kostbare
postzegelverzameling was verdwenen.
Tot zover het vijfde deel van het
levensverhaal van Adrian Lemmens, dat
hij voor deze NICC Nieuwsbrief schreef

(advertentie)
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Den Haag wist van executies in Indië
Hooggeplaatste Nederlandse politici
waren al van de stadrechtelijke
executies in Nederlands-Indië op de
hoogte toen die militaire acties nog in
volle gang waren. Toenmalig ministerpresident Beel wist op 1 februari 1947
van de “methode Westerling”, waarbij
burgers
standrechtelijk
werden
geëxecuteerd. Kapitein Westerling
maakte pas begin maart op ZuidCelebes een einde aan die methode.
Enkele weken geleden bood de
Nederlandse ambassadeur in Jakarta
namens de Nederlandse regering
excuses aan voor de duizenden
standrechtelijke executies die het
Nederlandse
leger
tijdens
de
dekolonisatiejaren van 1945 tot 1949
uitvoerde. Lang werd ervan uitgegaan
dat dit excessen betroffen die door
individuele militairen werden begaan
en oogluikend werden toegestaan
door militaire leidinggevenden.

Zo schreef hij: “Indien er dan eenigen
personen gevonden worden, die deze
extremisten aanwijzen, worden eerst
de extremisten doodgeschoten en
daarna zij die de extremisten hebben
aangewezen”. Van Poll liet daarop
volgen dat de methode veel succes
had en dat er “inderdaad een herstel
van orde en rust wordt verkregen: de
schrik komt er geweldig in”. Maar hij
waarschuwde de minister-president
ook: “U zult het wel met mij eens zijn,
dat het te hopen is, dat dergelijke
methoden niet voor het wereldforum
bekend worden!”.

In de archiefstukken heeft Trouw nu
aanwijzingen gevonden dat KVPkamerlid Max van Poll, de Indiëspecialist van de fractie, al in
november wist dat de commandoeenheid Depot Speciale Troepen
onder leiding van Raymond Westerling
in Zuid-Celebes zou worden ingezet.
Van Poll besloot om op 1 februari 1947
minister-president Beel gedetailleerd
te vertellen wat Westerling op ZuidCelebes deed en wat zijn “methode”
inhield.

Romme, op de hoogte zijn geweest
van de gang van zaken. Tijdens zijn
bezoek aan Nederlands-Indië verbleef
hij eind januari 1947 zelfs enige dagen
in de hoofdstad Makassar, dat gonsde
van de geruchten over de executies
en de successen die daarmee werden
geboekt. Bovendien zal Kamerlid Van
Poll het niet hebben aangedurfd om
wél Beel en niet zijn eigen baas in te
lichten over de operaties van
Westerling.

Kapitein Raymond Westerling

Kamerlid Max van Poll

Kabinet Beel 1946-1948 (foto ANP)

door Meindert van der Kaaij

Van Poll was behalve een zeer ervaren
Kamerlid ook lid van de zogeheten
Commissie-Generaal. Dit was een
driemanschap
dat
Gouverneurgeneraal Van Mook bijstond in de
onderhandelingen met Soekarno over
de toekomst van de Republiek
Indonesia. Prominent lid daarvan was
ook Willem Schermerhorn, die vlak na
de oorlog korte tijd minister-president
was. Het is waarschijnlijk dat hij net als
Van Poll wist van de executies op ZuidCelebes.
Goed beschouwd moet ook de
onbetwiste leider van de KVP, Carl

Tot slot waren hoge civiele
autoriteiten in Nederlands-Indië niet
alleen op de hoogte van de excessen,
maar gaven zij daartoe tevens zelfs
expliciet toestemming. Dat gebeurde
in een vergadering op 22 januari 1947.
Vermeulen kreeg van de directeur
Hoven van Binnenlands Bestuur (te
vergelijken met een minister van
Binnenlandse Zaken) groen licht om de
Datoe (de plaatselijke vorst) van Suppa
en zijn belangrijkste medewerkers te
liquideren. Deze Datoe had erg veel
macht en gezag bij de inlandse
bevolking en zat
op dat moment
“preventies gevangen”.

______________________________
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Webdesigner gezocht voor nieuwe website N.I.C.C.
Sinds 2009 beschikt het Nederlands Indisch Cultureel Centrum (NICC) al over een eigen website.
Deze wordt steeds vaker bezocht en kan momenteel rekenen op zo’n 3000 hits per maand en nog steeds groeiend.
Nu echter is onze website behoorlijk outdated en dringend toe aan een verjonging. Onze criteria zijn: aantrekkelijk voor
jongeren en zeer gebruiksvriendelijk voor met name ouderen. Verder overzichtelijk, spannend en vooral tijdloos mooi. En
voor ons als beheerders natuurlijk prettig en eenvoudig om mee te werken.
Het moet zijn als een spannend boek: iedere klik moet uitnodigen naar de volgende klik. Vanzelfsprekend moet er voldoende
ruimte komen voor een fotogallery, videopagina, muziekpagina, onze Nieuwsbrieven, enz.
Bij dit alles willen we graag dat “interactief” het sleutelwoord is. De bezoeker moet niet alleen maar lezen, maar vooral ook
communiceren met de website en dat op een vriendelijke en veilige manier.
Onze nieuwe website moet een professionele uitstraling hebben, waarbij de Indische roots op een aangenaam prikkelende
manier de rode draad zijn. Wij willen onze nieuwe website graag per 1 januari 2014 lanceren.
Aansluitend willen wij tevens deze gewaardeerde Nieuwsbrief een facelift geven in dezelfde huisstijl.
In verband met de contacten is het wel zo handig als onze webdisigner in Den Haag gevestigd is.
Heeft u interesse of weet u iemand? Neemt u dan contact op met ons via: info@indisch-centrum-denhaag.nl.
Om de inhoud van onze huidige website te bekijken, zie: http://www.indisch-centrum-denhaag.nl.

De bamboe Tong-tong

door: Indisch4ever

Een Desa of Kampong heeft een eigen
bestuur met eigen wetten en regels.
Als de omstandigheden het vereisen,
worden de wetten en regels door het
kampongbestuur aangepast.

in de lengterichting uitgesneden. Met
een stokje slaat men op het
instrument. Afhankelijk van het
slagpunt kan de Tong-tong drie tonen
produceren.

In tijden van onrust en gevaar wordt in
de kampong altijd een waakdienst
ingesteld. In de nacht houden daartoe
aangewezen kampongbewoners een
waakronde en onder het lopen slaan
ze op een handzame kleine Tong-tong.
Dit om de bewoners te laten weten
dat er over hun veiligheid wordt
gewaakt. (hetzelfde had men vroeger
in Europa ook. Met name in Engeland
is het bekend geworden door een
wachtloper met een Klepper, die
daarmee klepperde en tevens de tijd
omriep: “Nine o’clock and all is
well…..”).

Bij de nachtelijke waakrondes slaan de
mannen met een bepaald ritme op
hun kleine Tong-tong. Bij onraad,
bijvoorbeeld
bij
brand
of
overstroming, wordt het ritme feller
en het geluid harder. In een
wachthuisje vangt iemand die
waarschuwing op en slaat vervolgens
op de grote Tong-tong, een uitgeholde
boomstam, die een dof maar zeer
vèrdragend geluid laat horen.

Principe van een klepper zoals die vroeger
in Europa gebruikt werd. Een afbeelding
van een Tong-tong heb ik ondanks
speurwerk helaas niet kunnen vinden.

De Tong-tong bestaat uit een stuk
bamboe van twee “knopen”lengte met
daartussen een holle ruimte. Aan een
kant loopt de bamboe iets verder dan
de knoop door zodat aan deze
verlenging het apparaat kan worden
vastgehouden. In het stuk tussen de
twee knopen zijn twee smalle sleuven

______________________________

Wel eens gedacht aan adverteren in deze Nieuwsbrief?
Vraag vrijblijvend onze gunstige advertentietarieven aan!
info@indisch-centrum-denhaag.nl
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Buitenkampers
Nogmaals aandacht voor de unieke
documentaire die sinds 3 oktober
in de Nederlandse filmhuizen draait.
De Nederlandse regisseur Hetty
Naaijkens-Retel Helmrich brengt een
nog niet eerder vertelde geschiedenis
van Nederlands-Indië ten tijde van
de Tweede Wereldoorlog in beeld.
Zij
bezocht
hiervoor
Indische
Nederlanders in Nederland en de
Verenigde Staten.

door: Derk Hille Ris Lambers
worden dat er in de familie een
Aziatische voorouder was. Deze
buitenkampers leefden in een steeds
vijandiger wordende omgeving en
hadden grote moeite om in leven te
blijven. Hun vrijheid was zeer relatief.

Enige maanden na de Japanse inval in
Nederlands-Indië in Januari 1942
begon de registratie van alle
Nederlanders. Er werd daarbij eerst
raciaal onderscheid gemaakt tussen
volbloed Nederlanders (Totoks) en
de gemengdbloedige Nederlanders
(Indo’s). De Totoks en degenen die
weinig inheemse voorouders hadden,
werden geïnterneerd in zogeheten
Jappenkampen, terwijl de meeste
Indo’s veelal “vogelvrij” en zonder
inkomen buiten het kamp bleven. Hun
vaders en echtgenoten waren vrijwel
allemaal geïnterneerd. Zij konden
amper aan eten, medicijnen of kleding
komen.

Na de bevrijding van de Japanse
overheersing werd het leven er voor
hen ook niet beter op. Er volgde een
mogelijk nog heftiger periode: de
Bersiap.

Bersiap-periode

Stilzwijgen doorbroken

Aanvankelijk wisten de Japanners niet
goed raad met de Indo’s. Waar lag hun
loyaliteit? Zij kregen het voordeel van
de twijfel, in de hoop dat de te
mobiliseren waren voor het Japanse
ideaal. Met een afstammingsbewijs,
een pendaftaran, kon aangetoond

Het is de eerste keer dat er een film is
gemaakt over deze lang verzwegen en
voor velen onbekende periode uit de
Vaderlandse geschiedenis. De Indische
Nederlanders van de tweede en derde
generatie zijn in meer of mindere
mate beïnvloed door het grote zwijgen

van hun ouders en grootouders over
deze dramatische periode in hun
leven.
In
de
documentaire
“Buitenkampers” oftewel Boekan
main, boekan main!, wordt dit
stilzwijgen na meer dan zeventig jaar
doorbroken met
zeer openhartige
vraaggesprekken, afgewisseld met
bijzonder archief-materiaal. Regisseur
Hetty
Naaijkens-Retel
Helmrich
maakte eerder de documentaire:
“Contractpensions – Djangan Loepah”.
Deze laatste kreeg de Kristallen
Filmprijs voor meer dan 10.000
bezoekers.
Dient nog vermeld te worden, dat op
15 augustus 2014 “Buitenkampers” op
de nationale televisie komt en direct
daarna komt de DVD in de verkoop.
Voor de vertoning van de film
“Buitenkampers” in de diverse
filmhuizen in Nederland kan men
de volgende website raadplegen:
http://www.biosagenda.nl/filmagenda
_buitenkampers_25400.html.
De documentaire is tot stand gekomen
onder productie van Holland Harbour
en distributeur JustBridge. Deze
productie kwam tot stand in
samenwerking met de Stichting
Verfilming Japanse Bezetting 1942-45
www.japanseburgerkampen.org (deze
stichting was eerder al betrokken bij
“Het jaar 2602 – Kinderverhalen uit
het Jappenkamp”), Comité 4 en 5 mei,
Nederlands Film Fonds, SNS Reaal
Fonds. V-Fonds en NTR. ___________

Seminar “Banden met Indië – III”
In 2007 en 2009 vonden in Amsterdam
de seminars “Banden met Indië”
plaats. Ze waren destijds met veel
inzet georganiseerd door Maria Schilt
en Ilonka Celie. Nu heeft Mischa van

Dullemen het organisatorische stokje
overgenomen en bijna vier jaar na de
laatste volgt nu het derde seminar.
In de familieopstellingen, zoals ze
oorspronkelijk zijn ontwikkeld door

Bert Hellinger, staan de verborgen
banden en verstrikkingen tussen
mensen in families centraal. De
deelnemers aan de opstellingengroep
representeren elkaars familieleden en
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de begeleider werkt vervolgens met de
dynamiek die tussen representanten
zichtbaar wordt. Keer op keer is
gebleken dat, tijdens de opstelling,
representanten de gevoelens en
symptomen van familieleden tijdelijk
overnemen en dat, via interventies
van de begeleider, deze gevoelens zich
kunnen ontwikkelen en verstrikkingen
kunnen worden opgeheven. Vaak
heeft een opstelling een positief effect
op de cliënt die om de opstelling heeft
gevraagd, als zijn of haar familie die
niet bij de opstelling aanwezig is
geweest.
Daan van Kampenhout combineert
aspecten van het opstellingwerk met
elementen uit het sjamanisme. Zo is er
een nieuwe werkvorm ontstaan:
Systemic Ritual. In deze werkvorm
staat vaak de plaats van de familie in
de cultuur centraal. Zoals een gezinslid
invloed ondergaat van de familie, zo
ondergaan families op hun beurt
invloed van de cultuur en de
voorouders waaruit zij voortkwamen.
Het zijn vooral de grote gemeenschappelijke trauma’s als vervolging,
oorlog, gedwongen migratie, slavernij
en kolonisatie, die hun stempel op
culturen en families drukken. In
Systemic Ritual lijken de opstellingen
vaak meer op een ritueel dan op een
therapeutische opstelling. Zo hebben
bijvoorbeeld voorouders, gebed en
zang er vrijwel altijd een plek in.

