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Van de redactie

Gezellige Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2014 toegewenst

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: 6840 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!

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 januarinummer 2014 is
op: 4 januari 2013

Het NICC in 2014: stap voor stap dichter bij realisatie
Heel langzaam, stap voor stap komt
het NICC dichter bij een realisatie van
een eigen Indisch Cultureel Centrum in
Den Haag. Sinds de eerste ideeën en
de notariële registratie van onze

stichting in 2009 hebben we al heel
veel
doorgemaakt.
Sommige
ontwikkelingen vielen tegen, andere
weer mee, maar van alles hebben we
geleerd. Ervaringen opgedaan die ons

toch dichterbij gebracht hebben tot
het punt waar we nu zijn en die ons
uitzicht geven op een toekomst. Een
toekomst waarin realisatie van een
Indisch Centrum, waar we al die jaren
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naar gestreefd hebben, echt tot de
mogelijkheden behoort. In dit stukje
willen wij een tipje van de sluier
oplichten en u een indruk geven dat
we op de juiste weg zijn. Dat al die
jaren geduld en op subtiele wijze
voelhorens uitsteken vruchten gaan
afwerpen.

Groep De Mos
Een half jaar geleden hebben wij
kennisgemaakt met Richard de Mos,
Gemeenteraadslid in Den Haag. Uit
pure onvrede heeft hij zich eerder
afgescheiden van de PVV en is nu
met een aantal trouwe medewerkers
heel hard van eenmansfractie op weg
om bij de Raadsverkiezingen in maart
2014 een flink aantal zetels in de
wacht te slepen. Prognoses schatten
zijn zetelaantal tussen de 6 en de 10.
Dit komt omdat hij als een van de
gemeenteraadsleden hart heeft voor
de Hagenaars en Haagse zaken en echt
naar de mensen luistert en daarnaar
handelt. In vrijwel alle wijken in Den
Haag trekt hij bomvolle zalen en zet hij
zich in voor de bewoners.

Mede omdat hij een paar bekende
Indo’s in de top van zijn partij heeft,
waarbij onder andere Eugene van
Brehen, Eugene de la Croix en Lex
Kraft van Ermel, wil hij zich met zijn
partij helemaal inzetten voor een
Indisch Cultuuranker in Den Haag. Aan
de hand van die gesprekken kunnen
wij concluderen dat onze plannen
door Groep De Mos volledig
ondersteund worden. Indien Hij
inderdaad
bij
de
verkiezingen
voldoende zetels gaat halen, ziet de
toekomst van het NICC er rooskleurig
uit. Groep de Mos vindt het een
absurde zaak, dat vrijwel iedere

autochtone en allochtone organisatie
en groepering in Den Haag wel een
eigen centrum heeft, met uitzondering
van de Indische gemeenschap. Zij
hebben daarom het stichten van een
Indisch Cultureel Centrum in hun
verkiezingsprogramma opgenomen.

Wijkkrant “Konkreet”
Velen onder onze lezers zullen
ongetwijfeld het artikeltje in het AD
hebben gelezen, daags na de
herdenking bij het Indisch Monument
op 15 augustus dit jaar. Dit was de
start van een aantal interviews, die
ons door diverse media werden
afgenomen. Een van de belangrijkste
resulteerde in een paginagroot artikel
in de wijkkrant Konkreet.

is in 2006 het Indisch Huis aan de
Javastraat in Den Haag failliet gegaan.
Over de redenen die daartoe geleid
hebben, willen we hier in dit artikel
niet spreken. Feit is wel, dat opnieuw
de Indische gemeenschap daardoor
zonder eigen honk kwam te staan. Om
ons streven kracht bij te zetten, lieten
wij een website bouwen en begonnen
we voorzichtig met de nu overbekende
Nieuwsbrief, waarin u nu aan het
lezen bent. Deze website illustreerde
onze beweegredenen en onze
plannen, maar heeft inmiddels z’n tijd
wel gehad. De website is nodig aan
een flinke update toe. Gelukkige
hebben
we
iemand
kunnen
interesseren, die dit voor zijn rekening
wil nemen. Volgende maand hopen wij
deze compleet vernieuwde website te
kunnen lanceren, waarover wij u in
een bijzondere mail zullen informeren.
Houd dus uw e-mail in de gaten.

Nieuwsbrief
Naar aanleiding daarvan omvingen we
een mail van en van de grootste
woningcorporaties in Den Haag, die
ons uitnodigde voor een gesprek. Het
toeval wil (hoewel, bestaat toeval
eigenlijk of heeft alles een bedoeling)
dat de schoonouders van degene met
wie wij gesproken hebben ook van
Indische afkomst zijn. Zijn interesse in
het NICC en de plannen voor een
Indisch Centrum zijn dus zowel privé
als zakelijk. Na een uitvoerig gesprek
is
ons
toegezegd
dat
deze
woningcorporatie ons behulpzaam zal
zijn bij het zoeken naar een geschikte
locatie.

Website
In 2009 kwamen wij op het idee om
een groot Indisch Cultureel Centrum in
Den Haag op te starten. Zoals bekend

Evenals de website, zal ook deze
Nieuwsbrief
een
metamorfose
ondergaan. Het ontwerp is reeds klaar
en het eerste nummer in Januari van
het nieuwe jaar zal u als lezer
verrassen. In de eerste plaats zal de
Nieuwsbrief een echte VOORPAGINA
krijgen, waarop een foto uit een van
de
hoofdartikelen
zal
worden
opgenomen. Naast de foto staat dan
Nederlands Indisch Cultureel Centrum
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een korte inhoudsopgave van de
artikelen, waarbij we de vaste
rubrieken ongenoemd laten. Die
zullen, net als nu, gespreid tussen de
artikelen in staan. Ook de verdere
vormgeving zal aangepast worden. Zo
worden de koppen van de artikelen en
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de tussenkopjes in een ander
lettertype gezet (Verdana) en blijft de
overige tekst wel in het lettertype
Calibri. Echter de interlinie (ruimte
tussen de regels) die nu 1.15 punt is,
zal naar 1.00 punt gaan., dis de regels
komen iets dichter bij elkaar te staan.
Tenslotte worden de lijnen tussen de
kolommen weggelaten, zodat het
geheel een rustiger aanblik krijgt.
Wij hopen dat duidelijk is dat wij de
toekomst hoopvol tegemoet zien en
hoge verwachtingen hebben van de
inspanningen van Groep en het succes
van onze nieuwe website en
Nieuwsbrief. Wij hopen dan ook dat
deze inspanningen ook door u
gesteund zullen worden in maart

komend jaar. Het toekomstperspectief
van het Indisch Centrum volgens de
formule van het NICC zal daarvan
afhankelijk zijn. Dat perspectief zult u
uitgebreid op onze nieuwe website
kunnen lezen. Vanzelfsprekend zullen
wij u door middel van deze
Nieuwsbrief op de hoogte houden van
de ontwikkelingen.
Tenslotte zullen er in de Nieuwsbrief
volgend jaar nog een aantal
veranderingen plaatsvinden, maar
daarover berichten wij u nog. In ieder
geval komt het erop neer, dat de
redactie van de Nieuwsbrief uitgebreid
zal worden en daarmee tevens de
berichtgeving over onze doelgroepen.

Wij wensen u hele mooie
en gezellige Kerstdagen
en een heel voorspoedig
en gezond 2014.

>>> Oproep <<<
In het nieuwe jaar willen wij
tevens graag starten met een

maandhoroscoop.
Kent u iemand die dit voor onze
Nieuwsbrief zou willen verzorgen?
info@indisch-centrum-denhaag.nl

(advertentie)

Mijn levensverhaal - 7
In ons geval, maar ook in mijn geval,
heeft daar zeer zeker de B.P.M.-Shell
een grote verantwoording tegenover
een van hun vroegere en niet
onbelangrijke ex-medewerkers, A.C.
Lemmens sr, mijn vader, die bij
getuigenis in maart 1942, in
Bandoeng, aan ons bezwoer niemand
anders ooit te vertrouwen, dan alleen
maar zijn B.P.M.-Shell kantoor. Het
was deze maatschappij, die Jannes den
Besten sr. in de weduwen en wezen
afdeling heeft benoemd, die daarbij
inzage kreeg in alle persoonlijke
bezittingen en investeringen. Nu werd
een van die juniors, Jannes den

door onze correspondent in Nieuw Zeeland,

Besten, in de weduwen en wezen
afdeling geplaatst, na de afloop van
die oorlog, met inzage van de open
boeken van deze oorlogsslachtoffers,
waaronder, behalve van mijn Moeder,
ook mijn 10 jarige persoontje. Mijn
vader had in 1939 ook regelingen met
de B.P.M. speciaal en alleen voor zijn
zoon, voor wat betreft studie en de
betalingen daarvoor, tot aan het
dertigste levensjaar, naast ook alle
sociale
voorzieningen
van
die
Maatschappij, die nooit aan mij, zijn
zoon, zijn voldaan of nagekomen. Wat
ons is overkomen, kan alleen maar
worden teruggevoerd naar de

Adrian Lemmens

“Indische Kwestie”, de behandeling
door de Nederlandse staat, van onze
Indische Nederlanders.
Het Nederlandse volk accepteerde die
behandeling van hun NederlandsIndische broeders en zusters en wilden
niets weten van traumatische en
berooide mensen uit de voormalige
kolonie. Zij juichten de houding van
hun land zelfs toe. Daarmee
verloochenden zij ook de Indische
Nederlanders en hun rechten. Die
werden in de steek gelaten, nu al voor
bijna 70 jaren. Hoe is dat te verenigen
met het rechtsgevoel en als een
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voorbeeld in deze wereld, waarmee
Nederland zich graag laat zien in de
wereld. Er is zoiets, dat men natuurlijk
recht zou kunnen noemen. Mijn eigen
ervaringen hebben mij geleerd, dat
recht alleen kan worden verkregen, als
men er voor kan betalen, het kan
alleen maar “gekocht” worden in
Nederland, of men rechtschapen of
een crimineel is, dat doet er niet toe,
de advocaat als een “medium” is het
enige middel, dat kan worden
toegepast, om dat recht te verkrijgen.
Helaas, heeft persoonlijke ervaring mij
geleerd, dat mogelijk veel minder
dan 30% van dat “medium” echt
rechtschapen is.
Na haar ontslag uit het ziekenhuis,
tegen alle verwachtingen in, stond
mijn moeder vastgenageld naar haar
papieren op de tafel te kijken. Ze
schreef een kort briefje aan mij,
waarin zij in alles J. den Besten
beschuldigde, voor haar en mijn
misfortuin. Om de een of andere
reden kreeg ik die brief pas drie weken
na haar begrafenis, terwijl zij ook drie
weken in de koelcel lag, wachtend op
haar zoon, Jannes den Besten jr. die
niet gevonden kon worden in de U.S.A.
in Las Vegas.
Mijn moeder kreeg een hersenbloeding, met die papieren in haar
handen en werd te laat gevonden,
waarna het nog eens drie weken
duurde voordat zij stierf. Het
afwikkelen van haar zaken heeft meer
dan zeven jaren in beslag genomen. Ik
was ten langen leste gedwongen om
nog een andere advocaat te
engageren, om wat meer druk op de
ketel te zetten. De oorspronkelijke
advocaat van mijn moeder, had mij
reeds verzekerd, dat het proces
mogelijk tien of meer jaren zou duren.
Ik ben vooruitgelopen op wat er
tenslotte nog verder met mij is

gebeurd, in Nederland, voor mijn
emigratie naar Nieuw Zeeland. Reeds
enkele maanden aan het werk bij
Vroom&Dreesmann, kwam ik op een
gegeven dag uit het toilet en liep bijna
tegen, wie anders, maar die J. den
Besten aan, mijn z.g. tweede vader.
Het was nog steeds dezelfde man, met
zijn gabardine regenjas aan en ik
herkende hem onmiddellijk.!