Het seminar
De verhalen die mensen meenemen
zullen een uitnodiging zijn tot het
maken
van
opstellingen.
Elke
deelnemer wordt uitgenodigd om
Daan van tevoren door middel van
een brief, iets te vertellen over zijn of
haar familiegeschiedenis. Daan zal uit
deze brieven een keuze maken en er
zorg voor dragen dat zoveel mogelijk
aspecten van de geschiedenis hun plek
krijgen. Zo zijn er diverse tijdperken

die aan bod kunnen komen,
bijvoorbeeld de pre-koloniale tijd, de
vroege koloniale tijd, de Atjeh-oorlog,
de Tweede Wereldoorlog en de
Japanse bezetting, de Bersiap tijd, de
politionele acties, het onafhankelijk
worden van Indonesië, de gedwongen
repatriëring naar Nederland en de
ontvangst hier. De verschillende
perspectieven op deze historische
periodes kunnen in dit seminar naast
elkaar bestaan, zonder partij te
hoeven kiezen of het van het andere
weg te moeten strepen. In het werk
worden alle perspectieven met veel
respect behandeld.

In veel van de seminars en boeken van
Daan van Kampenhout spelen “de vier
richtingen” een belangrijke rol.

Voor wie wel en voor wie niet?
In dit seminar is iedereen welkom die
vanuit zijn of haar familie een directe
band heeft met voormalig NederlandsIndië. De afzonderlijke eilanden, de
diverse culturen en groepen van
oorspronkelijke
bewoners,
de
migranten uit verschillende culturen:
ze hebben de diverse historische
tijdperken elk op hun eigen manier
beleefd. Ze hebben hun eigen rollen
gekozen of toebedeeld gekregen en
hebben daar elk hun eigen
herinneringen aan. In dit seminar is
voor elk van de verhalen een plek. Van
de deelnemers wordt daarom de
bereidheid gevraagd om in principe
beschikbaar te zijn als representant
voor alle opstellingen.
De werkvormen van Systemic Ritual
zijn geen psychotherapeutische sessie

of psychiatrische behandeling en zij
die deze zorg of behandeling nodig
hebben, zullen deze niet vinden in dit
seminar. Neem bij twijfel contact op
met Daan. We hebben ervoor gekozen
om geen buitenstaanders toe te laten
zonder familiebanden met Indië (bijv.
vanuit het RIAGG of andere
zorginstellingen), hoe oprecht de
getoonde interesse ook is. Wel zijn
levenspartners van mensen die tot de
doelgroep behoren welkom om samen
met hun partner aan het seminar deel
te nemen.

Voorbereiding
Degenen die de opstellingen nog
helemaal
niet
kennen,
wordt
aangeraden een boek als: “De
verborgen kracht van familiebanden”
van Bert Hellinger te lezen. Degenen
die Daan’s visie op opstellingswerk en
collectieve trauma’s willen leren
kennen, kunnen zijn boek: “De tranen
van de voorouders” lezen.
Alle deelnemers die graag een eigen
persoonlijke opstelling willen maken,
kunnen hun verzoek indienen via een
brief aan Daan. Over het schrijven van
die
aanvraag
ontvangt
ieder
aanvullende inhoudelijke richtlijnen,
zodra de inschrijving rond is, samen
met de bevestiging.
Het seminar wordt gegeven op
maandag en dinsdag 16 en 17
december 2013. Wie meer wil weten
over dit seminar kan het beste de
website van Daan bezoeken. Hierin
staan ook de noodzakelijke gegevens
zoals adres, routebeschrijving, prijs,
tijden en meer achtergrondinformatie.
www.daanvankampenhout.com.

_____________________________
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Willem Gerard Hofker 1902 – 1981
De kunstschilder Willem Gerard
Hofker leefde van 1902 tot 1981 en is
vooral bekend om zijn Indische
oeuvre. Weinig mensen echter weten
dat
deze
impressionist
ook
staatsieportretten
van
Koningin
Wilhelmina en Koningin Juliana
maakte. Hofker verkeerde in kringen
van schilders als Willem Witsen, Isaac
Israëls en George Breitner. Hofker
schuilderde tevens een groot aantal
andere onderwerpen, zoals stadsgezichten, bloemstillevens, naakten,
landschappen
en
landhuizen.
Daarnaast was hij een meester in
allerlei andere media: olieverf,
aquarel, contékrijt, maar ook etsen,
mezzotinten en lithografieën.

Willem Gerard Hofker, zelfportret 1935

Willem Hofker werd geboren op 2 mei
1902 als zoon van een PTT-ambtenaar.
Hofker ging eerst naar de academie in
e
Den Haag, en later op zijn 14 jaar naar
de Rijksacademie voor Beeldende
Kunsten in Amsterdam. Willem Witsen
en Isaac Israëls, die de vrienden waren
van zijn vader, een amateur-artiest,
waren de leermeesters van Hofker. In
e
1927 won Hofker de 2 prijs op de

“Prix de Rome”. In 1930 trouwde hij
met Maria Reuter, eveneens een
kunstschilder en lector aan de
Academie in Amsterdam.
In de jaren twintig heeft Hofker een
aantal monumentaal decoratieve
opdrachten uitgevoerd, onder andere
voor de Koninklijke Nederlandse
Stoomvaart Maatschappij, waarvoor
hij enkele wandschilderingen maakte
in schepen. Hiervan is helaas weinig
bewaard gebleven. Hofkers reputatie
als portretschilder was zo groot, dat hij
in 1936 de opdracht kreeg om
Koningin Wilhelmina te schilderen. De
opdracht kwam van en was bestemd
voor het hoofdkantoor van de
Koninklijke Pakketvaart Maatschappij
(KPM) in Batavia. In 1938 begeleidde
het echtpaar Hofker het schilderij naar
Nederlands-Indië en ze maakten
aansluitend een rondreis door de
kolonie. Tijdens deze reis maakten ze
tekeningen en schilderijen van
Indische onderwerpen, die de KPM
zou kunnen gebruiken.
De Hofkers vestigden zich op Bali,
waar
Willem
zeer
populaire
tekeningen maakte van Balinese
landschappen en danseressen. De
Hofkers socialiseerden met vele
schilders, waaronder Spies, Stasser,
Meyer en hun goede vriend Rudolf
Bonnet. In 1940 verhuisde het paar
naar Ubud. In de periode van 1938 tot
1944 werd het meeste van Hofkers
werk in Indië gemaakt. Zijn
werkstukken waren verfijnd en
vloeiend, zowel als poëtisch. Op Bali
schilderde hij voornamelijk tempels en
het religieuze leven op het eiland. Hij
concentreerde zich daarbij op de
mensen van Bali. Vele van zijn
schilderstukken worden in Ubud, Arma
en het Neka Museum tentoongesteld.
In de Tweede Wereldoorlog waren
Hofker en zijn vriend Bonnet

Flyer Teylers Museum
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gedwongen om in het KNIL in
Soerabaja dienst te doen. Hij en zijn
vrouw werden daarop in verschillende
kampen geïnterneerd; hij in Tana
Toraja op midden Celebes. Gedurende
deze periode raakten de meeste van
de schilderijen van Maria Hofker
verloren. Na de oorlog keerden zij
terug naar Nederland.

Tijdens zijn latere leven heeft Will;
en Hofker veel gedoceerd en mede
door de uitgaven van zijn tekeningen
nam zijn bekendheid weer toe. Ook
nu nog zijn zijn Balinese landschappen
en danseressen zeer geliefd. Ook
internationaal trekken zijn werken veel
belangstelling. Willen Hofker woonde
in Amsterdam van 1934 tot 1938 en
van 1946 tot 1967. Hij overleed in
Amsterdam op 30 april 1981.

Teylers Museum

Een van de tentoonstellingsstukken

Teruggekomen in Nederland in 1946
brak een moeilijke periode aan voor
de Hofkers. Het artistieke klimaat was
in Nederland inmiddels volkomen
veranderd. Het figuratieve werk van
Willen vond nauwelijks nog erkenning
onder de collega’s. Wel kwamen al
spoedig weer wat portretopdrachten
binnen. In totaal heeft hij ongeveer
800 portretten geschilderd voor
particulieren en voor instellingen,
waaronder universiteiten en banken.
Zo ook een portret van Herman van
der Wall Bake in 1970, de presidentdirecteur van de ABN.
Hofker specialiseerde zich ook in
met krijt getekende Amsterdamse
stadsgezichten, waarbij hij zich
voornamelijk
toelegde
op
architectuur. Als het ware “portretten
van huizen en gebouwen”. Deze zijn
in drie boeken gebundeld. Het
Balinese werk verscheen onder de
titel: “Bali gezien door Willem Hofker”.
In 1978. Ook toen hij al in Nederland
was, heeft hij nog steeds Balinese
mensen en landschappen op papier en
doek vastgelegd.

Van het werk van Willem Gerard
Hofker wordt een tentoonstelling
gehouden in Teylers Museum. De
tentoonstelling toont in de intieme
setting van Teylers Prentenkabinet een
selectie van Hofker uit de museumverzameling. Naast enkele portretten
van Balinese meisjes, waarmee hij
beroemd werd, zijn ook minder
bekende werken van de kunstenaar te
bewonderen. Hierbij zijn onder andere
persoonlijke tekeningen van het
dagelijkse leven in het Jappenkamp
waar Hofker tijdens de Tweede
Wereldoorlog
geïnterneerd
was.
Hoogtepunt is het eerder in dit artikel
besproken portret van Koningin
Wilhelmina, dat recentelijk in een
privécollectie is terug gevonden.

Het boek van Seline Hofker en Gianni Orsini
dat bij de tentoonstelling zal verschijnen

Het boek vormt tevens de bij
de tentoonstelling te gebruiken
catalogus, maar is meer dan dat. Het
biedt een unieke blik achter de
persoon van de oudoom van de
schrijfster, alsmede een goed inzicht in
de breedte van het oeuvre van Hofker.
Het boek wordt verder gecompleteerd
door citaten uit de vele brieven en
dagboeken van de kunstenaar. Zo
geeft dit boek een dieper inzicht in
de wereld zoals Hofker haar zag.
Het boek bevat meer dan 150
kleurenfoto’s.