Al van jongs af aan had Adrian Lemmens
belangstelling voor fotografie

Ik dook onmiddellijk weg achter een
pilaar en gluurde naar hem, hij was
mijn afdeling aan het inspecteren. Het
was voor mij op dat moment duidelijk
dat hier het bewijs stond, van al mijn
plotselinge ontslagen, van al mijn
voormalige werkgelegenheden, maar
hoe. Ik besloot onmiddellijk naar de
directie van V&D. te gaan en
waarschuwde hen, dat ik verwachtte,
dat zij bezoek zouden krijgen van een
zekere J. den Besten en dat die
mogelijk vreselijke dingen over mij zou
vertellen en vertelde hun ook, hoe ik
tot die conclusie was gekomen en
waarom, met al mijn eerdere
plotselinge ontslagen als bewijslast. De
directie was zeer coulant en dankten
mij voor de preparatie en zouden mij
op de hoogte houden. En Ja, nog voor
vijf uur sluitingstijd, werd ik naar de
directie ontboden. Inderdaad was J.

den Besten bij hen geweest en als ik
hen niet had gewaarschuwd, dan was
ik ook deze keer op staande voet
ontslagen geweest. De directeurs
zagen nog wit van ontsteltenis, over
deze geschiedenis en weigerden
pertinent mij te vertellen van hoe of
wat; alleen maar dat het ontstellend
was. Te erg om het te herhalen en
wilden het zo spoedig mogelijk
vergeten. Op mijn vraag van wat hun
plannen nu met mij waren, werd mij
geantwoord gewoon met mijn werk
door te gaan.
Het was slechts drie weken later, dat
ik plotseling door een redelijk
aantrekkelijke
en
zeer
jonge
verkoopster van de dames afdeling
werd aangesproken. Ik was echter niet
geïmponeerd door haar, ik had
vriendinnetjes, meerdere, omdat ik
niet gebonden wilde raken, maar dit
meisje kwam nu geregeld op mijn pad
en tenslotte werden wij in de kantine
vriendschappelijk bij een kop thee en
vertelde zij mij, dat zij de volgende dag
thuis bleef en wilde zij graag, dat ik
haar zou bezoeken. Toen vertelde ik
haar, dat ik niet meer lang in
Nederland zou zijn en dat enige
vriendschap een verloren tijd voor
haar zou zijn, zo had ik tevens al
geleerd, dat een vriendschap, op of
met het werk verbonden, niet
verstandig was.
Twee dagen later, werd ik weer bij de
directie ontboden, de politie was daar,
om mij te arresteren, ik zou een meisje
van de zaak hebben aangerand. Ik was
natuurlijk zeer onthutst en omdat
het zo verschrikkelijk voor de
gevoelens van de directie was
geweest, spraken zij met de politie. Ze
deelden de politie mede, dat zij
mogelijk wisten, waarom en waardoor
deze situatie was ontstaan en of de
politie mij maar liever weer wilde
laten gaan, terug naar mijn werk, in
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afwachting van een verder onderzoek
in dit gebeuren.
De volgende dag hoorde ik niets meer,
echter de daarop volgende morgen,
werd ik onmiddellijk bij de directie
ontboden en werd mij verteld dat
de politie had ontdekt, dat het meisje
voor een redelijk groot bedrag was
omgekocht en daardoor tot deze
beschuldiging jegens mijn persoon
gekomen was, waarvoor zij was
gearresteerd.
Ik wist nu echter meer dan genoeg en
had er ook genoeg van, het was voor
mij nu te gevaarlijk, te moeilijk zo niet
onmogelijk, om mij tegen deze, steeds
weer voor mij uit de meest
onverwachte
hoek
komende
gebeurtenissen te verdedigen en ik
begon met mijn emigratie plannen en
aanvraag daartoe.

Het emigrantenschip was voor mij de
“Willem Ruys”, van de Rotterdamse
Lloyd en de reis verliep redelijk gezellig
en waarmede ik bij toeval, een
bekende ontmoette, waarmee ik later
bevriend raakte.

Aankomst in mijn nieuwe land
“Het was een verschrikking” ; Behalve
een telefoonnummer van een Indische
Hollander, een zekere Monod de
Froideville, had ik niemand, in dit
nieuwe vreemde land. Ik was de enige
die niet werd ontvangen of
opgevangen en men wist niet beter,
dan mij in een werkkamp te
huisvesten.

niet meer, geweldige spieren, een
gladgeschoren groot en rond voetbalhoofd met een oog achter een zwarte
doek, bezweet in vest en broek met
een houten been, een stomp zoals
men op oude zeerover plaatjes zag.
Ongelooflijk, waar was ik in Gods
naam terecht gekomen!
Mijn zenuwachtige gestamel, in mijn
niet aanwezige Engels, hielp hier ook
niet veel, maar kon ik de man zo ver
krijgen, om mij naar een telefoon te
brengen.
Yes, Monod here. O mijnheer Monod
de Froideville, ik heb uw nummer van
de van Russen-Groens in Nederland. O
ja Ad Lemmens, ja. Ik verwachtte u
al. Ik kom u daar morgenochtend
ophalen, ik heb een adres voor U, dat
daar dicht bij is en die hebben een
kamer voor u. Zo, dat was mijn eerste
dag in mijn nieuwe land.

Aanvraag voor mijn emigratie
Wat was mijn werkkeuze, ik wilde als
een fotograaf werken in Nieuw
Zeeland. Het antwoord was: sorry er
was geen behoefte aan fotograven in
Nieuw Zeeland. Bij gebrek aan geld
had ik thuis mijn eigen meubelen
gemaakt, dus een meubelmaker. Nee
ook niet. Timmerman, ja die hebben
wij nodig en zo werd ik een tien pond
emigrant, met de reis door het
gouvernement betaald en tien pond in
mijn zak, wanneer ik het schip verliet
in Nieuw Zeeland. Ik was nu dus een
tien pond emigrant geworden, het
laagste van het laagste, na al het
geweldige, dat mij ooit door mijn
vader was nagelaten. Ik was nu 26 jaar
oud en ik had niets en ik betekende
niets, ik had geen ambacht, helemaal
geen noemenswaardige educatie en
totaal geen geld. Bovendien kon ik de
Engelse taal ook niet spreken. Wat een
onderneming en wat voor een
toekomst was er voor mij weg gelegd?

Met de Willem Ruys van de Rotterdamse
Lloyd vertrok Adrian naar Nieuw Zeeland

Dit was een rampzalige toestand. Het
camp was weinig beter dan de Japanse
kampen in ons vroegere Indië. Kleine
bekrompen hutten in clusters, achter
prikkeldraad en waar ik mijzelf en mijn
bagage nauwelijks in kon wurmen, ik
was gewoon gedumpt, dit was het
“Haitaitai kamp” voor werklieden,
maar nu niet meer als zodanig in
gebruik.
Na van de schrik te zijn bekomen, ging
ik in het kamp rondkijken en zo kwam
ik bij een grote hal terecht en klopte
op een soort van deur, alles gesloten
en geen ziel te bekennen, plotseling
werd die deur voor mij geopend en
wat daar uit kwam hobbelen, een
karikatuur, dat mij de schrik van het
leven bezorgde, het was een geweldig
groot worstelaars type twee meter als

Het eerste dat Monod de Froideville
van mij wilde, was het afsluiten van
een levensverzekering, die hij ook
verkocht. En daar ging mijn 10 pond…
alstublieft! Nu had ik helemaal geen
geld meer en 10 pond was toen in
Nieuw Zeeland bijna een week
inkomen. Ik was niet dom, maar ik had
hulp nodig en om deze man nu met
een weigering tegen mij in het harnas
te jagen, leek mij ook niet zo handig.
Maar ik dacht er natuurlijk het mijne
van. Zo werd ik ook aan Indische
Nederlanders voorgesteld, Marinus en
zijn vrouw, dat was voor drie pond per
week en mijn flat (kamer), had een
prachtig hoog uitzicht over Evans baai
en het vliegveld Rongotai van
Wellinton. Ook hier met alleen maar
een bed en dus begon ik na enige tijd
mijn eigen meubels weer te maken en
mij in te richten.
Er was mij door de emigratie instanties
beloofd, dat ik binnen een week werk
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zou krijgen, maar na twee weken
wachten, had ik nog geen werk. En
eindelijk kreeg ik mijn Heinkel Scooter
van de boot te pakken, Gode zij dank.
Ik kon weer afstanden afleggen en zo
begon ik Wellington te exploreren,
maar met de derde week, zonder
enige baan of werk, werd ik toch
humeurig, ik had geen geld meer en
was dus dringend om geld verlegen.
Tenslotte sloeg ik op de tafel van het
Arbeidsbureau en eiste van hen, om
mij werk en enig geld te geven en
anders werk voor mij te vinden. Mijn
papieren werden tevoorschijn gehaald
en zeiden zij, dat er aan gewerkt werd,
maar dat dien baan er nu nog niet
was. In mijn eerste stamelende EngelsNederlandse mengelmoes, zei ik, dat
ik niet van de lucht kon leven, dat ik
kosten had en waarom die baan er nu
nog niet was en wat voor een baan dat
überhaupt was.
Het was in de fotografie. Ik moest
even gaan zitten om van mijn uiterste
verbazing te bekomen. wáááát,
fotografie, yes!!! Meld U aan op dit
adres. Het was een nieuw Kodak
Laboratorium, op zo’n 15 kilometer
afstand van Wellington in Porirua, dat
daar werd gebouwd en ingericht en
de eerste mensen waren de directeur
en zijn secretaresse. Daar binnen
komende, klonk het vriendelijk: Hello
what is your name. Ze verwachtten
mij klaarblijkelijk.
What’s your name? “Ad Lemmens”.
Beg your pardon, your name please,
”Ad Lemmens”, no no, that’s no name,
please give me your full name, please.
My full name is Adrianus Cornelus
Lemmens. Oooohh Adrian, yes, Adrian
is your name, forget the other one,
that is not a name. En zo werd ik
Adrian in mijn nieuwe vaderland en zo
mocht ik plaats nemen op een lege
sinaasappelkist,
waarna
een

introductie volgde aan de directeur,
het geweldige gebouw zelf, was nog
lang niet afgebouwd en was natuurlijk
ook nog steeds totaal leeg van binnen,
behalve de kamer, de stoel en het
bureau van de directeur. Terwijl een
gewoon gemiddeld salaris 14 pond
per week was, begon mijn salaris op
18 pond. Langzaam hielp ik mee, om
dit gebouw, met verschillende
afdelingen in een fotolaboratorium te
veranderen. Mijn werkplek was de
Zwart-wit donkere kamer en de
afdeling voor het maken van kopieën
en reproducties en ik kreeg ook voor
die beide afdelingen het zeggenschap
over de inrichting. Gelukkig hadden
mijn fotografische experimenten mij in
Nederland daar reeds enigszins op
voorbereid en volgde ik reeds geruime
tijd het Duitse Grossbild maandelijks
tijdschrift. Ik heb geen idee hoe dat is
gekomen, maar ik ben op de een of
andere manier redelijk vloeiend in het
Duits en had of heb met die taal geen
problemen, behalve met het schrijven
van die taal, zelfs ook nu nog niet.