Teylers Museum tentoonstelling: Van
14 december 2013 t/m 9 maart 2014.
Adres: Spaarne 16, 2011 CH Haarlem.
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag
10.00-17.00 uur; zondag 12.00-17.00
uur; maandag gesloten, evenals
25 december 2013 en 1 januari 2014.
Toegangsprijzen: zie de website:
http://www.teylersmuseum.nl.

Boek

Boek: Willem Gerard Hofker, door
Seline Hofker en Gianni Orsini, 205
pagina’s, verschijnt op 14 december
2013. Prijs: € 35,00

Tegelijk met de tentoonstelling zal; bij
uitgeverij Waanders een nieuw boek
verschijnen, geschreven door een
achternicht van Hofker, Seline Hofker
samen met Gianni Orsini.

_____________________________
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Vrijwilligerswerk op Bali
Een van de droombestemmingen van
Indonesië is ongetwijfeld het prachtige
eiland Bali. In de eerste plaats
vanwege de schitterende witte en
zwarte (vulkanische) stranden. Maar
ook het bruisende surfmekka Kuta is
een belangrijke trekpleister. Maak ook
een wandeling over het platteland,
langs de kunstig aangelegde sawahs,
palmbossen, de vriendelijke dorpjes
en de altijd lachende kinderen.
Helaas is niet altijd alles zo mooi als
het lijkt. Als gevolg van de aanslagen
door terroristen een aantal jaren
geleden en de financiële crisis die
ook Bali getroffen heeft, lijkt de
ontwikkeling van Bali een beetje stil te
staan. Natuurlijk blijven de unieke
toeristische gebieden op het eiland
altijd wel voldoende toeristen van
over de gehele wereld trekken, maar
de dorpen in het achterland hebben
het zwaar. Er is onvoldoende eten,
weinig werk en de scholen zijn
onderbezet. Daardoor krijgen jongeren
uit deze regio’s niet de met name
Engelse lessen die ze later zo hard
nodig hebben in de toeristenindustrie.
Het leuke kunstenaarsdorpje Ubud is
zo’n beetje het centrale punt van alle
helpende handen die aan de diverse
projecten deelnemen. En die vrijwillige
hulp is hard nodig. Men werkt met

verschillende partnerorganisaties in
Ubud, die ieder hun eigen invulling
aan de vrijwilligersprojecten hebben
gegeven. Vandaar de kleine verschillen
tussen de projecten. Maar alle hebben
het doel om het leven op Bali een
beetje beter te maken en de kinderen
een betere toekomst te geven. En daar
gaat het uiteindelijk om.

Coördinator voor Bali is Yvette
Teeselink. Zij is de vraagbaak over je
reisplannen en/of het doen van
vrijwilligerswerk bij een van de
projecten. Yvette heeft veel ervaring
opgedaan op dit gebied in Thailand,
Laos, Cambodja, India, China, Borneo,
Singapore, Vietnam en ook op Bali. Ze
heeft tips en adviezen in overvloed.
Kan je en wil je helpen met lesgeven
op een schooltje in een van de vele
dorpjes op Bali? Het maakt eigenlijk
niet uit wek schooltje of welk dorpje je
kiest. De kinderen vinden het altijd
super als je er bent, zodat ze

spelenderwijs de Engelse taal kunnen
leren. Het is zo belangrijk voor hun
toekomst. In je vakantie het nuttige
met het aangename verenigen; wat is
er mooier en geeft meer voldoening
dan dat? Eerst een week heerlijk
relaxen en kennismaken met het
unieke eiland en zijn cultuur en dan in
een ontspannen sfeer aan de slag op
een van de schooltjes.
Naast het geven van Engelse les is er
ook de mogelijkheid om met
gehandicapte kinderen te werken.
Deze kinderen wonen in een
kindertehuis, omdat ze of geen ouders
meer hebben, of omdat hun ouders
niet meer in staat zijn om goed voor
hen kunnen zorgen. Maar alle
ki9nderen zullen het geweldig vinden
als je er voor hen wilt zijn.
Wil je meer informatie over deze
unieke gelegenheid om tijdens je
vakantie ook nog de kinderen van Bali
wilt helpen zich beter op hun
toekomst voor te bereiden? Neem dan
contact op met Yvette Teeselink.
http://www.activityinternational.nl/In
donesie.aspx#sthash.v74vzguP.dpuf.
Mail: info@activityinyternational.nl.

______________________________

Korte Berichten
Sumatraanse neushoorn
Het Wereld Natuur Fonds heeft na
twintig jaar
weer de zeldzame
Sumatraanse neushoorn op beeld
kunnen vastleggen. Het bedreigde dier
is gespot met speciale camera’s die
automatisch
gaan
lopen
bij
bewegingen. Het afgelopen jaar zijn

Beelden van de Sumatraanse neushoorn

zestien camera’s opgehangen in
Kalimantan, in de hoop meer te weten
te komen over deze diersoort. Naar
schatting leven er nog een kleine 200
Sumatraanse neushoorns in het wild.
Deze neushoornsoort is de kleinste
van de vijf soorten neushoorns die op
aarde leven. Na de Javaanse is het
tevens de meest bedreigde. De
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grootste dreiging komt van stropers en
de door toedoen van de mens steeds
kleiner wordende leefomgeving.

Zonnecentrale in de ruimte
De Japanse ruimtevaartorganisatie
JAXA maakt serieuze plannen om
energiecentrales in de ruimte te
plaatsen. Sinds de zware aardbeving
en de tsunami in 2011 en de
daaropvolgende ernstige problemen
met de kerncentrale Fukushima, is
Japan op zoek naar een alternatieve
manier om energie op te wekken.

Een mogelijkheid is het Space Solar
Power System (SSPS). Het systeem zou
bestaan uit een serie grote spiegels die
in een geostationaire baan rond de
Aarde worden geplaatst. Ze vangen
het zonlicht op en bundelen dat in een
soort ruimtecentrale tot microgolven
of een laserstraal, die de energie naar
de Aarde kan doorzenden. Daar wordt
de opgevangen energie weer omgezet
naar bruikbare elektriciteit of worden
gebruikt bij de productie van
waterstof. Het concept is niet nieuw.
Eind jaren zestig opperde de
Amerikaan Peter Glaser eenzelfde
idee, maar dat werd door de NASA
als “te duur” naar de prullenbak
verwezen. Daarna waren er ook onder
andere vergelijkbare Russische ideeën.
In 2008 hebben ook de Japanners
plannen in die richting gemaakt, maar
door onbekende redenen zijn die in de
koelkast beland. Pas na de recentelijke
problemen in Fukushima zijn ze weer
actueel. Bij JAXA zijn ze zich ervan
bewust dat er nog flinke hobbels
genomen moeten worden voor de
ideeën in praktijk kunnen worden
gebracht, zoals het versturen van een
bundel energie en die versturen naar

een klein plekje op Aarde. Een ander
“dingetje” is het maken van grote,
efficiënte en toch superlichtgewicht
spiegels. Wilt u meer hierover lezen?
http://www.jaxa.jp/article/interview/v
ol53/index_e.html voor het huidige
Japanse plan en het oudere idee
van de Amerikanen is te lezen op:
http://en.wikipedia.org/wiki/Spacebased-solar-power.
Bron: www.kijkmagazine.nl.

Nederlands Industrieel erfgoed
in Indonesië
In Nederland ontstaat steeds meer
belangstelling voor gebouwen en
objecten die beschouwd worden als
industrieel erfgoed. Dit geldt helaas
niet voor de situatie in Indonesië.
De Federatie Industrieel Erfgoed
Nederland wil een lans breken voor dit
Nederlandse erfgoed door een drietal
conferenties te organiseren rond dit
thema. Daarmee wil men dit erfgoed
op de kaart zetten en een bijdrage
leveren aan het behoud en de
restauratie
ervan.
De
eerste
conferentie zal gaan over de
suikerindustrie in Nederlands-Indië.

Machtige stoommachines in de Javaanse
suikerfabrieken

Op Java zijn in de jaren eind 1800
begin
1900
meer
dan
200
suikerrietfabrieken gebouwd. Deze
vormden met elkaar de NederlandsIndonesische Suikerindustrie. Het was
ooit het grootste agro-industriële
complex in Azië, met ruim 1,4 miljoen

werknemers. In deze fabrieken
hebben bij elkaar meer dan duizend
enorme stoommachines gestaan,
onder andere geleverd door Stork,
Werkspoor en Feyenoord. Op dit
moment zijn nog enkele van deze
suikerfabrieken in vrijwel originele
staat operationeel. Bij deze fabrieken
rijden zelfs nog de originele
stoomlocomotieven, die het suikerriet
van de plantages naar de fabriek
reden.
De
conferentie
wordt
gehouden op donderdag 25 oktober
2013 van 13.30 tot 17.00 uur, in het
gebouw van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811
MG Amersfoort, Telefoon: 0334217421. De kosten bedragen € 25,00,
inclusief koffie/thee en na afloop een
drankje en een hapje. Inschrijven via:
http://www.industrieel-erfgoed.nl.
Meer informatie: VeraartP@ision.nl,
Tel: 06-53283984.

De Indische schatkist in de klas
Wat betekent het om Indisch te zijn?
Hoe rook, voelde of proefde
Nederlands-Indië? Schrijfster Joke de
Jonge beantwoordt deze vragen en
meer tijdens haar gastles: “Een
Indische schatkist in de klas”. Joke
maakt deze gastles samen met het
Indisch Herinneringscentrum. De
interactieve gastles is bedoeld voor
groep 6 en 7 van de basisschool en
duurt ongeveer een uur. Ze vertelt
tijdens de gastles over haar nieuwe
boek “Een schatkist vol geheimen” en
laat de leerlingen ontdekken welke
smaken, geuren en voorwerpen in het
boek voorkomen. Deze schatkist, waar
de gehele gastles om draait, geeft de
leerlingen bovendien een goed beeld
van Nederlands-Indië voor en tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Hoe je met
blond haar en blauwe ogen zo
verbonden bent met de Indische
wereld, maakt Joke duidelijk met
authentieke documenten uit 1949 van
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haar eigen familie. De gastles past
binnen de lessen Nederlands en
Oriëntatie. Scholen die geïnteresseerd
zijn in deze gastles kunnen contact
opnemen met de Stichting Schrijvers
School Samenleving via: www.sss.nl.
Voor meer informatie is het adres:
m.dekruijf@indischherinneringscentru
m.nl, Tel: 026-3639103.

Voorbereiding voor reizende
mobiele tentoonstelling
Het Indisch Herinneringscentrum IHC
is vorige maand gestart met de
voorbereidingen voor de nieuwe
reizende interactieve tentoonstelling
die op 15 augustus 2014 zal starten.

Het IHC werkt in dit project samen met
de Stichting Vredeseducatie. De
tentoonstelling wordt gebouwd in een
grote kleurrijke trailer. Hierin is de
geschiedenis van Nederlands-Indië op
een vernieuwende en toegankelijke
manier te zien. Maar niet alleen de
geschiedenis, ook actuele thema’s
(zoals vooroordelen, conflicten, oorlog

en herdenken) hebben een plaats
gekregen. De reizende tentoonstelling
is met name bedoeld voor de jeugd,
maar is ook voor volwassenen zeer
interessant. Het IHC gaat hiermee
door het land reizen om op scholen, in
wijken, winkelcentra en bij musea de
geschiedenis van Nederlands-Indië te
vertellen. Meer info is te vinden op:
www.indischherinneringscentrum.nl

Ik heb van allen om mij heen genoten;
vergeten doe ik niet.
Denk eens aan mij en vergeet mij
weer.
Het leven gaat door en zo hoort het
ook.
J.C. (Han) de Bruine. 14-8-2013.