Het Kodak Laboratorium buiten Wellington
Nieuw Zeeland in aanbouw

Hoe kwam ik in vredesnaam in de
fotografie terecht, waar ze mij in
Nederland
niet
voor
wilden
accepteren. Ik was als fotograaf niet
nodig. Die informatie kreeg ik op
latere tijd van het Arbeidsbureau in
Wellington en het stond in de scheepspapieren. De purser had mij steeds
bezig gezien met fotograferen en
filmen aan boord, waar ik permissie
had van de Rotterdamse Lloyd om
overal te mogen komen. Ik was

daarbij ook altijd netjes gekleed.
Daarom had ik op die Purser indruk
gemaakt, en streepte hij mijn
carpenter ( timmerman ) door, en had
daarvoor in de plaats Photographer er
in gezet, buiten mijn weten om,
ongelooflijk! Maar mijn gehele leven is
eigenlijk ongelooflijk geweest in
vergelijk met de meeste andere
mensen. Mijn buurman, in de
Hollandse flat, was een zeker Nico
Overdiep, afkomstig van een grote
familie waarvan al zijn broers en ook
zijn vader allemaal Rechters waren,
ergens in Groningen of Overijssel en
we werden de dikste vrienden,
ondanks een bijna dertig jaren verschil
in leeftijd.
Over Nico kan ik een half boek
schrijven, hij was een superexcentrieke man en daar houd ik van.
Nico had bijvoorbeeld een heel oude
Austin auto met nog spaakwielen en
een blaasbal trompet toeter. In de
Haitaitai tunnel gebruikte hij die toeter
elke keer weer, door andere auto’s
gevolgd, een hels kabaal aan het
andere einde, totdat de verdoofde
bewoners aan de andere kant er de
politie bij haalde. Zijn Austin dus met
twee motors, zo ging elke Vrijdag om
precies drie uur, de ene motor er uit
en kwam de andere motor er weer in,
en ook ging hij vaak op twee wielen de
bocht om, en zo veel meer. Zoals ook
in zijn latere leven, als een
verzamelaar, met 40 Grootvaders
klokken in zijn huis, die allemaal
werkten..... Elk half en heel uur een
hels kabaal. Na een jaar, begon ik
ingeburgerd te raken in Wellington en
in mijn nieuwe land, Nieuw Zeeland,
New Zealand, en nam mijn nieuwe
leven een aanvang, maar nu komt ook
het einde, van wat ik hier nog heb te
schrijven. Nederland was echter nog
niet klaar met mij.Zo kreeg ik een een
brief van de directie van Van der
HEEM TV. NV. Den Haag. In die brief
werd mij verzocht, om naar Nederland
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terug te komen, men wilde mij
prepareren om naar een hogere
technische school te gaan, zoals mijn
vroeger “Don Bosco” Internaat van de
Salesianen in Amersfoort. Daarna
wilden ze mij voor een bestuursfunctie
in Van der Heem NV. Opleiden.
Derhalve wilden ze mij uit Nieuw
Zeeland terug halen, alles op hun
kosten. Ongelooflijk, ongelooflijk, wat
een aanbieding en hoe kon zo iets in
hemelsnaam mogelijk zijn; een
wonder, waar kwam dat vandaan. Het
leek wel een sprookje. Maar toen
dacht ik aan de redenen waarom ik uit
Nederland was verdwenen en die
redenen voor het gevaar van mijn
leven waren er nog steeds, van allebei
de kanten. En daarbij komt ook nog
dat die Dr. Ir. H.H. Brons van de R.R.P.
NV. van de Shell een van de
machtigste en best betaalde mensen
was in geheel Nederland, die mij nog
steeds naar het leven stond. Helaas ik
kon dit ongelooflijke aanbod niet
accepteren, nauwelijks was ik van deze
geweldige aanbieding en misgelopen
kans bekomen, of ik kreeg een grote
brief van mijn moeder. Zij had hoog
bezoek van het Nederlandse leger
gekregen, het was een Kolonel, die
zich per telefoon aanmeldde en bij
mijn Moeder op bezoek kwam, het zou
over mij gaan.
De Kolonel vertelde haar, dat men mij
had opgespoord en dus haar adres,
met de bedoeling om mij te scholen en
voor een officier school te prepareren,
terug reis en scholing en opleiding
alles op kosten van het Nederlandse
leger. Wat was hier aan de hand, ik
snapte er niets meer van, maar juist
tegen het einde van zijn bezoek, wie
komt daar naar binnen, niemand
anders dan Greetje Brons, die bijna
ontplofte bij het vernemen van de
reden van het bezoek van deze
Kolonel. Onmiddellijk zei zij, dat zij
zomaar even langs kwam, maar hem
graag een lift in haar prachtige grote

grijze Mercedes aanbood en geen nee
wilde accepteren, heel brutaal. Deze
Kolonel ietwat onderbroken in of met
zijn gesprek met mijn moeder, zei toen
tegen mijn moeder: Ik denk dat u nu
wel weet waar het om gaat en hoor ik
mogelijk graag spoedig van u. Na hun
vertrek, mijn moeder nauwelijks
bekomen van dit uitzonderlijke
gebeuren, herinnerende zich ook het
gebeuren met Van der Heem.

deze Brons familie, voor de
mogelijkheid, dat het Nederlandse
leger mij terug wilde halen naar
Nederland. Dat was het allerlaatste
dat zij zich konden voorstellen, nadat
ik veilig naar de andere kant van de
Wereld was verdwenen, na de vele
voor hen kostbare mislukkingen, om
zelf met mij te hebben kunnen
afrekenen.

Afsluiting van de artikelenreeks
Zo kreeg mijn Moeder, korte tijd later
nog een telefoontje van die Kolonel,
met excuses dat hij haar weer lastig
viel. Hij was geschrokken, van alles van
wat die mevrouw Greetje Brons,
letterlijk
over
mij
alles
had
uitgespuugd, ik zou de grootste
crimineel zijn die in Nederland ooit
had rondgelopen, hij was geweldig
geschrokken van alle aantijgingen
tegen mijn persoon, haar zoon. Hoe
was dat mogelijk, dat mijn moeder zo
iemand als een vriendin had kunnen
hebben, of zelfs maar als een bekende.

Adrian Lemmens met zijn vrouw

Zo schreef mijn Moeder aan mij,
aangaande de opmerkingen van
deze Kolonel. Mijn moeder had
noodgedwongen en zonder verdere
keuze, haar ziel aan de Brons verkocht
en was nu van hen afhankelijk. Men
kan zich de schok voorstellen, van

Natuurlijk heb ik mij afgevraagd
waarom het Nederlandse leger dit
voor mij wilden doen, wat zou mij juist
zo speciaal hebben gemaakt. Daar kon
volgens mij maar een reden voor zijn.
Als een onderdeel van onze parate
diensttijd, voor de terugkeer naar het
burgerleven, hadden wij een veld
oefening ergens aan de Noord
Groningse kust. Wij hadden een
kapitein, die een beetje veel interesse
in mij had en in alles wat ik deed, met
postzegels
en
mijn
fotografie.
Persoonlijk vond ik die man fatterig en
onsympathiek en moest niets van zijn
speciale aandacht voor mijn persoon
hebben. Dus ontweek ik die man dan
ook, waar ik maar kon. Die man was zo
verschillend, van de ruwe beer, zoals
wij hem als onze kapitein hadden,
waar wij allen tenminste naast onze
angst voor hem, ook respect voor
hadden, tot een milde overgeïnteresseerde man.
In onze groep hadden wij één neger
“Max”, hij was beslist een beetje, ja,
meer vrouwelijk in zijn doen en laten,
Maar hij was ook leuk en wij mochten
hem graag. Max was altijd en eeuwig
het mikpunt van die kapitein en wij
vonden dat allemaal verschrikkelijk,
maar konden wij daar weinig aan
veranderen om geen aandacht op
onszelf te vestigen. Eén keer was toch
voor mij de maat vol en weet ik zeker,
dat ik lang niet de enige was. Tijdens

7

die veldoefening liepen wij op een dijk,
voor mij liep die kapitein en voor hem
liep, wie anders, dan Max, die er weer
behoorlijk van langs kreeg. Ik begon
giftig te worden en op een gegeven
moment kreeg Max, die niet op hem
reageer (zoals wij hem hadden
ingeprent) een geweldige trap tegen
zijn achterwerk. Zonder er bij te
denken schoot ook mijn voet uit en op
het achterwerk van die kapitein en die
vloog ondersteboven de dijk af en viel
in een grote modderplas, hij was

helemaal zwart van de modder. Onze
hele groep jongens begon te lachen en
zelfs te schateren. Ik hielp die kapitein
weer overeind, er werd niets gezegd
door hem en ik dacht, daar ga ik,
insubordinatie tegen een officier, een
krijgsraad en dan gevangenis, geen
plezierige gedachte, maar ik voelde me
getergd en had geen tijd om te
denken. Ik denk dat hier een rapport
van is opgemaakt en die kapitein
verdween. Op de een of andere
manier denk ik, dat deze geschiedenis

iets met die situatie van het verzoek
terug naar Nederland te komen heeft
gehad. Ik ben er nooit achtergekomen.
Dit was het zevende en laatste deel van
het levensverhaal van Adrian Lemmens,
dat hij in beknopte vorm voor deze NICC
Nieuwsbrief schreef. Wij hopen dat u het
met aandacht heeft gelezen. De redactie
dankt Adrian, die inmiddels bezig is om
zijn levensverhaal in uitgebreide vorm in
boekvorm te gieten. Hierover zullen wij u
te zijner tijd berichten.

(advertentie)
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INDO ROCK ons cultureel parade paardje? (Deel 1)
Het was Jakarta 1956, toen ik bij een
bezoek aan mijn tante aan de Jalan
Theresia op de veranda zat met mijn
broertje en van achter het huis een
man kwam aangelopen met een
gitaar. Hij kwam naast ons zitten op de
veranda en begon te spelen, YOUNG
LOVE heette dat nummer. Ik kan mij
goed herinneren dat ik meteen weg
was van de klanken van de gitaar. Tot
op de dag van vandaag pingel ik het
liedje met zijn akkoorden en loopjes
nog wel eens en dan mijmer ik wat en
denk terug aan dat moment. Het liedje

werd opgegeven moment overstemd
door het klokkengelui van de kerk die
schuin tegenover mijn tantes huis was,
de Geredja Theresia heette die kleine
maar lawaaierige kerk.
Ik had familie, de familie Malcorps,
een van de grote neven was Charly
die altijd op een gitaar zat te spelen als
wij met ons gezin daar op visite waren.
Natuurlijk mocht ik ook even proberen
te spelen, maar ondanks zijn uitleg
was de tijd van het bezoek te kort om
er wat van te leren, bovendien hadden
mijn ouders geen tijd om mij met zo’n

door: Albert van Prehn

instrument wat te leren. Mijn moeder
speelde wel wat gitaar, wat zij bij in
het wezenhuis van Pa van der Steur,
e
waar zij tot haar 18 jaar verbleef, had
geleerd. Ze heeft het nooit verleerd,
dat merkte ik toen ik met mijn eerste
gitaar probeerde om wat klanken uit
de moeilijke akkoorden te toveren.
Dat was in de pensiontijd in
Nederland. In die jaren 1950 tot 1956
was de Amerikaanse muziek die wij via
diverse Australische radio zenders
hoorden, erg populair. Niet alleen de
muziek, maar ook de films, Rock
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Around the Clock, met Bill Haley, als ik
het goed schrijf, King Creole van Elvis
Presley, Love me Tender etc. De
artiesten zoals Elvis, Pat Boone, Gene
Vincent, Ja, zelfs Dean Martin, Doris
Day, Patsy Cline, etc. kan ik nu nog
horen uit dat buizen radiootje van mijn
ouders, waar mijn teenager zus uren
lang voor kon gaan zitten, als ik even
terug denk aan die tijd. Ricky Nelson
met zijn baby face was toen ook een
van de hitmakers die mijn zusters
teenage heart op hol sloeg.
Op school zat een vriendje met een
Amerikaanse achternaam, Peter Atley.
Peter woonde tegenover The Garden
Hall waar mijn Hongaarse oom met
zijn maten voor dinerende mensen
klassieke muziek speelde. Hij was
violist en gaf ook les. Het huis van
Peter was naast een ander huis waar
een familie woonde met een aantal
teenagers/jongens.
Iedere keer als ik er was, repeteerde in
een ruimte een groep van 5 personen,
bestaande uit een van de bewoners en
enkele vrienden. Voor mij toen de
sinjo besars waar ik als jochie naar
mocht luisteren. Ja, u raadt het, een
bandje, bestaande uit twee gitaren,
een drum, een contra bas en een

zanger die veel bekende nummers
zong die ik ook uit de radio heb horen
komen. Franky Niels was zijn naam.

Het was niet alleen daar, waar ik
bands tegenkwam, op bepaalde
feestjes van mijn tante speelde ook
zo’n groep en ik kon er niet altijd bij
zijn, het was voor “de grote mensen”.
Het maakte indruk bij mij en misschien
was dat de eerste aanzet tot mijn
huidige liefde voor de gitaar en
muziek. Dat was Indonesië
Na de overtocht en het treurige
afscheid van alles wat ik had en moest
achterlaten in Indonesië, kwamen wij
in pensions terecht. Daar werd
dezelfde muziek voortgezet door
groepjes die werden gevormd uit
muzikale kinderen die met allerlei

muziek instrumenten, ja zelfs, zelf
bedachte, zoals een kartonnen doos
waarop met een paar stokken een
drumpartij werd nagebootst. Er waren
wat gitaren waarop de jago’s uit het
pension speelden en vaak was er een
meisje en een jongen die de vocalen
deden. Het was een bandje.
Was dit het begin van de Indo Rock,
een benaming waar ik eigenlijk de
definitie niet van snap? Ik weet dat
vanuit Indonesië onze rock and roll
zoals wij die kenden gewoon weer in
dit land werd overgedaan, in het begin
via de pensions en later in de diverse
dansgelegenheden en clubs, tot in het
buitenland toe. Als tiener die met
gitaarspelen behept is, heb ik ook
diverse bandjes gehad en heb ik tegen
het einde van de Indo Duitsland tijd
ook met dezelfde muziek mensen
vermaakt.
Het veranderde tegen het einde van
de zestiger jaren, toen de Engelse
bands onze muziek een andere
benaming gaven. Ik zal in mijn
volgende epistel verder gaan, tot die
tijd, herinnert u het zich een beetje
aan de hand van dit eerst hoofdstuk?

Slachtoffers Jappenkamp en Bersiap is geen recht gedaan
door: Leo Tho Neijenhuis
Dat de Bersiap-periode een nooit
erkend trauma voor de overlevenden
was en is, heeft te maken met en
duidelijke misleiding van de publieke
opinie. Deze begon al in 1947,
aangezien de toenmalige politiek het
wenselijk achtte om de door haar
aangezwengelde koloniale oorlog te
betitelen met de eufemistische term
‘politionele actie’. Feitelijk werd
namelijk deze term gebruikt als de
voortzetting van de eerste en

werkelijke politionele actie, die werd
ingezet in november 1945, toen de
eerste oorlogsvrijwilligers werden
ingescheept naar Nederlands-Indië.
Zij kregen echter van het Britse
opperbevel geen toestemming om
aan land te gaan en moesten
verblijven in Malakka. Pas in maart
1946 konden de eerste bataljons
vrijwilligers en mariniers in Tandjong
Priok aan land gaan, waar ze vooral

werden gelegerd in de grote steden,
waar zij letterlijk politiediensten
moesten verrichten.
De Permuda’s, losgeslagen bendes,
jihadisten en het TNI, het Indonesische
Nationale Leger richtten ongelooflijke
slachtpartijen aan onder Nederlandse
burgers. Die waren na jarenlang
verblijf in Japanse concentratiekampen uitgehongerd, ziek, volledig
aangeslagen en getraumatiseerd en
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vormden dus een gemakkelijke prooi.
Deze slachtpartijen moesten stoppen
en Nederlandse burgers (waaronder
Indische Europeanen, Madoerezen,
Chinezen en Javanen, enz. enz.
moesten in bescherming worden
genomen.

Volgepakte
repatrianten
wateren

schepen
arriveren

met
Indische
in Nederlandse

Door de inzet van deze manschappen
konden vele tienduizenden levens
gespaard worden; iets wat vaak
vergeten wordt. Nederland was
getuige van het grootste naoorlogse
bloedbad op zijn eigen staatsburgers
op Nederlands grondgebied. Tot en
met 1949 spreken wij nog steeds over
Nederlands-Indië. De Nederlandse
staat, die volledig verantwoordelijk is
gehouden voor de onzinnige voortzetting van de koloniale oorlog, heeft
echter ten aanzien van de vele
slachtoffers en hun nabestaanden, tot
op heden geen enkele verantwoordelijkheid getoond noch genomen. De
repatrianten (feitelijk vluchtelingen die
hun geboorteland gedwongen werden
te verlaten, maar nooit de status van
vluchteling verkregen) werden volledig
berooid naar Nederland verscheept.
In Attacca in Egypte aangekomen
werden ze door het Internationale
Rode Kruis gekleed en van warme
winterkleding voorzien. Deze kleding
was
een
geschenk
van
de
Amerikaanse,
Australische
en
Canadese bevolking, maar deze gift
werd door de Staat der Nederlanden
voor meer dan 60 procent verhaald en

moest via vorderingen terugbetaald
worden! Familieleden werden in
Nederland gedwongen om deze
berooide Nederlandse staatsburgers
in hun veel te kleine woningen op te
nemen, waar geen enkele vergoeding
tegenover stond.
Achterstallige salarissen van de KNIL
militairen die tijdens de oorlog in
krijgsgevangenschap zaten, werden
niet uitbetaald. Zelfs hun uniformen,
die tijdens de kampperiode tot op de
draad versleten was, moesten zij terug
betalen. En deze misselijkmakende
opstelling duurt tot vandaag de dag
voort. Vanaf 1973 bij de invoering van
de WUV (Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers) en bij de invoering van de
WUBO (Wet Uitkeringen BurgerOorlogsslachtoffers 1940-1945) in
1975 werd meer dan 80 procent van
de aanvragen van Nederlands-Indische
oorlogsgetroffenen om voor een van
deze uitkeringen in aanmerking te
komen, op oneigenlijke gronden
afgewezen!
Van de herstelbetalingen die in 1949
afgedwongen
werden
van
de
Indonesische regering en die toen
ruim 600 miljoen gulden bedroeg (de
Indonesische staat heeft tot 1960 dit
bedrag grotendeels afbetaald) is nooit
één cent ten goede gekomen aan de
Nederlands-Indische gemeenschap. Dit
geld werd verdeeld
onder het
nationale en multinationale bedrijfsleven, dat in Nederlands-Indië zijn
bedrijfsvestigingen verloor. Wat er van
deze honderden miljoenen overbleef
werd in de Nederlandse schatkist
gestopt. Gen enkele rekening werd
gehouden met met het verlies van
woningen, inboedels, tegoedgelden
en middenstandsbedrijven van de
Nederlands-Indische burgers.
Onder de bezielende leiding van oudminister Verhagen (CDA) en onder
druk van een moreel verontwaardigde
volksvertegenwoordiging, werd artikel

4 van de in december 1949 opgestelde
Wet op de Soevereiniteit een paar jaar
geleden opengebroken. In dit artikel
(Amnestie Ordonnantie) werd een
uitzondering
gemaakt
op
het
Internationale Oorlogsrecht, om te
voorkomen dat achteraf over en weer
beschuldigingen zouden worden geuit
en eisen gesteld. Door het artikel 4
open te breken, konden omwille van
de handelsbelangen met Indonesië,
excuses gemaakt en herstelbetalingen
worden gegeven. Dat zou op deze
manier het aanzien van Nederland ten
goede komen. Dat de Indonesische
regering hier niet bepaald op zat te
wachten, moge duidelijk zijn.

Niemand van de Nederlands-Indische
gemeenschap was hiertegen, maar de
frustratie nam enorm toe. Immers,
waar bleven de excuses, de erkenning
en de herstelbetalingen van de
Nederlandse staat, die al meer dan
68 jaar de eisen van deze burgers
vooruitschuiven, bagatelliseren en
wegwuiven. De eenzijdige morele
verontwaardiging over het optreden
van de Nederlandse militairen ten tijde
van de koloniale oorlog is grotesk en
houdt geen enkele rekening met de
gevoelens van de nabestaanden en
slachtoffers uit niet alleen de Bersiapperiode, maar tevens uit de Japanse
concentratiekampen. Zelfs de juiste
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aantallen
slachtoffers
(minimaal
tussen de 60 en 80 duizend) worden
tijdens de officiële herdenkingen (4
mei en 15 augustus) categorisch en
systematisch ontkend. Dit is voor de
nabestaanden
onverteerbaar.
Nederland schaamt zich over de
koloniale periode die ruim 350 jaar
duurde, zonder te erkennen dat deze

periode een onderdeel
van haar
geschiedenis is geweest.
Ze wenst
deze zelfs uit de geschiedenisboeken
te schrappen (en heeft dit inmiddels al
grotendeels gedaan) en daarmee uit
het collectieve geheugen, waardoor er
over deze periode geen enkel
historisch besef overblijft.

Bersiap was genocide
Direct na de Japanse bezetting zijn er
veel meer Indische Nederlanders
vermoord door de Indonesische
bendes, dan tot nu toe werd
aangenomen.
Dat
zegt
de
Amerikaanse historicus William H.
Frederick in een interview met
Omroep West. Waar oorlogshistoricus
Lou de Jong spreekt van 3500
slachtoffers van de zogeheten Bersiap,
houdt de Amerikaan het op minstens
20.000 tot 30.000. En misschien zelfs
nog meer. “Het juiste aantal zullen we
wel nooit kennen”, zegt Frederick.
Dit komt niet zo zeer door bewust
achtergehouden informatie, maar lijkt
eerder te maken te hebben met de
afschuw van de slachtoffers, schaamte
van de daders en de angst van
de Nederlandse overheid voor de

politieke en diplomatieke gevolgen.
Met name dat laatste maakt gedegen
onderzoek erg moeilijk.

Bersiap
De Bersiap-periode is een zeer slecht
beschreven, zwarte bladzijde uit onze
geschiedenisboeken. Het was een
bloedige
periode
tijdens
het
machtsvacuüm na de capitulatie van
de Japanners op 15 augustus 1945.

Het geweld gaat na de bezetting door
als de strijd om de onafhankelijkheid
van Indonesië oplaait. Indonesische
strijdgroepen proberen met extreem
geweld de leiding van de Japanners
over te nemen.

Leo Tho Neijenhuis is voorzitter van de
Bond Ex-Geïnterneerden van Overzee
(BEGO). Hij deed dit relaas op 29
november 2013. Momenteel zijn nog
slechts 346 overlevenden uit de
Japanse kampen en de Bersiap-tijd
lid van BEGO. Meer inlichtingen over
deze belangen organisatie BEGO:
www.begobondgenoten.nl

door: Hans Otte
ondergebracht. “Bersiap” was de
strijdkreet die zij daarbij gebruikten,
hetgeen betekent: “Maak je klaar”.
Deze Bersiap-periode duurde tot het
voorjaar van 1946.

Ervaringen
Henriëtte van Raalte-Geel, 73 jr., uit
Den Haag herinnert zich de Bersiapperiode nog heel goed. “We woonden
met mijn moeder en mijn twee zusjes
in een kamp, Kampong Makassar, in
een bamboe barak nr. 14, toen we ’s
nachts mensen hoorden aankomen
met fakkels en kapmessen”. De
Bersiap was een ontzettend angstige
tijd. De familie Geel was in de
gelukkige omstandigheid dat ze
konden verhuizen naar het stenen KPN
gebouw in Jakarta, toen er opnieuw
een aanval kwam. De “ploppers”
kwamen eraan met geweren en
bamboesperen. “We moesten weg,
renden naar onze kamer. Moeder ging

De meeste blanke ex-gevangenen
worden door de Japanners in
bescherming
genomen
in
de
interneringskampen waar zij eerst
gevangen zaten. Maar ongeregelde
bendes jeugdige Indonesische rebellen
(Permuda’s) koelen hun woede op de
vele duizenden Indische mensen met
gemengde afkomst, die niet door de
Japanners in de kampen waren
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meteen onder het bed en wij ook”,
herinnert Henriëtte zich. De aanval
heeft een half uur geduurd. De kogels
vlogen ons om de oren en de kalk
kwam van de muren af. We werden als
schietschijf gebruikt. Later stonden ze
met hun geweren bij de vijver, “we
werden onder schot gehouden. De
kinderen moesten bij moeder en de
buurvrouw op schoot zitten. Er is met
ons gelukkig niets gebeurd, het was
alleen maar om ons angst in te
boezemen”.

dat hij dit niet financieel wil
ondersteunen, vanwege “het gevaar
voor de diplomatieke betrekkingen
met Indonesië”. Frederick noemde dat
een valse reden. In zijn ogen is het
voor het nageslacht van groot belang
om alle feiten boven water te krijgen.