_____________________________

Overdenking
Als je ouder wordt, sta je stil in een
exploderende wereld om je heen.
Hoe was het toen, waar was ik toen,
wie heb ik liefgehad.
Geboren niet uit zonnegloren of uit
een zucht van de ziedende zee.
Maar aan de evenaar, in het Land van
Smaragd,
Waar je met vreugde werd verwacht
en ter wereld werd gebracht. Waar
generaties je voorgingen in het land
van Goden en Sagen.
Waar je lief maar ook leed hebt
doorleefd,
Kijk je naar nu, dan was het leven goed
en heeft het je veel gegeven.
Straks ben ik er niet meer en dat hoort
ook zo.
Wellicht verenigd met al diegenen die
je liefhad en die om je gaven.
Huil daarom niet wie achterblijven,
maar hef het glas en zeg met mij
Uit volle borst: het leven was een
zegen en het is volbracht.

(advertentie)

Expositie “Sluimerend Vuur” in EYE
De grote expositieruimte van EYE
Filmcentrum is tot en met 1 december
2013 geheel gewijd aan het nieuwste
werk van filmmaker/kunstenaar Péter
Forgács. Op basis van een rijke
collectie home movies van EYE vertelt

Forgács (Boedapest 1950) over het
dagelijkse leven in Nederlands-Indië
tijdens de bloeitijd van de kolonie.
Samen met citaten uit brieven laten de
films het dagelijkse leven van de

Europeanen in volle glorie zien: de
etiquette, de bijna vergeten tradities,
het familieleven, de geuren en
kleuren. “Sluimerend Vuur” voegt zo
een nieuwe laag toe aan de geschiedschrijving over Indië. Forgács: “Ik stel
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mijn films samen als muziekstukken. Ik
componeer met het gevonden
materiaal. Het zijn persoonlijke
interpretaties van de geschiedenis en
zeker geen objectiviteit nastrevende
documentaires”.
Filmmaker Forgács putte uit EYE’s zeer
omvangrijke amateurfilm collectie uit
Nederlands-Indië,
bewerkte
de
beelden en voorzag ze van citaten uit
brieven uit de collectie van het
Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en
Volkenkunde (KITLV) in Leiden. De
bezoekers lopen door zeven sferen,
opgebouwd uit meer dan vijftien grote
schermen met projecties. Samen

geven ze een bijzonder en rijk beeld
uit het leven van alledag in Indië.

Hierbij worden de controversiële
onderwerpen beslist niet uit de weg
gegaan. We zien gelukkige momenten:
verjaardagen, feesten, familie-uitjes,
bezoek aan een inlands dorp, winkels,

Gedicht
De auteur en dichteres Mary-Jane
Sahanaja (1971) beschrijft in haar
gedichtenbundels “Mijn waarheid” en
“Verlossing van de schaamte en de
schuld” als jongste dochter van een
KNIL-er, hoe haar vaders stille verdriet

scholen en de omgang met bedienden
die door de citaten uit brieven in de
juiste context worden geplaatst.
De tentoonstelling is dagelijks
geopend van 11.00 tot 18.00 uur en op
vrijdagen tot 21.00 uur. Het adres is:
IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam.
LET OP: kies bij GPS navigatie voor:
Tolhuisweg 5 (op veel navigatiesystemen is de IJpromenade niet goed
te vinden). Toegang: UITSLUITEND via
PIN of creditcard; EYE accepteert aan
de kassa GEEN CASHGELD. Nadere
info: http://www.eyefilm.nl
_____________________________

door: Mary-Jane Sahanaja
van invloed is geweest op haar leven.
Ze kent een verleden van misbruik en
mishandeling, waarover zij openhartig
schrijft zonder afbreuk te doen aan
haar liefde voor haar ouders. MaryJane heeft de redactie van de NICC

Nieuwsbrief toestemming gegeven
en voelt zich zeer vereerd voor het
publiceren van haar gedichten. Haar
gedichtenbundels zijn te bestellen
bij Bol.com en Uitgeverij Free
Musketeers: www.freemusketeers.nl

Ik weet nu veel meer
Over de duistere kant
Van het leven

Onbewust
De strijdbijl
Aan mij doorgegeven

Informatie door je genen opgeslagen
Door de oorlog
Honger
Angst
Verdriet
Wantrouwen
Maar ook instinct om te overleven

Deze erfenis
Ongeweten gekregen
Geen keuze in gehad
Begraven lijkt onmogelijk
Is het mogelijk hem
Aan jou terug te geven

Erfenis
Ik ben een vechter
Een krijger
Op oorlogspad
Maar de strijd
Is gestreden
De strijdbijl
Moet ik begraven
Mijn woede
Loslaten
De strijd behoort
Tot het verleden
Ik mag tegen jou zeggen
Dat je me veel hebt geleerd

Jij was ook een krijger
Een strijder
Heel je leven

Bundel: “Verlossing van de schaamte
en de schuld”, 2009.
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Recept van de maand
Een lekker Surinaams-Javaans
gerecht, die eigenlijk een dag
tevoren gemaakt nóg lekkerder
smaakt omdat dan de kruiden
helemaal zijn ingetrokken.

Javaanse gehaktbal

paneermeel en het ei met het gehakt.
Kneed tot alle ingrediënten goed
vermengd
zijn.
Verdeel
het
gehaktmengsel in 4 porties en draai er
mooie ballen van. Rol ze desgewenst

Ingrediënten:
1 ei, 100 gram paneermeel, 500
gram rundergehakt, 4 el. bakboter,
2 sjalotten gesnipperd, 1 pot (360 ml)
Faia Lobi Nasi Trafasie (verse
kruidenmix),
trassie
Trafasi
(Surinaamse trassie).

Bereiding:
voorbereiden: Meng 4 el. Nasi Trafasi,
sjalotten, 1 tl. trassie Trafasi,

Braden: Verhit de bakboter in een
braadpan en braad de gehaktballen
rondom mooi bruin. Meng dan 3 el.
Nasi Trafasi met 150 ml water en voeg
het er aan toe. Doe de hittebron laag,
deksel op de pan en onder af en toe
omkeren de gehaktballen langzaam
garen in ca. 20 minuten. Maak van het
restant van de Nasi Trafasi, een klein
scheutje ketjap manis en wat water
een saus en serveer die er aan tafel bij.
Lekker met nasi of bami goreng en

met de buitenkant door wat extra
paneermeel om mooie stevige ballen
te verkrijgen. Leg ze daarna minstens
een uur in de koelkast om goed op te
stijven.

gado gado. Selamat makan.

______________________________
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Uitgelicht

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

Resultaten online onderzoek
bekend
Grote ontevredenheid over onderwijs
over Nederlands-Indië en Indonesië
Indisch 3.0 deed onderzoek naar hoe
tevreden mensen zijn over wat zij
op school geleerd hebben over Indië
en Indonesië. Reden hiervoor was dat
er al vele jaren verteld wordt dat
“mensen van njiets weten over de

koloniale geschiedenis van Nederland
in Indonesië”. Is dit een sentiment dat
slechts enkelen voelen? Is dit zo’n
standaardpunt van kritiek van ouderen
op jongeren? En hoe kijken docenten
hier eigenlijk tegenaan? Vijf weken
lang konden mensen meedoen aan
de online enquette. De resultaten en
conclusies zijn inmiddels bekend en
online te vinden op de website van
Indisch 3.0.

De enquette bestond uit algemene en
doelgroep-specifieke vragen. Voor
(oud-)leerlingen en (oud-)docenten
zijn deels verschillende vragen
geformuleerd.
Leerlingen
kregen
vragen overde lessen, in welke vakken
zij over Indië en Indonesië hadden
gehoord en wat zij er zelf van huis uit
over wisten. Docenten is gevraagd hoe
belangrijk zij deze kennis vinden, wat
de redenen konden zijn er meer
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aandacht aan te besteden of om er
juist minder aandacht aan te
besteden. 373 respondenten hebben
aan dit onderzoek deelgenomen. 51 %
is vrouw, 49 % is man. In termen van
geslacht zijn deze deelnemers
representatief voor Nederland. Daarbij
komt dat 63 % zegt (deels) van
Indische afkomst te zijn. Helaas zijn de

vragen voor de docenten weinig
representatief te noemen. Van de 43
deelnemers die aangaven docent te
zijn (geweest) is 51 % gestopt met
lesgeven. Deze verhouding komt niet
overeen met de werkelijke verhouding
actieve docenten vs gepensioneerde
docenten.

De uitkomsten van het onderzoek van
Indisch 3.0 met tabellen, grafieken
enz. is te lezen op de website:
www.indisch3.nl/nederlands-indie-alsbijzaak-bij-de-tweede-wereldoorlog

_____________________________

(advertentie)

_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _____

Boekbespreking, e-Books,
Vrouwenleed – Toos Blokland.
Dagboek van en jonge vrouw vanuit
Darmo wijkkamp (Soerabaja) en
Halmaheira (Semarang). Zij was 19
toen ze als oudste kind met haar
moeder, zusje en broertjes in het
vrouwenkamp terechtkwam. Haar
bevindingen schreef ze in een
dagboekvorm op stukjes papier en
verborg die voor de Japanners, onder
andere in haar matras. Het was streng

CD & DVD,

verboden boeken of schrijfgerei te
bezitten in het kamp. Als het ontdekt
zou worden, dan moesten de moeders
ervoor boeten. De moeder van Toos
heeft het nooit geweten. Het is Toos
gelukt om tijdens de hele periode haar
gedachten op papier te zetten in een
beeldende taal, die de lezer haar
kampleven doet meebeleven. Niet
veel dagboeken die onder zulke
omstandigheden geschreven zijn, zijn
bewaard gebleven. Het boek is een
vrijwel exacte weergave van wat Toos
heeft opgeschreven. Ontroerend,
wrang, poëtisch. Adviesprijs: € 17,50.

presentatie & signeren
vragen zijn: Hoe kan een mens zich
overeind houden in een wereld waarin
alles vergankelijk is. Waarin de mens
die zich ontworstelt aan de
benepenheid van zijn eigen kleine
wereld, niet automatisch een rijker en
zinniger leven wacht, maar misschien
juist de wanhoop van de totale leegte?
Heijne dringt door tot de kern van het
werk van Couperus. Zijn boek is ook
een persoonlijke confrontatie met een

Angst en schoonheid – Bas Heijne.
Een bevlogen essay over leven en werk
van Louis Couperus. Volgens Bas
Heijne de grootste romancier die
Nederland ooit gekend heeft. De
schrijver haalt Couperus naar deze tijd
en laat zien dat de levensvragen die hij
zich steeds stelde, nog altijd ònze
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schrijver die hem meer over zichzelf
heeft geleerd en vertelt dan welke
andere denker en schrijver ooit.
Adviesprijs: € 18,90.
Reizen tussen de lijnen – Alexander
Reeuwijk. Dwars door Indonesië met
Alfred Russel Wallace. In het midden
e
van de 19 eeuw reisde Wallace acht
jaar over de eilanden van Indonesië,
op zoek naar nieuwe diersoorten. Het
viel hem op dat de fauna in het westen
er heel anders uitzag dan die in het
oosten van de archipel. Deze
observaties vormden de basis voor zijn

biogeografie, een leer die bestudeert
hoe flora en fauna zich verspreiden
over de wereld, begrensd door
denkbeeldige lijnen. Hoe verklaar je
dat paradijsvogels alleen in het oosten
van Indonesië en Nieuw Guinea
voorkomen en niet in het westen van
de archipel? Dat orang-oetans alleen
op Borneo en Sumatra voorkomen. En
wat is de mogelijke relatie tussen de
Floresmens en de Komodovaraan? Om
dit te onderzoeken reisde Alexander
Reeuwijk anderhalve eeuw na Wallace
met een tas vol boeken een verrekijker
en de laatste wetenschappelijke
inzichten dwars door Indonesië. Het
resultaat is een persoonlijk verhaal
over schoonheid en kwetsbaarheid
van de natuur in heel Indonesië.
Adviesprijs: € 24,95.