Palembang, Chinese wijk na aanval van
revolutionaire strijders

Compensatie
De Nederlandse overheid lijkt volgens
de Amerikaanse Indonesië-kenner ook
bang te zijn dat slachtoffers en
nabestaanden compensatie zullen
eisen wanneer uit het onderzoek zou
blijken welk leed hen was aangedaan.
“Maar de meeste overlevenden en
hun familie hebben herhaaldelijk
gezegd dat ze niet op compensatie uit
zijn”, zegt Frederick. “Ze willen
erkenning van de werkelijkheid en de
juiste plek in de geschiedenisboeken.
Dat is toch een heel bescheiden
voorstel”.

Hongerwinter

Onderzoek
Afgelopen juni heeft historicus
Frederick de Nederlandse overheid
een voorstel gedaan voor nader
onderzoek naar de – in zijn ogen –
volkerenmoord op de NederlandsIndische bevolking in Indonesië. Maar
minister van Buitenlandse Zaken,
Timmermans heeft te kennen gegeven

Henriëtte was vijf jaar oud toen zij na
de oorlog met haar familie in
Nederland aankwam. “Nederlanders
die hierheen kwamen – vooral de
kinderen – gingen gewoon door. En
ouderen spraken er niet over. Zij
werden als tweederangs burgers
beschouwd en behandeld. Er werd
sowieso weinig over de oorlog in Indië
gesproken, ook nooit met vader en
moeder. En de Nederlanders hadden
geen belangstelling, want zij hadden
de hongerwinter meegemaakt en de
kou en wij zaten in een warm land.
Dus zo erg kon het allemaal niet
geweest zijn. Deze Nederlanders
hadden
geen
weet
van
de
afschuwelijke wreedheden van de
Japanners en de verschrikkingen van
de Bersiap. Het is een stuk
geschiedenis dat verteld moet worden
en dat is nooit gebeurd.

William H. Frederick (72 jr.) is een
gepensioneerd hoogleraar aan de
Amerikaanse Ohio University. Hij
antwoordde Omroep West vanuit zijn
huis in Columbo, Ohio, herstellende
van een hartoperatie. Frederick
doceerde in de geschiedenis van
Zuidoost-Azië en met name Indonesië.
Hij is specialist in de Japanse bezetting
(1942-1945) en de Indonesische
vrijheidsstrijd (1945-1949). Hij heeft
over de gehele wereld onderzoek
gedaan, gepubliceerd en lesgegeven,
onder andere ook in Nederland.
_______________________________

Wel eens gedacht aan adverteren in deze Nieuwsbrief?
Vraag vrijblijvend onze gunstige advertentietarieven aan!
info@indisch-centrum-denhaag.nl
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Iedere twee meter kostte een leven
“De vierdaagse zeereis van Tandjong
Priok naar Singapore in januari 1943
was een verschrikking”, vertelt de nu
97 jarige Birmaspoorweg veteraan
Charles Dibbets. Dicht opeengepakt in
een afschuwelijk stinkend ruim van
een Japans vrachtschip moesten de
krijgsgevangen
KNIL
militairen
proberen mens te blijven. Maar dit viel
in het niet bij hetgeen hen te wachten
stond bij de aanleg van de
Birmaspoorweg in de jungle van
Thailand (toen Siam geheten). “Door
het ontstaan van allerlei kwalen als
gevolg van het vitaminegebrek,
hebben we zelfs geprobeerd om gras
te eten om te overleven”.

Charles Dibbets nu.

In het ruim van het vrachtschip
konden de krijgsgevangenen zich
nauwelijks wenden of keren. “Je kon
niet eens languit liggen, daar was geen
ruimte voor”, vertelt Dibbets. Een
steile houten trap leidde vanuit het
ruim naar de latrines op het dek.
Rondom de trap waren voor
de krijgsgevangenen naar boven
oplopende
houten
stellingen
getimmerd. Een plek op de bovenste
stelling vrijwaarde de gelukkige
klimmer van braaksel van zijn mogelijk

zeezieke onderburen. De gevangenen
mochten alleen aan dek komen als ze
naar de latrine moesten. Deze bestond
uit een houten constructie, die
buitenboord hing. Er stond voortdurend een lange rij wachtenden op
de trap en voor de latrine, omdat
velen last hadden van diarree. De
verpestende stank uit het ruim
ontstond ook omdat sommige
gevangenen hun behoeften niet
konden bedwingen.

Vechten in de trein
Het verblijf in het Britse legerkamp
Changi na aankomst in Singapore was
gelukkig van korte duur. “We sliepen
er op de grond en het eten was
niet best. Nauwelijks iets wat op
groente leek. Er waren toen al mensen
die afwijkingen kregen als gevolg
van vitaminegebrek. Hypergevoelige
vingers en vooral tenen; een andere
kwaal noemden we Changi Balls, zeer
pijnlijke rode zwellingen van de huid
van het scrotum”, aldus Dibbets. De
daarna volgende bijna vijf dagen
durende treinreis naar Ban Pong wil hij
het liefst uit zijn geheugen schrappen.
Opgepropt in goederenwagons braken
tussen de gevangenen gevechten uit
om een slaapplaatsje te kunnen
bemachtigen. “Die reis was een
verschrikking. Overdag was het
bloedheet en ’s nachts behoorlijk koud
vanwege het jaargetijde.
Op 9 februari 1943, na een rit staande
in de laadbak van vrachtauto’s, begon
voor Dibbets en zijn lotgenoten het
werk aan de Birmaspoorweg. De
strategische reden voor de aanleg van
deze 415 kilometer lange spoorweg
was het feit dat het Japanse front
over land moest kunnen worden
bevoorraad. De zeeroute via de Golf
van Bengalen was vanwege de

door: Dick Schaap

toenemende kracht van de marine van
de geallieerden vrijwel onmogelijk
geworden. De spoorlijn voerde langs
het stadje Kanchanaburi. Van de daar
al in het werkkamp verblijvende Britse
krijgsgevangenen hoorden we dat ze
betrokken waren bij de bouw van een
brug over de rivier de Kwai. Direct na
zonsopgang moesten we snel wat
rijstepap naar binnen werken en
meteen
afmarcheren
naar
de
werkplek. Op plankiers moesten we
onder veel gekrijs van de Japanse
uitvoerders mandjes met zand en
grind, afgewisseld met zakken cement,
in betonmolens storten. “Dit voor ons
ongewone werk was zeer vermoeiend,
en er stond aan het eind van een
lange werkdag niet eens een stevige
maaltijd tegenover”, vertelt Dibbets.
De spoorbrug over de rivier de Kwai is
nu een bezienswaardigheid. Dichtbij
de brug herinnert een smalle lange
barak van gevlochten bamboe aan de
krijgsgevangenen die hier dwangarbeid hebben verricht. Er sliepen in
zo’n barak honderd tot honderdvijftig
gevangenen, naast elkaar met niet
meer dan een zestig centimeter
tussenruimte.

De dood langs de lijn
De kampen Nong Pladuk, Kinsayok en
Konkuita zeggen Dibbets na zeventig
jaar niet zoveel meer. Maar Chung Kai
staat hem nog vers in het geheugen
gegrift. “Ik zat met Donald Sorgdrager,
de vader van Winnie Sorgdrager (oudminister van Justitie) in dat kamp. Hij
was sergeant in het KNIL en met zijn
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19 jaar de jongste Nederlandse
krijgsgevangene in Thailand. Als Mr.
Sorgdrager, officier in de orde van de
Oranje-Nassau, is hij in februari 2013,
90 jaar oud, in Arnhem overleden. In
2007 heeft hij het boek “Kamperen
met oom Nippon” gepubliceerd,
waarin hij nauwkeurig de kampen
beschrijft, waarin de krijgsgevangenen
tijdens de aanleg van de Birmaspoorweg tussen februari 1043 en juni
1945 hebben geleden en voor hun
leven hebben gestreden. Charles
Dibbets
heeft
het
allemaal
meegemaakt. “Het kwam erop neer,
dat je met je eigen zak rijst van 25 kilo
op je schouders urenlang vele
kilometers van het ene kamp naar het
volgende kamp moesten lopen om de
spoorweg te voltooien. We moesten ’s
avonds op onze bestemming zelf met
schaarse middelen ons eten bereiden.
Onderweg stapte je op het laatst
zonder ze een blik te gunnen over de
doden heen”.

De beruchte brug over de rivier de Kwai.

Dat waren vooral romoesha’s, door
Japan voor het werk aan de spoorweg
geronselde Indonesische jongeren.
Van de 200.000 romoesha’s hebben
nog geen 20.000 het werk aan de
spoorlijn overleefd. Er is berekend dat
iedere twee meter spoorlijn een
mensenleven heeft gekost. Vandaar de
naam “Dodenlijn”. De verstrekte
rantsoenen waren slechts eenderde
van het absolute minimum bij zware
arbeid. De gevolgen waren totale
uitputting onder meer door hongeroedeem, malaria, cholera, tyfus,
beriberi en tropenzweren. Voor op het

laatste deel van de spoorweg werd het
werktempo sterk opgevoerd.
Het was regentijd en ons werkkamp
ontving nauwelijks nog voedsel. Vooral
cholera heeft toen veel slachtoffers
geëist. We werden van zonsopgang tot
zonsondergang opgejaagd door de
schreeuwende Japanners, die ons
sloegen met stokken en knuppels.
Sommigen van ons waren zo verzwakt,
dat ze de klappen niet overleefden”,
zegt Dibbets. In deze hel was het
vooral de legendarisch geworden
Britse lieutenant colonel Toosey, die
zich onverschrokken keerde tegen de
kwalijke praktijken van de Japanners.

de kwelling van de krijgsgevangenen.
Van de 50.306 Australische, Britse,
Amerikaanse
en
Nederlandse
krijgsgevangenen hebben er 12.779,
onder wie 3.098 Nederlanders, het
werken aan de Birmaspoorlijn niet
overleefd. De langs de spoorweg
begraven doden zijn later herbegraven
op erevelden in Chungkai en bij
Kanchanaburi in Thailand en een
ereveld in Thanbyuzayat in Birma.

Geallieerde
bombardementen
Er bleef de aan de Birmaspoorweg
werkende krijgsgevangenen weinig
bespaard. Argwanend volgden Dibbets
en de andere achterblijvers medio
1944 in Non Pladuk het naar Japan
overbrengen van grote aantallen
gevangenen. “Vanwege malaria kwam
ik niet in aanmerking voor transport
naar Japan”, vertelt hij. In de nacht
van 5 op 6 september werden we in
Non Pladuk wakker van zwaar
motorgeronk
van
overvliegende
geallieerde bommenwerpers. “De
meesten van ons bleven gewoon in de
barak liggen”, vertelt Dibbets. “Maar
de volgende nacht kwamen wel veel
mensen naar buiten. Ze zagen dat
de bommenwerpers fakkels aan
parachutes afwierpen. Voor de
mensen die nog in de barakken waren,
was het toen te laat. Onze geallieerde
vrienden dachten klaarblijkelijk dat ze
boven een Japans legerkamp vlogen
en lieten hun bommenlast vallen. Ze
raakten olie-opslagtanks, maar ook
onze barakken. We telden bijna
honderd doden.
Met de atoombom op 6 augustus 1945
op Hiroshima kwam er een einde aan

Charles Dibbets toen.

Andjing Nica
Nauwelijks bijgekomen van het werk
aan de Birmaspoorweg werd Dibbets
in toenmalig Nederlands-Indië als
tankbestuurder ingedeeld bij het in
meerderheid uit Molukkers bestaande
KNIL Bataljon V, dat door de
Indonesische
republikeinen
de
scheldnaam Andjing Nica verwierf.
Andjing staat voor onreine hond in het
Maleis en Nica voor NederlandsIndische Civiele Administratie. Voor
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Dibbets en zijn makkers werd het een
erenaam die tot uiting kwam in het in
rood uitgevoerde bataljonsembleem
van een grauwende hondenkop op
een zwarte ondergrond. Dibbets werd
e
ingedeeld bij het 1 eskadron tanks
onder commando van kapitein Nix.
“In die periode heb ik ook de eerste
politionele actie meegemaakt”, vertelt
Dibbets. “In Semarang, Ambarawa en
Cheribon zijn wij daadwerkelijk in
gevecht geraakt met de TNL (het
Indonesische revolutionaire leger).
Daarbij zijn aan onze kant doden
gevallen en sobats gewond geraakt.
Met onze tanks hadden we vooral last
van de boobytraps en omgezaagde
bomen als wegversperringen. De
tweede politionele actie is mij
bespaard gebleven”.
Na zijn diensttijd heeft hij gewerkt bij
de Motor Transport Dienst als
ambtenaar voor het vervoer van de
leden van de Commissie van Goede
Diensten voor een vreedzame
oplossing van het conflict tussen
Nederland en Indonesië. Vervolgens

e

heeft hij gewerkt als commies 1 klas
bij het Deviezen Instituut in Jakarta. In
1952
is
hij
naar
Nederland
vertrokkenen heeft onder andere bij
de PTT in Amsterdam gewerkt.