Geschiedenis van Indonesië. Dit werk
belicht zowel de oudste als de
nieuwste geschiedenis van Indonesië.
Aan de orde komen onder andere de
grote en machtige rijken en sultanaten
in de archipel voor de komst van de
Europeanen, de introductie en
expansie van de Islam, de koloniale
tijd, de Japanse overheersing en de

onafhankelijkheidsstrijd, alsmede de
overdracht van Nieuw Guinea in 1962
worden belicht. Veel aandacht wordt
besteed aan de Indische Nederlanders,
de
nasleep
van
de
Tweede
Wereldoorlog en de daarmee gepaard
gaande moeilijke keuze tussen een van
beide
vaderlanden,
die
de
geschiedenis van deze groep zo
bijzonder bewogen maakt. Rijk
geïllustreerd met zwart-wit en
kleurenfoto’s. Adviesprijs: € 39,50.
Werken van Linschoten-Vereeniging,
Machtsstrijd om Malakka – Leo
Akveld. De reis van VOC-admiraal
Cornelis Cornelisz. Matelief naar
Oost-Azië. In mei 1605 vertrok hij als

admiraal van een vloot van elf schepen
naar Azië met de opdracht de SpaansPortugese macht in dat werelddeel
zoveel mogelijk schade toe te brengen.
Hierdoor probeerde de VOC een voet
tussen de deur te krijgen in de
internationale winstgevende handel in
specerijen en andere exotische
producten. Hij belegerde Malakka en
leverde slag met een sterke Portugese
vloot. Zijn ervaringen legde hij vast in
een uitvoerig en spannend geschreven
verslag. In 1608 keerde hij als
overwinnaar terug in Rotterdam, waar
hij uiteindelijk in 1632 overleed.
Adviesprijs: € 39,50.
De gecensureerde oorlog – Louis
Zweers. Militairen versus media in
Nederlands-Indië
1945-1949.
De
legervoorlichtingsdiensten schetsten

een te rooskleurig beeld van
de werkelijkheid in Indonesië.
Buitenlandse correspondenten en
kritische Nederlandse journalisten
werden door de militaire inlichtingendiensten
tegengewerkt.
Verder
snuffelden inlichtingenofficieren in de
uigaande telegrammen van de
correspondenten in Batavia. De
vertrouwelijke correspondentie van
(internationale) journalisten werd
onderschept en meegelezen. Intussen
bleef de Nederlandse regering veel te
druk bezig met de wereld te
overtuigen van het Nederlandse gelijk.
Een adembenemend verslag van wat
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er werkelijk gaande was tijdens de
politionele acties. Verschijnt begin
november 2013. Adviesprijs € 49,50.
Selamat Makan! – Sandra Mahut. Een
culinaire reis door Bali. Met dit
prachtig geïllustreerde kookboek zet je
binnen een handomdraai exotische
Balinese gerechten op tafel. Mie en

nasi goreng gerechten, sambals,
vegetarische gerechten zoals gadogado, evenals diverse smoothies,
allemaal gebaseerd op de Indische
keuken met een Balinese twist. Alle
recepten zijn zonder uitzondering
eenvoudig te kaken, ook door de
minder ervaren koks. Een verrukkelijk
boek. Verschijnt begin november 2013.
Adviesprijs: € 8,95.

oorlog was ze de muze van de
beroemdste Europese Kunstgalerie
van de tweede helft van de twintigste
eeuw. Mensen die haar hebben
gekend zijn unaniem in hun oordeel:
Toto Koopman was een uniek mens,
een
celebrity,
een
eclatante
schoonheid. Een vrouw als een feniks,
een mysterieuze vrouw, die haar leven
lee3fde als een romantisch spel,
gedurfd en in stijl. Adviesprijs: € 17,90
Plantage Mariënburg – Anne Blondé
en Toekijan Soekardi. Nadat Plantage
Mariënburg in Suriname in 1988
ophield te bestaan, resteerden slechts
herinneringen. Voormalig werknemer
en huidige gids op het terrein Toekijan
Soekardi schreef zijn herinneringen op
met potlood in een schrift met de titel:
Na het zoet het zuur. Hij illustreerde
deze memoires met tekeningen van de
beelden zoals die nog in zijn hoofd
bestonden, alsof het gisteren was.
Historica Anne Blondé wijdde in 2011
haar masterscriptie aan de plantagecultuur in het district Commewijne,
waar Mariënburg als casestudie
diende. Beide documenten komen
samen in dit unieke boek, met als
subtitel: “Van koffiebes tot rum”. Voor

De Javaanse – Jean-Noel Liaut. Het
turbulente leven van Toto Koopman.
Toto Koopman was voor de Tweede
Wereldoorlog het eerste model van
gemengde afkomst dat als mannequin
bij Coco Chanel doorbrak. Na de

veel Surinamers zal dit boek een feest
zijn van herkenning. Het verhaal
beschrijft de opkomst en teloorgang
van een mooie industrie, die een
onlosmakelijk deel is van de
Surinaamse geschiedenis. Alleen om
die reden al is het verplichte kost. Te
bestellen bij www.kitpublishers.nl.
Prijs: € 17,50.

Tranen over Hollandia – Tomas Ross.
Na gezichtsverlies met NederlandsIndië dreigt een nieuwe, ditmaal fatale
aanvaring met Soekarno in Jakarta. In
Moskou is een delegatie van de
Communistische Partij Nederland op
bezoek. Een van de leden, de oudIndiëganger Theo Geutjens, wordt in
het diepste geheim door twee hoge
Sovjetfunctionarissen op de hoogte
gebracht van een fantastisch plan om
Nieuw-Guinea binnen de invloedssfeer van het Communisme te trekken.

In Devon, Zuid-west Engeland, daalt de
veertigjarige Axel Boreel de kliffen af
op weg naar zijn huis, wanneer hij een
auto ziet aankomen. Uit die auto
stapteen schim uit Boreels verleden,
gerelateerd aan de Binnenlandse
Veiligheidsdienst, die vertelt over de
zorgen en woede van Joseph Luns over
de aanspraken van Soekarno op
Nieuw-Guinea. Adviesprijs: € 12,50.

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

www.vanstockum.nl
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4Kids…

t a a l…!

voor iedereen van 4 tot 16 jaar

Pitjit en cuppen
Omdat ik veel sport heb ik ook
geregeld
blessures
en
spierverrekkingen. Gelukkig kan ik dan naar
mijn overbuurvrouw die aan pitjit
doet. Ik had laatst een blessure in mijn

door: Chinook de Deugd
rug dus ik moest naar mijn buurvrouw
Suus. De dag na de massage had ik
nauwelijks last meer van mijn rug dus
het is ook echt effectief. Dat is een van
de redenen waarom ik nu over pitjit

schrijf. Ik vind het ook erg interessant
om te zien hoe het werkt wanneer je
de reacties ziet van keroh en de
functies van stenen (maar daar heb ik
het misschien de volgende keer over).
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Het is ook fijn om te weten wanneer je
met een blessure zit, dat je dan ook
echt weet dat het werkt en dat je dan
het vertrouwen kan hebben dat
diegene die het doet, het goed kan.

ziek is of knopen heeft in zijn spieren.
Wanneer je met de munt over de huid
schrapt en de huid word rood dan zie
je waar de ontstekingen of de knopen
in je spieren zitten.

Pitjit is een eeuwenoude massage
kunst. Die in het Indonesisch letterlijk
massage betekent. Het werd door
gegeven van ouder op kind daarom
kwamen er dus ook verschillende
vormen van pitjit. Als je aan pitjit doet
dan heet je: pitjit ibu, pitjit tukang of
pitjit bapak. Ibu is moeder, tukang is
ambachtsman en bapak is vader.
Tijdens de pitjit masseer je met kaya
puti. Je gebruikt ook hulpmiddelen om
te masseren zoals keroh. Keroh is
wanneer je met een koperen munt
over de huid schraapt om de
bloedsomloop te bevorderen. Je
gebruikt het daarom vaak als iemand

Cupping word ook gebruikt. Bij
cupping gebruik je een kaarsje een
kartonnetje en een glaasje. Het glaasje
laat je vacuüm zuigen, door de warmte
van het kaarsje. Hiermee kan je zien of
de bloedsomloop goed is of niet. Als

de huid rood wordt dan is je
bloedsomloop niet goed of heb je
een ophoping van afvalstoffen.
Vroeger werd het gebruikt om
slangengif weg te halen en toen
kwamen ze er achter dat het goed is
voor de bloedsomloop. Nu gebruiken
ze ook nieuwere methodes in plaats
van een kaarsje en een glaasje, een
vacuümpomp.
Ik heb deze info van Suus de Lange
gekregen. Ze heeft een praktijk aan
huis en heeft les gevolgd bij Cis
Everhard. Een citaat van Suus: “Het is
heel mooi om andere met hun
klachten te helpen en dat je een
bijdragen mag leveren want ik ben
geen arts”.
_____________________________

Verzetsmuseum Junior geopend
Het
Verzetsmuseum
Amsterdam
presenteert vanaf 17 oktober voor
iedereen vanaf 9 jaar Verzetsmuseum
Junior. In het eerste kindermuseum
over de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog in Nederland staan vier
ooggetuigen centraal: Eva, Jan, Nelly
en Henk.
Deze hoofdpersonen in de presentatie
- nu gemiddeld 82 jaar - waren tijdens
de oorlog rond de 9 en 14 jaar,
dezelfde leeftijd als de doelgroep. De
vier hoofdpersonen zijn de centrale
vertellers in de hoofdthema's: verzet,
collaboratie, vervolging en dagelijks
leven. Hoe zag hun leven er tijdens de
bezetting uit? Wat maakten ze mee?
Gingen ze naar school, hadden ze
vrienden, honger? Wat waren de
keuzes, problemen en dilemma's die
door onvrijheid, vervolging en
schaarste op hen afkwamen?

Kinderen worden bij binnenkomst
eerst in een tijdmachine naar een
andere tijd geflitst. Ze stappen uit op
een plein ergens in bezet Nederland.
Daar kunnen ze in vier huizen
ontdekken wat Eva, Jan, Nelly en Henk
hebben beleefd. Eva was Joods, Jan
had ouders in het verzet, Nelly was
een leidster van de Jeugdstorm van de
NSB en Henk kwam uit een gezin dat
zich aanpaste aan de omstandigheden.
In een hoek ligt een neergestort
vliegtuig. Hierin kunnen kinderen met
de stuurknuppel over de aardbol
vliegen. Ze kunnen landen bij kinderen
uit Nederlands-Indië, Suriname en de
Nederlandse Antillen en hun verhaal
horen. Ook kinderverhalen van elders
in de wereld komen aan bod. Een
onderdeel over de bevrijding sluit het
historische deel van het museum af.

In een epiloog vertellen de vier
hoofdpersonen hoe het hen na de
oorlog vergaan is. In interactief te
selecteren interviewfragmenten gaan
ze in op wat de oorlog kan betekenen
voor kinderen van nu.
Het museale concept voor het
Verzetsmuseum Junior is ontwikkeld
door het Verzetsmuseum op basis van
de
ervaringen
met
eerdere
kindertentoonstellingen zoals: “Artis
in oorlogstijd” en “De Ontdekking”.
Het kinderpanel “De Verzetsbende”
adviseerde verder de samenstellers.
Het Verzetsmuseum Junior is voor
publiek open vanaf 17 oktober.
Verzetsmuseum Amsterdam en het
Verzetsmuseum Junior zijn gevestigd:
Plantage Kerklaan 61, 1018 CX
Amsterdam. tel: 020-6202535. Meer
informatie: www.verzetsmuseum.org.
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Korte berichten

peper, paprikapoeder, knoflook uit de
knijper er goed doorheen. Bloem in
een apart schaaltje (of diep bord). Rol
de kipstukjes eerst door de bloem,
daarna door het botermengsel en
vervolgens door de cornflakes. Leg ze
dan op bakpapier op een bakplaat en
bak ze in een voorverwarmde oven
van 180 °C in 15 minuten gaar.

Wij zijn op zoek naar jong
aanstormend talent
In de rubriek “Just4Kids” hebben we
dit jaar al aandacht besteed aan jong
talent. Zo plaatsten we een artikeltje
over twee meisjes die Indonesische
dansen leerden en daar zelfs al mee
op het podium stonden. Heb jij nou
ook zo’n talent? Kan je goed
gitaarspelen en treed je ook op? Of
ben je een tenniskampioen in de dop,
een goed biljarter of kan je heel
goed dansen of zingen? Misschien
ben je wel een hele goeie chef-kok, of
een kunstschilder of fotograaf.
Misschien ook wel een….. Kortom, alle
jonge supertalenten van ca. 8 tot ca.
14 jaar oud willen we voor het
voetlicht zetten. En wij willen dat aan
iedereen vertellen. Als je zelf niet zo
heel goed kan schrijven, vraag dan of
jouw ouders een stukje willen insturen
met een fotootje erbij. Of je stuurt
jouw verhaal gewoon naar de redactie,
dan maken wij er samen met jou
een leuk geheel van. Stuur je reacties
dan naar: info@indisch-centrumdenhaag.nl DOEN HOOR…..!!!

aantal nummers die nog niet eerder
op CD zijn uitgebracht, waaronder ook
enkele covers van Dylan. Het boek is
geschikt vanaf 12 jaar en verschijnt
binnenkort. Prijs: € 25,00 (incl. CD).

De in deze boekenrubriek besproken

Boeken,

e-books, CD’s en DVD’s

kun je bestellen bij: www.paagman.nl

Meng in een kom de gembersiroop en
andere ingrediënten voor de dipsaus
goed dooreen (knoflook en sjalot eerst
in een hakmolentje van de staafmixer
pureren) en serveer. Een smulfeest!

Agenda
Kinderboekwinkel *Villa Paagman*

Wintertijd

Recept

Boeken, e-books/cd/dvd

Ajam Crunchy
Lekker krokante kipstukjes

Weekend 26-27 oktober 2013

Gideons Droom – Ernst Jansz. Een

Ingrediënten: 2 hele kipfilets, bloem,

PIXAR – 25 years of animation. Tot

speciale heruitgave , 30 jaar na de
eerste druk in 1983. In een uitgebreid
persoonlijk voorwoord schrijft Jansz
zijn herinneringen aan zijn reis naar
India, waarop hij zijn boek baseerde.
Deze jubileumeditie is voorzien van
een illustratie-katern met tekeningen
en kleurenfoto’s, die de schrijver
tijdens zijn reis maakte. Bovendien is
er speciaal hiervoor een CD gemaakt
met liedjes, waarbij Krontjongversies
van nummers van Doe Maar, plus een

zout en peper, 100 gram boter,
paprikapoeder, 1 teentje knoflook,
cornflakes.
Voor de dipsaus: Flesje gembersiroop,
1 sjalot, 1 teen knoflook, 1 tl. sambal
badjak, 3 tl. tomatenpuree.
Bereiding: Snijd de kipfilet in blokjes
van ca. 3 cm doorsnede. Knijp de
cornflakes met je handen boven een
schaal tot kleine stukjes (maar niet tot
kruimels). Smelt de boter in de
magnetron (opletten) en meng zout,

en met 27 oktober kun je de
tentoonstelling PIXAR bezoeken, die
gaat over het 25 jarig jubileum van de
tekenfilmstudio, waar onder andere
de bekende films Toy Story, Finding
Nemo, Wall-E en UP gemaakt zijn.
Meer dan 500 originele tekeningen en
kunstwerken, geselecteerd uit de
enorme verzameling van PIXAR
studio’s zijn hier te bewonderen. Laat
je meevoeren op ontdekkingstocht
langs de achtergronden van creatieve

24

voorbij en de volgende komt er al
weer aan. En dat blijft zo doorgaan.
Soms is er eren verhaal bij en soms
ook niet. Maar door deze live
voorstelling lijkt alles steeds opnieuw
te ontstaan. Een speelse en energierijk
theaterstuk in een wereld vol fantasie
en verwondering.

park en overleef dan de gevaren van
Halloween. Bij de speurtocht hoef je
niet alleen slim te zijn, maar ook goed
kunnen ruiken, voelen en proeven. Als
je verkleed komt als een of andere
griezel, heks, tovenaar of een andere
engerd, mag je gratis naar binnen!
Deze kans om op een fantastische
manier samen met andere kids
Halloween te vieren, mag je niet laten
lopen! Taman Indonesia is in
Kallenkote, vlakbij Steenwijk.

Buitenkampers in het Museon

ontwerpprocessen en kom er achter
hoe de ideeën achter de animatiefilms
zijn ontstaan en hoe ze tot leven
worden gebracht. De tentoonstelling is
te zien in de Amsterdam Expo (Zuidas),
Gustav Mahlerlaan 24, Amsterdam.
Geopend elke dag van 9.00 tot 18.00
uur (vrijdag tot 21.00 uur). Je koopt
kaarten voor Amsterdam EXPO voor
een specifiek tijdvak, bijvoorbeeld van
11.00-12.00 uur. Je hebt daarmee
recht
op
toegang
tot
de
tentoonstelling binnen dit tijdvak.
Eenmaal na de toegangscontrole ben
je van harte welkom om – binnen de
openingstijden – in de tentoonstelling
te blijven zolang als je wilt. Deze
“tijdsloten” zorgen voor een betere
spreiding van het publiek en dragen
eraan bij om je de exposities in
Amsterdam EXPO in een aangename
en ontspannen sfeer te laten beleven.
Zorg er dus voor dat je binnen zo’n
tijdslot aanwezig bent. Tickets graag
van tevoren bestellen via de website.
Zie voor alle verdere uitleg:
www.amsterdamexpo.nl/bezoek.

Theater DAKOTA Den Haag
25 oktober 2013: Zap-Zapper-Zapst. In
deze leuke theatervoorstelling zappen
acteurs tussen verschillende media,
stijlen en (beeld)talen. En jij zapt
gewoon mee, van de ene situatie in
de andere en de ene flits is nog niet

Theatergroep De Betovering. Niet
wiet, wel nel gaat over liefde en dat je
elkaar soms leuk vindt en soms ook
niet. Ook grote mensen vinden dat wel
eens ingewikkeld. Zo kan een klein
probleempje flink uit de hand lopen.
En plotseling kun je er daarna weer
samen om lachen. Het stuk is
geïnspireerd op het gelijknamige boek
van Joke van Leeuwen. Theatergroep
De Betovering is dit jaar de winnaar
van de “Zilveren Krekel” geworden. In
de voorstelling wordt gebruik gemaakt
van woorden die je leert wanneer je
net leert lezen. Een leuke familievoorstelling voor jong en oud. Kijk
voor alle gegevens op de website:
www.theaterdakota.nl

Halloweenweekend in Dierenpark
Taman Indonesia
Kom op 26 en 27 oktober verkleed
naar Taman Indonesia voor een super
Halloween weekend. Doe er het
spannende tovenaarsexamen door
langs allerlei engerds te gaan door het

Nieuwe tentoonstelling over de
oorlogsjaren in Indië, waarbij een deel
van de mensen in de Jappenkampen
werden opgesloten, terwijl een ander
deel, dat er wat meer Aziatisch uitzag,
daarbuiten mochten blijven; de
zogenaamde “Buitenkampers”. Als je
kon bewijzen dat een van je
voorouders Indonesisch was, dan werd
je een Buitenkamper. Later gedurende
de oorlog werden de Japanners
strenger en werden ook daarvan veel
mensen opgesloten in kampen. Deze
tentoonstelling gaat over mensen die
moesten overleven buiten de kampen.
Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV
Den Haag. http://www.museon.nl.

September t/m december 2013.
STIP Theaterprodukties: voorstelling
op locatie. Theatervoorstellingen door
diverse gezelschappen op locatie,
dus bijvoorbeeld op school, in het
buurthuis, wijkcentrum, enz. Dus altijd
bij jou in de buurt. Hieronder een
drietal
producties
voor
drie
leeftijdsgroepen. Als je doorklikt op de
webpagina van STIP, kun je technische
details lezen, onder andere hoe groot
het podium moet zijn, enz. Het
speelvenster is van september tot en
met december. Meer inlichtingen:
http://www.stipprodukties.nl
Villa Kakelbont (6+) – Theater Gnaffel.
Een hilarische en soms ook wel
gevoelige vertelling over een stoere
meid met een eigen willetje, die haar
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Mano

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

Start”

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

eigen pad kiest. Met bizarre
ontmoetingen en de warmte van een
goed gezongen brutaal lied. Theater
met live muziek, acteurs, poppenspel,
humor en speelsheid.
Dali, of hoe wordt ik beroemd (9+) –
Beer Muziektheater. Een voorstelling,
die gemaakt is als en videoclip met
nieuwe muziek. Stel je hebt een
oudere broer, die sterft op z’n tweede
en stel dat jouw ouders jou zijn plaats

Boekingen:

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

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

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

Links4Kids

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

Heel veel leuke LINKS voor kinderen:
http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl
De Jeugdwebsite van de Nederlandse
Oorlogsgravenstichting (Ned.-Indië).
http://www.eenlevenverloren.nl/inde
x.php?go=home.personen@pagenr=1
Villa Zebra, landelijke jeugdorganisatie
http://www.villazebra.nl

laten innemen. Je krijgt zijn kamer, zijn
kleren, zijn naam. Dan ben je niet blij,
want je wilt toch jezelf zijn en niet je
broer. Wat ga je dan doen? Je besluit
gewoon om geniaal te worden en
wereldberoemd. Je bent Salvador Dali
en niemand anders.
Cash (12+) – Maas Theater. Geld
maakt niet gelukkig….. Yeah right.
Alsof je wel gelukkig bent zonder geld.
Wie droomt er niet van een grote
erfenis, de loterij winnen of een
geslaagde bankoverval. In een mix van
een heistfilm (à la Oceans Eleven)
en uitdagend praattheater worden
euro’s, banken en de markt
doorgelicht. De hele dag bezig”zijn
met “waar halen we het vandaan”.

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

Geef je mening…
Graag willen we weten wat jij van
deze rubriek vindt. Wat vind je van de
informatie, de onderwerpen, wat mis
je nog. En vooral, wil je zelf ook wat
bijdragen aan de inhoud van deze
rubriek. Dat kan altijd. Laat het ons
maar weten en wij zorgen dat jouw
mening telt. Ons e-mailadres is:
info@indisch-centrum-denhaag.nl

Indisch Herinneringscentrum Bronbeek

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

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

www.djguide.nl
de dance & party
informatiesite voor jongeren
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Heb je leuke tips voor Just4Kids ? Laat het ons weten !
info@indisch-centrum-denhaag.nl

De Indische Agenda
Wintertijd

Weekend 26-27 oktober 2013
T/m 19 oktober 2013: Week van de
Koloniale Geschiedenis. Omdat de
koloniale geschiedenis een sterk
onderbelicht maar wezenlijk deel is
van onze Vaderlandse geschiedenis,
organiseert Bronbeek een week lang
extra aandacht aan Nederlands-Indië.
Het museum speelt daarbij in op
het thema van de Maand van de
Geschiedenis, nl. ‘Vorst en Volk’. In
samenwerking met andere instellingen
biedt Bronbeek een reeks activiteiten
rond dit thema. In sommige delen van
de kolonie ontwikkelde zich een ware
‘Oranje-verering’. Nu nog getuigen tal
van voorwerpen en foto’s hiervan. Het
programma van de Week van de
Koloniale Geschiedenis omvat lezingen
van onder anderen John Jansen van
Galen, Anoek Steketee, & Arnold van
Bruggen, John van den Broek, Herman
Keppy, enz. Ook staan Gamelanmuziek
en het Javaanse Wayangspel op het
programma. De Stichting Moluks
Historisch Museum houdt tafelgesprekken
over
de
relatie
Koningshuis en Molukkers. Het Indisch
Herinneringscentrum verzorgt films
over Indische Nederlanders in relatie
tot het Koningshuis. Er is het
symposium ‘Erfgoed in Beeld’ (zie
bericht en het adres van Bronbeek
hierna).
Alle
activiteiten
zijn
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afzonderlijk en uitvoerig beschreven
op www.maandvandegeschiedenis.nl
(zoekwoord: Bronbeek).
20 oktober 2013: Pasar Koetoe
(Indische Vlooienmarkt). In een leuke,
ongedwongen sfeer worden op de
Pasar Koetoe allerlei gekke, mooie,
praktische zaken aangeboden, zoals
gebruiksvoorwerpen, boeken en CD’s,
sieraden, kleding en tal van
hebbedingetjes. Kortom, u kunt uw
huis weer volproppen met wat er
allemaal te koop is. Er is live muziek,
Indische hapjes en maaltijden en er is
een kaartlegster. Maar bovenal is het
een plek om elkaar te ontmoeten en

weer lekker te ngobrollen. Locatie:
Wijkcentrum Unitas, Vlokhovenseweg
49 (nabij winkelcentrum Woensel),
5625 WV Eindhoven. Tijden: 12.00 tot
17.00 uur. Toegang: € 2,00. Meer info:
Joyce Radesey, Tel: 040-2422173.
20 oktober 2013: Indische Zondag.
Een gevarieerd programma voor
Indische mensen en ieder die met de
Indische cultuur affiniteit heeft. U kunt
er meedoen aan een workshop
Javaanse
Pitjit,
een
proefles
Indonesisch,
een
levensverhaal
schrijven, en een documentaire zien
van een persoonlijke geschiedenis.