Traject van de Birma-Siam Spoorlijn

Erkenning en waardering
Het was voor Dibbets als oud-KNIL
e
soldaat 1 klasse na ruim zestig jaar
eind juni 2013 een grote verrassing om
samen met nog vier andere veteranen
in Hilversum uit handen van luitenantgeneraal Ton van Ede, Inspecteurgeneraal der Krijgsmacht, alsnog het

Ereteken voor Oorlog en Vrede met de
gespen 1946, 1947 en 1948, plus het
demobilisatie-insigne KNIL te mogen
ontvangen. Toen pas kwam naar
buiten dat de krijgsgevangenen in
Birma ondanks hun diepe ellende er
door het stiekem verzetten van piketpaaltjes in geslaagd waren om de
aanleg van de spoorlijn te vertragen.
Dit droeg bij aan het mislukken van de
Japanse tegenaanval op de in Birma
oprukkende Britse legermacht onder
leiding
van
admiraal
Lord
Mountbatten. De vier sobats van
Dibbets ontvingen overeenkomstige
onderscheidingen. In zijn toespraak
onderstreepte Van Ede dat velen bij
terugkeer in Nederland een slechte
behandeling ten deel viel. “Herstellend
van alle ellende na de Tweede
Wereldoorlog was er weinig oog voor
wat u had meegemaakt in de periode
dat u Nederland overzee diende”,
aldus luitenant-generaal Van Ede.
Dit artikel is eerder gepubliceerd in
Checkpoint, november 2013.
______________________________

Kenniscentrum Museum Bronbeek
Het kenniscentrum Bronbeek herbergt
een collectie boeken, tijdschriften,
brochures en niet-gedrukt materiaal
op het gebied van de koloniale
geschiedenis van Nederlands-Indië.
Der nadruk ligt op hert militaire aspect
van deze geschiedenis. Zo is er erg
veel te vinden over de expedities
van het KNIL. Verder verschaft het
de bezoeker informatie over de
geschiedenis van Bronbeek zelf.
Belangrijke bronnen voor genealogisch
onderzoek van KNIL militairen in het
algemeen bevinden zich niet op
Bronbeek. Wel vindt u er biografische
gegevens van de oud-bewoners van
het huis. Zo bezit het archief een reeks

oorkondes en pensioenaktes van de
bewoners en van een (beperkt aantal)
officieren en manschappen van het
KNIL.

stamboeken uit de periode 1863-1930.
Na die tijd zijn de bewoners
geregistreerd op een kaart. Van
enkelen zijn ook de “uittreksels van
het stamboek” aanwezig. Ook is er
een collectie militaire zakboekjes,

Publicaties kunnen het beste in eerste
instantie via de catalogus van de
Bibliotheken van Defensie worden
opgezocht. Deze catalogus ontsluit het
bezit van Bronbeek en van acht
Defensiebibliotheken.
Hierin
kan
onder andere gezocht worden op
auteur, titelwoorden, ISBN-nummers,
trefwoorden, enz. Of een bepaald
boek inderdaad op Bronbeek aanwezig
is, valt af te leiden aan het
aanvraagnummer. Deze moet dan
beginnen met de letters BRO. Het
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niet-gedrukte materiaal en de
topografische kaarten zijn ontsloten
via The Museum System. Dit archief
is (nog) niet door het publiek te
raadplegen. Voor vragen hieromtrent
kunt u terecht bij het personeel. De
catalogus is te raadplegen via de KMA
site: www.kma.nl Catalogus Defensiebibliotheken.

Het kenniscentrum Museum Bronbeek
is voor iedereen gratis te bezoeken.
Boeken worden niet uitgeleend, maar
er is voldoende gelegenheid om het
materiaal te raadplegen. U dient een
geldig legitimatiebewijs te overleggen
en zich te registreren in het
Gastenboek. Het Kenniscentrum is
gevestigd in Museum Bronbeek,

Vrijmetselarij in Nederlands-Indië
Vrijmetselarij is de oudste en grootste
broederschapsorganisatie ter wereld.
Er zijn wereldwijd ongeveer 6 miljoen
leden. Vrijmetselaren omvatten elk
volk, ras, sociaal en economisch
niveau. Zij hebben allen gelijksoortige
idealen en overtuigingen. Han Dehne,
schrijver van dit artikel is nu ruim 25
jaar lid van deze broederschap.
Het overkoepelende voor al deze
mensen is dat zij geloven in iets dat
groter is dan henzelf, en vasthouden
aan bepaalde principes in dit leven.
Principes die helpen de grote vragen in
het leven te beantwoorden, en
uiteindelijk leiden nar een betere
mensheid.

Moderne vrijmetselarij vindt haar
wortels in de vroege 18e eeuw en
bewaard de tradities die het uit deze
tijd geërfd heeft. Het zijn deze
tradities die de vrijmetselarij een uniek
gezelschap
maken
binnen
de
maatschappij. De vrijmetselarij biedt
mannen van deze tijd een methode
om te komen tot zingeving en ethische

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

Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.
Dringend verzoek om vooraf een
afspraak te maken. Tel: 026-3763555.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag
van 13.30 tot16.30 uur.

_____________________________

door: Han Dehne
Aan het eind van de 18e eeuw
verdween
de
noodzaak
tot
geheimhouding, aangezien ook de
hoogste ambtenaren van de VOC
leden zijn. Op 18 januari 1786 werd
openbaar de hoeksteen gelegd voor
een logegebouw in Batavia door de
loge "La Vertueuse"die hiervoor
12.000 gulden had verzameld door het
uitgeven van aandelen.

De inwijding van de Javaanse
kunstschilder Raden Sarief Bastman
Saleh en de inwijding van Abdul
Rachman een achterkleinkind van de
Sultan van Pontianak op Borneo in de
loge "De Vriendschap" in Soerabaja in
1836 en 1844 gelden als beginpunten
van de acceptatie van Indische
autochtonen in de loges. De eerste
Chinees die toegelaten werd was de
suikerproducent The Boen Keh. Zijn
aanvraag tot het lidmaatschap werd
eerst in 1857 aangenomen.
In 1859 werd opgemerkt dat de
Javaanse bevolking de logegebouwen
"Gedung Setan" noemden, oftewel
"Het
huis
van
Satan",
De
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vrijmetselaars in die tijd legden deze
titel uit als een verbastering van "Sint
Jan" of "Rumah pengsitan” (huis van
meditatie). Vanaf 1870 was de
vrijmetselarij in Indië wijd verspreidt
over het land. Diverse loges werden
opgericht en in kleinere dorpen en
steden ontstaan vrijmetselaarskringen
met fluctuerende lidmaatschappen.
De
loges
opereerden
vrijwel
autonoom en hadden weinig contact
met elkaar. In de loop der jaren werd
werden onder het gezag van het
Grootoosten der Nederlanden zo'n 35
loges gesticht, met name op Java en
Sumatra.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
maakten ook de vrijmetselaars in Indië
een zware periode door. Zij slaagden
er soms in om in het geheim bijeen
te komen, zelfs in de Japanse
interneringskampen.
Het
herstel
echter na de oorlog was van korte
duur. Eigenlijk wordt op 3 maart 1950

bij een bezoek van Soekarno aan een
loge dat hij allemaal negatieve
berichten had gekregen en sprak weer
over Rumah Setan.

Gebouw van de vrijmetselaarsloge “De
Vriendschap” in Soerabaja (1995)

Hierna werden tot aan 1954 nog 4
loges opgericht maar de vrijmetselarij
werd al snel gezien als een
subversieve organisatie. Dat werd nog
sterker nadat in 1957
als gevolg
van
het
Nederlands-Indonesisch
conflict over Nieuw Guinea er de
oorzaak van werd dat alle Nederlandse
ondernemingen onder staatstoezicht
werden gesteld en genationaliseerd. Er

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

Korte Berichten
Reünie Kamp Tjideng
Na vele verzoeken zal op dinsdag 15
april 2014 een reünie georganiseerd
worden voor degenen die in de
Tweede Wereldoorlog in voormalig
Nederlands-Indië in het beruchte
Kamp Tjideng geïnterneerd zijn
geweest. Deze reünie zal gehouden
worden van 10.30 tot ca. 16.00 uur in
de Kumpulan van Landgoed Bronbeek.

De heer Ko van Halteren, die tot 1995
altijd de reünies organiseerde, zal ook
hieraan zijn medewerking verlenen.
De organisatie is in handen van Hans
Freiboth. Voor nadere informatie en
hoe in te schrijven, kan men zich
wenden tot e-mail: freiboth@home.nl
Tel: 0546-492944. Zie de website:
http://www.tjidengkamp.nl

Jongeren geven voorkeur
aan gedrukte boeken boven

62 % gaf aan een boek van papier en
karton te prefereren boven een
download via een scherm.
Het gedrukte boek sprong eruit als
medium dat jongeren liefst in fysieke
vorm in handen willen hebben,
gevolgd door films op DVD (48 %),
kranten en tijdschriften (47 %), CD’s
(32 %) en games (31 %). Een opvallend
resultaat, aldus de onderzoekers, juist

e-boeken
Onderzoeksbureau Voxburner in Groot
Brittannië heeft onderzoek gedaan
naar de voorkeur onder jongeren
tussen 16 en 24 jaar, naar fysieke
boeken of digitale boeken. De uitslag
was voor iedereen een verrassing: zo’n

omdat we denken dat jongeren zo
gehecht zijn aan hun smartphones,
tablets en andere digitale apparaten.
Als reden geeft Luke Mitchell aan, dat
jongeren vinden dat ze waar voor hun
geld krijgen en omdat ze zich meer
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verbonden voelen met de inhoud van
een fysiek boek. Ook vindt bijna 30 %
van de ondervraagden dat e-boeken
minstens de helft goedkoper kunnen
zijn. Slechts 8 % is van mening dat
de prijzen zoals die nu gehanteerd
worden terecht zijn. In het onderzoek
werd ook gevraagd naar kwalitatieve
commentaren om de voorkeur aan te
duiden. De top drie van die resultaten
was:
1. Ik verzamel boeken
2. In houd van de geur van
boeken
3. Ik houd van een mooie volle
boekenkast
Boeken zijn vaak statussymbolen.
Bovendien kan je op een Kindle niet
zien wat iemand gelezen heeft. Het
onderzoek werd gehouden onder bijna
1500 jongeren in Engeland.

Ambtenaren ontslagen na
missen van ochtendgebed
Negentien ambtenaren in het district
Rokan Hulu in de provincie Riau zijn
afgelopen maand ontslagen omdat ze
niet zijn komen mopdagen voor het
verplichte vrijdagse ochtendgebed. Dit

een verrassings-bezoek gebracht aan
de moskee die op het terrein van de
overheid staat.
Het district legt de verplichting tot
het bijwonen van het ochtendgebed
op de vrijdagen drie jaar geleden al op.
Ambtenaren moesten bovendien op
maandagen en donderdagen verplicht
vasten. Ook moesten ze de Koranstudie
op
de
woensdagavond
bijwonen en moesten ze iedere dag bij
het gebed in de namiddag aanwezig
zijn.
Eén van de ontslagen ambtenaren, die
liever anoniem wilde blijven, stelde
dat hij was verrast door zijn ontslag,
omdat hij geen formele waarschuwing
heeft gekregen. Hij woont ver van zijn
kantoor, waardoor hij op de
donderdagen zou moeten blijven
overnachten om op tijd te zijn voor het
ochtendgebed de dag erop. Zijn
werkgever vond dat echter geen
excuus om afwezig te zijn tijdens het
gebed. Een andere ambtenaar zegt: Ik
was niet aanwezig omdat ik ziek was,
maar verzuimd heb mijn baas daarvan
op de hoogte te brengen. Ook voor dat
argument was geen genade. “Ze
hebben een arbeidsovereenkomst
ondertekenend, waarin vermeld wordt
dat ontslag volgt bij het niet navolgen
van de regels”, aldus Widiastuti.

Sarinah heropent de deuren

District Rokan Hulu (links op de kaart)

gebed vormt een verplicht onderdeel
van hun arbeidscontract bij de lokale
overheid. “Er zijn voornamelijk
mannen ontslagen”, aldus Heni
Widiastuti, hoofd van de afdeling
personeelszaken van Rokan Hulu. “Ze
werden midden november ontslagen”.
Op 8 november had het districtshoofd
Achmad van de Democratische Partij

Het bekende Indonesische restaurant
Sarinah in Den Haag heeft op 10
december jl. haar deuren heropend.

Dit gebeurde in tegenwoordigheid van
Wieteke van Dort en Yvonne Keuls, die
het “haar tweede huiskamer” noemt.
Na een faillissement halverwege het
jaar is de oprichter en eigenaar Ruud
David erin geslaagd een doorstart te
maken met behoud van de oude
tradities en culinaire kwaliteiten. Het
restaurant is reeds 40 jaar gevestigd
aan het Goudenregenplein in de
Hofstad en heeft landelijk een grote
naamsbekendheid. www.sarinah.nl

Rupiah verliest nullen
Wie volgend jaar in augustus of later
naar Indonesië op vakantie gaat, zal
vreemd opkijken van de nieuwe
bankbiljetten. Je krijgt dan opeens een
briefje van 20 of 50 Rupiah uit de
pinautomaat. Vanaf 17 augustus
verdwijnen namelijk de drie laatste
nullen van alle bankbiljetten, dus dan

wordt 50.000 Rp plotseling 50 Rp. Tot
2019 behouden de bankbiljetten het
oude ontwerp. Het jaar erop komen er
nieuw ontworpen Rupiah-biljetten in
omloop.

Nederlandse documentaire
leidt naar filmschat op Java
De
Nederlandse
documentaire
Buitenkampers, die op dit moment in
de bioscopen draait, heeft geleid tot
een zoektocht naar een oude filmschat
op Java. In de Documentaire, die gaat
over de ontberingen van Indische
Nederlanders tijdens en vlak na de
Tweede Wereldoorlog, is een oud
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Kodakfilmpje te zien van een spelend
gezin in hun achtertuin, kort voor de
inval van het Japanse leger. Tijdens de
bezetting heeft de moeder des huizes
hun hele collectie films, op dit ene
blikje na, in een diepe droge put
verstopt. De nu 75 jaar oude zoon van
deze vrouw vertelde na het zien van
de film aan regisseur Hetty NaaijkensRetel Helmrich, dat hij nog exact weet
waar die put zich bevindt. De
Oorlogsgraven stichting, die zich inzet
voor de herinneringen van alle
slachtoffers van het oorlogsgeweld in
Indonesië, heeft toegezegd op zoek te
willen gaan naar het unieke meer dan
70jaar oude filmmateriaal.

twintig meter lange vleugel van de
tempel. Archeologen zijn nu bezig om
het gehele fundament bloot te leggen.
Het is nog onzeker of het heiligdom

klei) en een makara. Dit laatste is een
zeewezen uit de Hindoestaanse
mythologie, dat vaak staat afgebeeld
bij de ingang van de tempel. Verder
heeft men ook relieken gevonden, die
men associeert met tempels.

Kopenhagen-wiel: het nieuwe
fietsen
Met

de

toenemende

parkeer-

problemen in dichtslibbende steden,
is vervoer per fiets wereldwijd bezig
aan een enorme opmars. Alleen: de
afstand naar ons werk is soms nét iets
te lang om het op eigen kracht te
redden en een elektrische fiets heeft
niet echt een jong imago. Bovendien
gaat een elektrische fiets vaak te snel,
waardoor veel (vaak oudere) mensen
bij een ongeval betrokken raken. Deze
te reconstrueren is. Vermoedelijk
e
dateert de tempel uit de 13 of
e
14 eeuw. Inmiddels zijn er ook
keramieken en andere voorwerpen
gevonden.

De directeur van de stichting, Peter
Steenmeijer heeft contact gezocht met
de Indonesische autoriteiten om de
oude collectie filmtrommels op te
gaan graven. Boven de put, op de
locatie in een stad op Oost-Java,
bevindt zich nu een Japans restaurant.
(Persgroep Digitaal)

Nieuwe tempels ontdekt in
Indonesië
In Indonesië zijn onlangs twee nieuwe
tempels ontdekt. Op 29 oktober
hebben bouwvakkers waarschijnlijk
het grootste Hindoeïstische tempelcomplex van Bali ontdekt. De resten
van de eeuwenoude Wasan tempel
zijn gevonden in Denpasar op Bali.
Tijdens graafwerkzaamheden voor de
riolering van een studiecentrum
stuitten de werkers op een meter
diepte op grote stenen. Onderzoek
wees uit dat dit deel uitmaakt van een

uitvinding laat je niet harder rijden
dan je zelf de trappers beweegt en
geeft alleen extra ondersteuning. Nog
een voordeel: geen knijter van een
accu meer op je fietsframe. Het
'Copenhagen Wheel' heeft alles om

Een tweede tempel werd gevonden
op 2 december. Een opgravingsteam
van het agentschap voor Erfgoed en
Conservatie in Yogyakarta heeft in het
plaatsje Sleman de bovenste laag van
een tempel gevonden. Gehoopt wordt
dat de tempel nog vrijwel in z’n geheel
ondergronds verborgen zal liggen. Tot
nu toe hebben ze negentien grote
steenblokken ontdekt, alsmede een
dakornament en enkele ketels met

een revolutie teweeg te brengen.
Fietsen

we

binnenkort

allemaal

hybride met een app'je?

Het apparaat is een module die
ingebouwd

kan

worden

in

het

achterwiel van een fiets. In het UFOvormige apparaat zit niet alleen een
daarbij wat zilveren en gouden
voorwerpjes met inscripties. Deze
worden momenteel onderzocht. Ook
vonden de teamleden een antefix (een
rechtop staande tegel van gebakken

elektromotor, met een batterij die
aangedreven wordt door trappen en
remmen, maar daarnaast ook nog
allerlei

slimme

software

die

aangestuurd wordt via een app op je
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smartphone Dus als de wind recht in
het gezicht blaast, of de weg gaat iets

Met ingang van het

te steil omhoog, kan de motor
ingeschakeld worden. Bij het afdalen

januari-nummer

schakelt de motor zich weer uit en kan
onmiddellijk weer opgeladen worden.
Eén groot probleem moet nog worden

van 2014

opgelost: veel mensen zullen het niet
in hun hoofd halen om hun (dure)

zal deze

smartphone zomaar op hun stuur te
zetten. Of je je telefoon ook in je zak

Nieuwsbrief

kunt houden, wordt niet vermeld.
Dat het wiel een mooie toekomst

in een nieuw jasje

tegemoet gaat, is duidelijk: op amper
twee weken bekeken al meer dan
twee miljoen mensen bovenstaande

verschijnen.

promotievideo van het 'wonderwiel'.
Wilt u de videopresentatie bekijken?

Deze komt uit rond de

http://www.demorgen.be/dm/nl/992/
Wetenschap/article/detail/1758923/2

15e van de maand

013/12/16/Zorgt-dit-wonderwiel-voornieuwe-fietsrevolutie.dhtml
_____________________________

Recept van de maand
Lekker pittig bijgerecht bij de rijsttafel.

Ingrediënten:
1 blok tempeh, 1 serehstengel, 1
tomaat, 2 el. ketjap manis, 2 tl bruine
suiker, snufje zout, 2 dl. water, olie om
in te frituren.
Voor de Bumbu:
2 rode uien, 4 rode lomboks, 4 tenen
knoflook, 2 tl. djahé, 1 tl trassi, klein
scheutje olie om te bakken.

Bereiding:
Overgiet de tomaat met kokend water
en ontvel deze en snijd deze daarna in
kleine stukjes. Snijd de serehstengel in
tweeën en kneus de delen met de

januari

(advertentie)

Tempeh Goreng Bumbu Bali

achterkant van een groot mes of met
een vleeshamer. (zorg wel voor een
verse sereh, want een oude

verdroogde stengel kan splinteren).
Snijd de tempeh in blokjes en frituur
deze goudbruin in de hete olie. Laat
goed uitlekken en houd het even
apart. Snijd de ingrediënten voor de
Bumbu klein en maal deze in een
keukenmachine tot een gladde pasta.
Fruit deze in een scheutje olie. Voeg
dan de ketjap, tomatenstukjes, sereh,
suiker, het water en snufje zout toe en
breng het al omscheppend aan de
kook en laat zachtjes pruttelen tot de
saus indikt. Schep de blokjes tempeh
erdoor en breng alles weer tegen de
kook aan. Schep voortdurend om
zodat alle blokjes met saus bedekt zijn.

Selamat Makan
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Gedicht

door: Mary-Jane Sahanaja

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

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 www.bol.com en Uitgeverij Free
Musketeers: www.freemusketeers.nl

Kan niet stuk
Kan niet vergaan

Soms als een woeste orkaan
Onze verbintenis
Is onbreekbaar
Verbonden
Als de aarde en de maan

Band
De band die ons bij elkaar houdt
De liefde die ons verbindt
Is zo sterk
Dat niemand die kan breken
Hoe sterk die iemand ook is
Er kan van alles gebeuren
Er kan ons van alles overkomen
Vulkanen die uitbarsten
Rivieren die overstromen
Maar die band tussen ons

Onze liefde is voor eeuwig
Zal na de dood zelfs nog bestaan
Onbreekbaar
Onzichtbaar
Zal nooit verloren gaan
Onze liefde is voelbaar
Soms als een fladderende vlinder

Bundel: “Verlossing van de schaamte
en de schuld”, 2009.

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

Stichting Het Indisch Platform

www.indischplatform.nl

-

Postbus 85564

-

2508 CG Den Haag

info@indischplatform.nl

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

In Memoriam
Lorraine Bartelds-Schwab
Met ontsteltenis namen wij kennis
van het plotseling overlijden van
Lorraine Bartelds-Schwab, dochter
van onze vriend en gewaardeerde
collega Ferry Schwab. Na op 11
december 2013 door een zware

hersenbloeding te zijn getroffen,
overleed zij de volgende dag. Lorraine
mocht slechts 45 jaar worden. Wij
wensen Ferry en Astrid en verdere
familie en vrienden alle sterkte toe in
deze moeilijke dagen.