Verder is er natuurlijk live muziek, zijn
er mooie spulletjes te koop aan de
diverse kramen en is er een gratis
kinder- en schilderhoek. Tevens is er
een loterij met mooie prijzen. Locatie:
Stadsoase, Treubstraat 15d, 2288 EG
Rijswijk. Tijden: 11.00 tot 19.00 uur.
Toegang aan de zaal: € 20,00 (gratis
koffie/thee met spekkoek). De
Indische keuken is uiteraard aanwezig.
Workshop Shelly Lapré. In hetzelfde
gebouw wordt op 20 oktober tevens
een uitgebreide workshop gegeven
door Shelly Lapré, waarbij de
deelnemers actief bezig zijn met hun
geschiedenis
en
herinneringen.
Hiervoor gelden andere toegangsprijzen. Om aan de workshop deel te
nemen en tevens verder all inclusive
van de Indische Zondag te genieten,
inclusief alle materialen, consumpties,
Indische maaltijd, enz. is de prijs per
persoon: € 75,00; twee personen uit
dezelfde familie € 135,00 en een
speciale familieprijs: 2 volw. Plus 2
kinderen: € 150,00. Nadere info:
hadieakela@hotmail.com en voor de
workshop: info@shellylapre.nl
23 oktober 2013: “Overgangsrituelen”
Dialezing.
Een
lezing
met
diapresentatie over overgangsrituelen
op Java en Bali, die inzicht geeft in de
specifieke cultuurbeleving. Saskia
Vermeesch vertelt over transformatiemomenten, waarbij je afscheid neemt
van het oude en een nieuwe fase in
het leven ingaat. Op zulke momenten
worden met veel aandacht en zorg
prachtige rituelen uitgevoerd. Tijdens
deze lezing wordt ook duidelijk hoe
zeer deze oorspronkelijk Indonesische
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rituelen in de Indische cultuur in
Nederland zijn geworteld. Wanneer je
een reis naar Indonesië hebt gemaakt
of wilt maken, zal deze lezing je veel
verduidelijking geven over de cultuur
van het land en haar achtergrond.
Locatie: Hotel Thermen Bussloo,
Bloemenksweg 38, 7383 RN Voorst.
Tijden: 19.30 tot 21.00 uur. Toegang:
€ 17,50.
Meer info: welkom@banyancentre.nl
26 oktober 2013: Papoea Cultuur
Festival. Een hele zaterdag lang een
cultureel festival, georganiseerd door

de Nationaal Papoea Vereniging ’95.
Voorzitter Simon Sapioper zal u
welkom heten op dit festival vol
muziek, dansoptredens, toneel, een
presentatie en natuurlijk heel veel
gezelligheid, informatie en lekker eten.
Medewerking wordt verleend door
onder andere de Manjorie Group, DJ
Black Papoeas, Hehakaya Group,
Coverband The Deal Medly, Dick van
Engelen, Susanne de Rooij en Stichting
Hindustani. Locatie: Dienstencentrum
Copernicus, Daguerrestraat 16, 2561
TT Den Haag. De tijden zijn van 13.00
uur tot 21.00 uur. De toegang is gratis.
Meer informatie: 06-84424845, of:
npv95wng@yahoo.com
26 oktober 2013: Molukse Dag. Een
gezellige dag voor jong en oud, waarbij
de muziek wordt verzorgd door de
groep “Sound of Njoy”, u kunt
genieten van een spectaculaire
demonstratie van de dansgroep
“Toma Hasa” en u de lezing “Waarom
zijn Molukkers in Nederland” kunt
bijwonen. Verder wordt de DVD film
“De Overtocht” vertoond en wordt
er een loterij gehouden met als
hoofdprijs: Een ticket naar Indonesië!

De organisatie is in handen van
Nuasantra Bedrijfsdiensten. Locatie:
DAP, Schorpioenstraat 6, 7323 AK
Apeldoorn, Tel: 055-3601993. Nadere
inlichtingen: http://www.pictr.nl
26 oktober 2013: Goud van Oud
Special. Een bijzondere Goud van Oud
editie met de jarige Riem de Wolff (70
jaar) en o.a. Ronnie Tober, Ria Valk,
Anneke Grönloh, kijken we terug op
het verleden. Maar ook kijken we
vooruit met enkele jonge artiesten die
furore maken of hebben gemaakt,
waarmee deze unieke dansavond
volop zal swingen. De presentatie is in
handen van Jeannette Berlauwt en
Wout Nijland. De begeleidingsband is
de Roger Happel Band (bekend van

The Voice of Holland). Deze avond
mag u niet missen. Locatie: RCN Het
Grote Bos (vakantiepark), Heydeparklaan 24, 3941 ZK Doorn. Aanvang:
19.15 uur, Toegang: € 18,50. De
kaartverkoop start op 20 september,
dus wees er snel bij. Info: 0343517371, www.wnproductions.nl.
27 oktober 2013: Kumpulan Tempo
Baru. Het wordt weer een gezellige
middag in het muzikale gezelschap
van het duo N-Twice, dus de
dansschoentjes kunnen weer aan.
Bovendien is er zoals altijd een loterij
met leuke prijzen en kunt u genieten
van een dansact onder leiding van
Claudia de la Croix. De Indische keuken
is in handen van Wil de la Croix.
Locatie: De Biechten, Vincent van
Goghlaan 1, 5246 GA Den Bosch. Zaal
open om 13.00 uur. Aanvang 14.00
uur, einde om 17.30 uur. Toegang:

donateurs € 1,50; andere bezoekers
€ 4,00 per persoon. Nadere info:
www.tempobaru.nl
27 oktober 2013: Muziekcafé. De
donkere dagen komen er weer aan en
dus wordt het weer tijd voor de
sfeervolle zondagen in het kader van
Muziekcafé Bennekom. Door een
drukke agenda van de band Freeline
begint men dit jaar een maand later
dan gepland. Deze eerste keer zijn er

geen gastoptredens in de koker, maar
je weet maar nooit wie er binnenstapt.
Dus houden ze er wel rekening mee.
Dus houd je van muziek uit de jaren
’60, country, rock & roll, en houd je
van dansen? Kom dan op deze
gezellige middag langs. Tegen een
speciale bezoekersprijs kan men een
menu bestellen. Locatie: Grand Café
RijksKamer, Kerkhoflaan 12, 6721 EZ
Bennekom. Tijden: aanvang: 15.00
uur, live muziek tot 18.00 uur.
Toegang is gratis en er is voldoende
parkeerruimte. Verdere informatie:
music4every1@chello.nl
T/m 27 oktober 2013: Buitenkampers
- de Kleur van Overleven. Een paar
maanden na de inval van Japan in
1942 begon in Nederlands-Indië de
registratie van alle Nederlanders. Er
werd daarbij onderscheid gemaakt
tussen volbloed Nederlanders (Totoks)
en Indische Nederlanders (Indo’s). Met
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een afstammingsbewijs (Asal Oesoel)
kon bewezen worden dat er in de
familie een Aziatische voorouder was.
Alle Totoks werden zonder pardon
geïnterneerd. De meeste Indo’s bleven
buiten de kampen. In april 1943 ging
Japan over tot een speciale registratie
van
niet-geïnterneerde
Indische
Nederlanders.
Veel
van
hen
verdwenen
alsnog
achter
het
prikkeldraad. Het was aan de willekeur
van de Japanse ambtenaren om te
bepalen wie wel en wie niet. Deze
tentoonstelling is tot stand gekomen
in samenwerking met Holland Harbour
en dankzij een financiële bijdrage van
het Mondriaan Fonds. De locatie is:
MUSEON, Stadhouderslaan 37, 2517
HV Den Haag, Tel: 070-3381338.

inburgering, alsmede de overdracht
van deze herinnering aan de jongere
generaties en de Edese bevolking.
Deze tentoonstelling is ontstaan uit
wordt een beeld geschetst van de
politieke ontwikkelingen in voormalig
Nederlands-Indië in de periode 1940
tot 1965. Na een stukje geschiedenis,
een samenwerking tussen Het Indisch
Herinneringscentrum en de Stichting

Ana-Apu
in
Lunteren.
Locatie:
Museum Oud-Lunteren, Dorpsstraat
55, 6741 AB Lunteren. Openingstijden:
wo-za 13.30 tot 16.30 uur, di 10.00 tot
16.00 uur. Toegang: € 2,00, de jeugd
tot 18 jr: gratis. Nadere inlichtingen:
www.lunteren.com/nl/oud-lunteren.

Openingstijden: dinsdag t/m zondag
(in de vakantie ook maandag) 11.00
tot 17.00 uur, Toegang: € 10,50;
senioren 55+: € 9,00; 12-18 jaar:
€ 7,50; 4-11 jaar: € 5,50. Gezinskaart:
(2 volw. + 2 kind.) € 30,00. Nadere
informatie: www.museon.nl.
T/m 31 oktober 2013: Herinneren en
Verbinden. Deze tentoonstelling laat
zien hoe de Indische en Molukse
gemeenschap in Lunteren, Bennekom
en Ede zijn terechtgekomen. Hiertoe
gerelateerd aan de komst van deze
groepen in de drie steden, zoomt de
tentoonstelling in op de lokale opvang
van Indische en Molukse mensen.
Centraal staan de komst, opvang en

2 november 2013: Pasar Kliling. Een
erg leuke Pasar om lekker rond te
struinen lans de kraampjes
met
allerlei kleding, snuisterijen en andere
hebbedingetjes. Of voor een bezoekje
aan de para-astro-kraam. Ook kunt u
uw karikatuur laten tekenen. Tevens
kunt u voorstellingen kijken bijwonen
van de Gamelangroep van Stichting

Manggar Megar, de organisator van
deze Pasar Kliling. Verder op het
podium: Dwi Bhumi, Istika en Sinar
Anyar en gastzanger Eddy Assan. En
natuurlijk zal Hermine Kromoredjo u
weer een heerlijke Javaanse maaltijd
voorschotelen. Locatie: Theater De
Vaillant, Hobbemastraat 120, 2526 JS
Den Haag. Tijden: 12.00 tot 18.00
uur. Toegang gratis. Meer informatie:
www.manggarmegar.nl
2 en 3 november 2013: Pasar Bantu.
Twee Indonesische dagen in het
Winkelcentrum De Oranjerie in
Apeldoorn. Een paar leuke dagjes uit
om kennis te maken met de cultuur,
kunst, muziek en entertainment van
Indonesië. Aan de talloze kraampjes is
het gezellig snuffelen naar allerhande
artikelen. Muziek is er van de groep
“Chapeau”, Mike Mendel, Kroncong
Toegoe Modern en anderen. Dansacts
van onder andere Bali Dance en The
Sweet Dancers. Verder natuurlijk
overal genieten van exotische drankjes
en de Indonesische keuken. Locatie:
Winkelcentrum Oranjerie, Oranjerie
265, 7311 WL Apeldoorn. Tijden: op
2 november 9.00 tot 17.00 uur en op
3 november van 11.00 tot 17.00 uur.
De toegang is geheel gratis. Zie verder
de website: www.PasarBantu.nl

2 en 3 november 2013: Pasar Malam
Rijswijk. Lekker genieten op een van
de gezelligste pasars in Nederland, in
“De Broodfabriek” (voorheen de
“Darling Market”) in Rijswijk. Deze
sfeervolle Oriëntaalse jaarmarkt is een
must voor ieder die wil genieten van
de echte Indische sfeer en cultuur.
Muzikale optredens van tal van bands
en solisten, onder andere Wipe Out
Selection, The Entertainers, Diana
Monoarfa en Theresia. Kijk uw ogen
uit bij de dansshows van Dansgroep
Orchidee, Bali Dance Act en Bunga
Melati. Verder natuurlijk slenteren
langs de vele standjes, lekker eten en
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(advertentie)

drinken op de terrassen van diverse
Indische restaurants. Laat uw hand
lezen en uw toekomst voorspellen
of genieten van een (stoel)massage.
Kom ook kijken bij workshops en
demonstraties van o.a. Pencak Silat.
Kortom, een Pasar die u niet mag
missen! De locatie is: De Broodfabriek,
Volmerlaan 12 in Rijswijk, Tel: 0703075900. De toegang bedraagt:
Volwassenen: € 8,00; 65+: € 6,50,

kinderen 7 t/m 12 jr. € 3,00, kinderen
t/m 6 jr. gratis. Openingstijden:
zaterdag: 12.00 – 22.00 uur; zondag:
12.00 – 20.00 uur. Kijk voor het
volledige programma op de site:
www.pasarmalamrijswijk.nl

T/m 10 november 2013: Historische
e
Gebouwen in Indonesië. In de 16 tot
e
de 20 eeuw zijn in Nederlands-Indië
honderden forten gebouwd langs
belangrijke handels- en zeeroutes.
Deze tentoonstelling geeft een inzicht
waarom deze forten zijn gebouwd op
de plek war ze staan en welke functie
ze hadden. Een driejarig inventarisatieonderzoek bracht in totaal 442 forten
in kaart en leidde tot de erkenning
ervan als cultureel erfgoed. Het
Tropenmuseum brengt de betekenis
van deze forten in beeld door middel
van foto’s, kaarten, schaalmodellen en
video’s. Ook zijn er historische prenten
en tekeningen te zien. Deze tentoonstelling
wordt
gehouden
in
samenwerking met het Ministerie van
Educatie en Cultuur van Indonesië. Bij
de tentoonstelling verschijnt een
gelijknamige publicatie, ter plaatse
verkrijgbaar. Locatie: Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2, 1092 CK Amsterdam.

een drankje en een hapje. Parkeren:
www.parkerenamsterdam.com/panama. Reserveren
kaarten via: gongtirta@gmail.com.

10 november 2013: Gong Tirta thuis.
Op zondagmiddag 10 november a.s.
presenteert de bekende Gamelan
groep “Gong Tirta” een afwisselend
muzikaal programma in een informele
sfeer.
Traditioneel
(met
de
Panyembrahma dans door DwiBhumi)
abstractamodern (van componist Luis
Yudo), Vlaamse folksongs in Gamelan
stijl, kortom, een brede staalkaart van

Pals (hoofd tentoonstellingen en
programmering van het Tropenmuseum in Amsterdam), beeldend
kunstenaar Shelly Lapré en de
muzikale
intermezzo’s
worden
verzorgd door zanger-entertainer Hans
Milané. Locatie: Het Werftheater,
Oudegracht 58-60 (aan de werf),
3611 AS Utrecht. Aanvang voorstelling
14.30 uur, Toegang: € 12,00; 55+ en
CJP € 10,00. Meer inlichtingen via:
030-2315440 of op de website:
www.werftheater.nl

het repertoire van Gong Tirta. De
bezoekers kunnen genieten van een
gevarieerd huisconcert. Locatie: Het
Gamelanhuis, Veemkade 578, 1019 BL
Amsterdam. Aanvang: 15.00 uur (deur
open 14.30 uur), duur voorstelling ca.
50 minuten. Toegang: € 3,50 (volw.),
€ 2,50 (kind tot 12 jr.). Prijs is inclusief

10 november 2013: Bij Eugenie op de
Waranda. Een cabaretesk theater
programma, waarbij Tante Eus
(Yvonne Groeneveld) u en haar gasten
weer meeneemt in haar leefwereld.
Gekleed in een sarong kebayak en met
de geur van kruidnagelen en kembang
sepatu terug naar de tijden van
weleer, toen Indië nog de Gordel
van Smaragd werd genoemd. Ook dit
keer weer bijzondere gasten: Marielle

17 november 2013: Thema-zondagen
Bronbeek. Op 17 november 2013 start
e
de 8 reeks Themazondagen in het
Cultureel Programma rond de
geschiedenis
en
cultuur
van
Nederlands-Indië en het huidige
Indonesië. Op de eerste themazondag: “Bandoeng-Bandung” spreken
Robert Voskuil, Emile Leushuis,
Liesbeth Dolk en Jan Willem Udo.
Meer over dit thema en reserveren:
http://goo.gl/oe9koG. De volgende
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themadagen in 2014 zijn: “Vervoer in
Nederlands-Indië” (19 januari 2014),
“Atjeh” (16 februari 2014) en
“Nederlands-Indië in het Koninkrijk”
(23 maart 2014). Zodra sprekers en
inhoud van de programma’s bekend
zijn, vindt u ze op de Bronbeek
Agenda: http://goo.gl/Gr16w8. De
lezingen worden georganiseerd in
samenwerking met Stichting Indisch
Erfgoed (www.indischerfgoed.nl) en
Stichting Klein Bronbeek. Locatie:
Landgoed Bronbeek, Velperweg 147,
6824 MB Arnhem, Tel: 026-3763555.
24
november
2013:
Culturele
Kumpulan. De Indische en Molukse
culturen verdienen het zeker om dit
zoveel mogelijk door te geven aan de
jongere generaties. Met medewerking
van diverse kunstenaars, muzikanten,
schrijvers, sporters en dansers
proberen wij dit te realiseren. U kunt
ons daarbij helpen door massaal
aanwezig te zijn op onze gezellige
Culturele Kumpulan, waar u kunt
genieten
van
goede
muziek,
verschillende demonstraties (o.a. dans
en Pencak Silat) om zodoende ons
erfgoed in stand te houden en door te
geven aan de jongeren. Muzikale
medewerking is in handen van de
formatie “RayBand” en “Java Guitars”.

Uiteraard is de Indische keuken ook
aanwezig. Locatie: De Pannehoef,
Wilhelminalaan 57-59, 4905 AT
Oosterhout (N.Br.). Tijden: 14.00 tot
20.00 uur (zaal open 13.00 uur). De
toegang is: € 13,50 aan de zaal en
€ 10,00 voorverkoop: reserveren bij
Ton Hendriks, Tel: 06-44838062 of
e-mail: tonhendriks404@gmail.com.

Er is ruime parkeergelegenheid in de
directe omgeving.

Droste en Van Nelle komen aan bod
en laten zien hoe deze door de
Indische cultuur zijn beïnvloed. Ook

29 november 2013: Sound of the
Sixties Reünie. Een echte “Golden
Oldies” avond met een pakket
artiesten waar je “U” tegen zegt. Deze
is in handen van de Jumping Jewels
Revival Band, Renée and the Aligators,
The Scarlets en The Brilloos. Verder
zijn er diverse gastoptredens te
verwachten. Voorafgaand aan deze
Reünie is het mogelijk om in het

restaurant De Sniep een 3-gangen
menu te gebruiken. U wordt dan om
uiterlijk 17.00 uur verwacht. Het 3gangen menu klost u dan € 27,50. Dit
is een speciale prijs voor de bezoekers
van de Sixties Reünie. Indien u hiervan
gebruik wilt maken, wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk doorgeven? De
locatie is: Restaurant De Sniep,
Broekwegschouw 211, 2726 LC
Zoetermeer. Tijden: 20.00 tot 01.00
uur, Toegang: € 10,00 (voorverkoop)
en € 12,50 aan de zaal (indien nog
voorradig). Info en reserveringen:
Tel: 079-3316482, of via e-mail:
rtvanwijngaarden@gmail.com.
T/m 22 december 2013: Reclame in
Indië 1890 – 1942. Een expositie die
aan de hand van een grote
verzameling affiches, advertenties en
reclameplaten het reclamewezen in
Nederlands-Indië toont. Het laat zien
hoe de kolonie in de eerste decennia
van de twintigste eeuw moderniseert
en
er
zich
een
volwassen
reclamebranche ontwikkelt. Affiches
en andere reclame-uitingen van o.a.
Verkade, Philips, General Motors,

wordt getoond hoe reclamemakers
bezig zijn geweest met koffielabels,
menukaarten, folders, passagierslijsten, enz. Bij deze tentoonstelling is
een boek uitgegeven door de Stichting
ReclameArsenaal. Een aanrader voor
ieder die Indië een warm hart
toedraagt en interesse heeft in de
reclamewereld zoals die zich in
vroeger jaren in Indië ontwikkelde.
Locatie: Affiche Museum, Grote Oost
2-4, 1621 BW Hoorn. Openingstijden:
di t/m vr 11.00-17.00 uur; za, zo 12.00
tot 17.00 uur; ma gesloten. Toegang:
€ 3,50; 65+ € 2,50, 6-16 jr: € 1,75;
tot 6 jr. gratis. Nadere inlichtingen:
www.affichemuseum.nl.

KERSTACTIVITEITEN
Met de feestdagen al weer in
het zicht vraagt de redactie
u om tijdig uw bijzondere
Kerstactiviteiten in te zenden
voor publicatie in het
decembernummer. Denkt u aan
de deadline: 4 december 2013.
Verschijnt: 15 december 2013
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De Gouden Keris

Stripverhaal

door Hugo Driessen

Wegens omstandigheden was het onze tekenaar niet mogelijk een nieuwe aflevering te maken.Volgende maand weer wel

Pasar Malam Kalender 2013

(update: sept. 2013)

December/Januari

19, 20, 21: Groningen www.pasarmalamasia.nl

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

27, 28: Vaassen www.pasaroostwest.nl

Februari

Augustus

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

1, 2: Steenwijk www.wnproductions.nl
9, 10, 11: Tegelen www.wnproductions.nl
23, 24, 25: Tilburg www.pasarmalamasia.nl
25,26,27: Dordrecht www.wnproductions.nl
31: Almere www.indischefeestavond.nl

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

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

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

Juni
1, 2: Malieveld, Den Haag www.tongtongfair.nl
21, 22, 23: Zeist www.wnproductions.nl
14, 15, 16: Herderwijk (I&S Concepts)

30, 31: Steenwijk www.wnproductions.nl

September
6,7,8: Assen www.pasarmalamasia.nl
13, 14, 15: Utrecht www.wnproductions.nl
21, 22: Alkmaar www.stichtingstellar.nl
26, 27, 28, 29: Alphen a/d Rijn www.wnproductions.nl

Oktober
4, 5, 6: Maastricht www.pasarmalamasia.nl
12, 13: Dieren www.pasaroostwest.nl
25, 26, 27 Nijmegen www.pasarmalamasia.nl

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

December
??? dec. t/m 5 jan. (behalve Nieuwjaarsdag) Arnhem,
Burgers Zoo www.wnproductions.nl

Juli
5, 6, 7: Eindhoven www.pasarmalamasia.nl

Van enkele Pasars zijn nog geen nadere gegevens bekend.

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