_____________________________
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Boekbespreking, e-Books, CD & DVD, presentatie & signeren
Willem Gerard Hofker 1902-1981 –
Gianni Orsini en Seline Hofker. Willem
Gerard Hofker is vooral bekend
geworden door zijn Indische oeuvre,
maar weinig mensen weten dat deze
impressionist, die in kringen van
schilders als Willem Witsen, Isaac
Israëls en Georg Breitner opgroeide,
staatsieportretten schilderde van
Koningin Wilhelmina en Koningin
Juliana. Ook schilderde Hofker een
groot scala aan onderwerpen, van
grachtengezichten tot bloemstillevens
en van naakten tot sfeervolle landschappen met verborgen landhuizen.
Daarbij was hij een meester in alle
media: olieverf, aquarel, conté-krijt,
maar ook etsen, mezzotinten en
lithografieën. Dit boek brengt de
breedte van Hofker’s oeuvre onder de
aandacht en probeert met citaten uit
de vele brieven en dagboeken dieper

inzicht te geven in de wereld zoals
Hofker die zag. Tot en met 9 maart
2014 is in het Prentenkabinet van
Teylers Museum in Haarlem een
tentoonstelling te zien van een aantal
portretten door Hofker en van zijn
tekeningen,
gemaakt
in
het
Jappenkamp. (zie verder: De Indische
Agenda). Adviesprijs: € 35,00.
Liefde in tijden van oorlog –
Annegriet Wietsma en Stef Scagliola.
Onze jongens en hun verzwegen
kinderen in de oost, is de subtitel van
dit boek dat vertelt over de sexuele
contacten van Nederlandse soldaten in

Nederlands-Indië in de periode 19451949. In totaal werden er 120.000
militairen naar Indië gestuurd. Na een
vergeefse strijd tegen de Indonesische
onafhankelijkheid,
keerden
de
manschappen vanaf 1949 terug naar
huis. Daar trouwden de meesten en
stichtten een gezin. Velen verzwegen
daarbij dat ze al vader waren. Naar
schatting bleven er vele duizenden
zwangere Indonesische vrouwen en

hun half-Nederlandse kinderen achter
in de voormalige kolonie. Aan de hand
van uitvoerig historisch onderzoek en
gesprekken
met
betrokkenen
beschrijven de auteurs een aspect
van
de
Nederlandse
koloniale
geschiedenis, waarvoor alle partijen
tot nu toe de ogen gesloten hielden.:
sexualiteit in het leger, verboden
liefdes, vele ongewenste zwangerschappen en de lange zoektochten van
deze verzwegen kinderen naar hun
onbekende
Nederlandse
vaders.
Adviesprijs: € 19,90.
De Javaanse – Jean-Noël Liaut. Dit
boek heeft als subtitel: Het leven van
Toto Koopman. Voor de Tweede
Wereldoorlog was Toto het eerste
model van gemengde afkomst, dat als
mannequin bij Coco Chanel doorbrak.
In de oorlog was ze een spionne, die in
een concentratiekamp terechtkwam
wegens verzetswerk. Van Java naar de

studio’s van Vogue en van het
concentratiekamp Ravensbrück naar
het artistieke en intellectuele Londen
van de jaren ’50 en ’60. Deze
meertalige en frivole, moedige en
amorele schoonheid liet niemand
onberoerd. Waarom? Omdat ze altijd
tegen conventies aanschopte en zeker
tegen ongelijkheid. Toto Koopman was
een uniek mens, een celebrity, een
eclatante
schoonheid,
die
spraakmakende affaires onderhield
met de rich and famous. Een vrouw als
een feniks, een mysterieuze vrouw, die
haar leven leefde als een romantisch
spel, gedurfd en in stijl. Met een
nawoord van Victor Laurentius.
Adviesprijs: € 17,90.
Machtsstrijd om Malakka – Werken
van de Van Linschoten-Vereeniging –
Leo Akveld. Dit boek beschrijft de reis
van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz.
Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608.
In mei 1605 vertrok hij naar Azië als
admiraal van een vloot van elf schepen
met als opdracht de Spaans-Portugese
vijand in dat verre werelddeel zoveel
mogelijk schade toe te brengen en een
voet tussen de deur te krijgen bij de
winstgevende handel in specerijen en
andere producten uit de regio.
Matelief ging zeer voortvarend te
werk. Hij belegerde Malakka, een
centrum van Portugese macht in Azië,
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leverde slag met een sterke Portugese
vloot, probeerde de greep van de VOC
op de Molukken te vergroten en deed
zijn best om handelsrelaties met China
aan te knopen. Zijn ervaringen legde
hij vast in een uitvoerig en spannend
geschreven verslag. In december 1608
keerde hij terug in Rotterdam, waar
hij uiteindelijk in 1632 overleed.
Adviesprijs: € 49,50.
De Parelduiker, Louis Couperusnummer – Marc van Zoggel, Bram
Oostveen, José Buschman en H.T.M.
van Vliet. In dit speciale Couperusnummer van De Parelduiker bijdragen
van echte Couperus-specialisten.
H.T.M. van Vliet dook in de financiële
wereld van de familie Couperus en
ontdekte dat de band tussen vader en
zoon heel anders was dan tot nu toe
werd verondersteld. José Buschman
kwam op het spoor van het paleis van
Orlando, de geheimzinnige “vriend”

van Couperus. Bram Oostveen en
Marc van Zoggel beschreven de
geschiedenis
van
de
mislukte
verfilming van “De Stille Kracht” door
Fons Rademakers. Achtereenvolgens
beten ook Claus, Reve en Hermans
hun tanden stuk op het filmscenario.
Verder ook aandacht voor de vraag
in wiens gezelschap Couperus de
tumultueuze
futuristenavond
in
Florence bezocht, hoe de Residentwoning van Otto van Oudijck (De Stille
Kracht) later het op sterven na dood
zijnde hotel van Willem Walraven
werd en hoe Engelse kranten de dood
van “onze” Couperus in 1923
herdachten. Adviesprijs: € 12,50.
Nooit meer thuis – Ron Brus. Dit boek
met veel foto’s, tekeningen, enz.
handelt over het leven in NederlandsIndië ten tijde van de oorlog. Ron,
zoon van een KNIL militair en een
Moluks-Belgische moeder beschrijft de
verschrikkingen van die tijd. Zijn vader
heeft hij nooit gekend omdat deze
vermist werd ten tijde van Ron’s
geboorte. Dit boek van ruim 300
pagina’s is gedocumenteerd door
middel van originele briefkaarten,
brieven, foto’s, documenten, enz. uit

de nalatenschap van zijn ouders. Dit
boek is te bestellen bij: Uitgeverij InOut Books, www.in-outbooks.nl of via
e-mail: in-out@planet.nl. Prijs: € 34,95
plus € 3,00 verzendkosten.

Bahasa Indonesia Tekstboek –
Rahman Syaifoel. Basiscursus voor de
Indonesische taal, die bestaat uit een
tekstboek, een werkboek en een
website. Dit tekstboek bestaat uit elf
lessen met gelijke opbouw. Elke les
start met doelstellingen, gevolgd door
lees- en luistertekst met oriënterende
opdrachten. Dan volgen er een
grammaticablok met korte uitleg om

een gesprek te voeren, een
cultuurkader en een oefengedeelte
voor in de les. De nadruk ligt op het
kunnen voeren van alledaagse
gesprekken. In elk hoofdstuk daarom
onderwerpen die centraal staan, zoals
boodschappen doen, de weg vragen of
naar de bioscoop gaan. Achter in het
boek staat een grammaticaal overzicht
en kunnen cursisten woordenlijsten
N-I en I-N raadplegen. Prijs: € 39,50.
Bahasa Indonesia Oefenboek –
Rahman Syaifoel. Basiscursus voor de
Indonesische taal. Dit werkboek sluit
naadloos aan bij het hiervoor
besproken tekstboek. Door middel van
oefeningen kunnen cursisten zelf
trainen wat ze in het tekstboek
hebben geleerd. Ook dit cursusboek
bevat elf hoofdstukken met aan het
eind van ieder hoofdstuk een checklist,
waarmee cursisten aan de slag kunnen
gaan. Ze kunnen nagaan in welke mate
zij de stof uit dat hoofdstuk
beheersen. Achter in het boek worden
de antwoorden van de oefeningen
gegeven. Prijs: € 19,50.
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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

e-Books, CD & DVD
Nederlands-Indië, deel 4 – DVD. Na
het verschijnen van de delen 1 t/m 3 is
nu het vierde deel uit gekomen. Deze
completeert de serie met “Dans om de
evenaar”, waarin een toeristische film
getoond wordt uit 1980, die een
contrast vormt met de eerdere DVD’s
met oude beelden. Maar juist hierdoor
is te zien dat er op veel punten al die
jaren eigenlijk niet veel veranderd is.
Adviesprijs: € 15,99.

www.vanstockum.nl

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

Snelheid en kwaliteit tegen een redelijke prijs

Sinds 1989 het vertaalbureau dat u zorgen uit handen neemt
Galileïstraat 18 - 2561 TE Den Haag - tel: 070-362 05 89 * - fax: 070-362 56 64

@: creapro@worldonline.nl

Dat

is

W : www.creapro.myplaces.nl

anDere

t a a l…!
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Just

4Kids…

voor iedereen van 4 tot 16 jaar

Boogschieten, een mooie sport
Bijna 2 maanden geleden ben ik
begonnen met boogschieten, dus leek
het me een leuk onderwerp om over
te schrijven. Ik schiet boog bij de H.K.S
(hand/kruisboog schietvereniging).
Boogschieten is een geduld sport en
als je je niet concentreert of oplet zal
het ook niet lukken. Dus boogschieten
is niet voor iedereen geschikt maar ik
moedig het iedereen wel aan om het
te proberen. Het is echt een mooie
sport.

of zen boogschieten. Zen boogschieten
is het visualiseren van je doel wanneer
je het hebt gezien. Je pakt je boog,
laadt je pijl, doet je ogen dicht en
visualiseert je doel en schiet. Klinkt
makkelijk maar het is ongelofelijk hoe
dichtbij de goed getrainde schutters
bij het doel komen, laat staan de roos
raken op een meer dan 20 meter
afstand. Kijk maar naar het filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=g1
08qQRTngA

Boogschieten is al eeuwen oud en
werd in elke cultuur gedaan. In de loop
der tijd zijn de meeste manieren van
het boogschieten verloren geraakt
zoals het in de hand houden van pijlen
als er meerdere doelen zijn, in plaats
van snel uit een koker halen. Dit komt
voor namelijk door de uitvinding van
buskruit.
In Japan was het een kunst als
samoerai of monnik om Kyudo te doen

De Arabische landen zijn minder
kenmerkend, maar uit deze landen
komt de kunst van snel schieten wat

door: Chinook de Deugd
de Engelse tempeliers hebben over
genomen. Dingen die nu onmogelijk
klinken waren een verplichting voor de
tempeliers zoals tien pijlen in de lucht
schieten voor dat de eerst geschoten
pijl de grond raakt of drie pijl afvuren
binnen 1.5 seconde. Het volgende
filmpje is misschien niet de beste
kwaliteit maar er zijn niet veel andere
films over deze oude technieken:
http://www.youtube.com/watch?v=2z
GnxeSbb3g .
Ik denk dat het leuk is als ik mijn lezers
er ook bij ga betrekken over wat ik
schrijf. Als je wilt kiezen wat mijn
onderwerp is voor het volgende
Nieuwsbrief, ga dan naar deze link
http://poll.pollcode.com/6638434 . Ik
kan dit vaker doen maar dat hangt af
of er echt gestemd en gereageerd
wordt. Zo ja, dan is het volgende keer
veel uitgebreider omdat ik kan
inspelen op suggesties en ideeën.
_____________________________

Kindertheater.nl: welke voorstelling wil je zien….?
Sinds kort kun je op een website kijken
welke naar welke theatervoorstelling
je wilt gaan. Dit is het leukste
theaterplatform op het internet en
biedt een compleet overzicht van
kinder-, jeugd- en schooltheatervoorstellingen. Het doel van deze
website is aan de ene kant alle
jongeren informeren wat er waar te
doen is in de theaters en aan de

andere kant het in de schijnwerper
zetten van veel voorstellingen. Want
wat is er nou leuker als kinderen
kennismaken met cultuur.
Eén van de belangrijkste punten van
Kindertheater is dat theatermakers
hun aanbod gratis kunnen aanmelden
bij de website. Iedere dag weer krijgen
ze er nieuwe aanmeldingen binnen.

Op die manier krijgen jullie altijd de
nieuwste informatie van het landelijk
theateraanbod. Via een filtersysteem
krijg je precies die voorstellingen te
zien die voor jou interessant zijn.
Bovendien kan je, als je meer
informatie wilt hebben over een
bepaalde voorstelling of je bent
benieuwd naar de mogelijkheden voor
een speciale “op maat” productie, via
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de website in contact komen met het
theatergezelschap of artiest. Zonder
onze tussenkomst, want onze website
werkt dan allen als LINK.

“theatersportbattles” op scholen in
het voortgezet onderwijs. Ga maar
eens
kijken
op
de
website:
www.kindertheater.nl

Kindertheater.nl is een website die
ontwikkeld is door www.frankworks.nl
in samenwerking met “Kleinkunstig”
(www.kleinkunstig.nl). Het is een fullservice internetbureau dat zich richt

op de creatieve culturele sector.
Verder verzorgen ze ook workshops,
voorstellingen,
cultuur-dagen
en

Korte berichten

Boeken, e-books/cd/dvd

Wij zijn op zoek naar jong
aanstormend talent

Jonge Vlieger – Ellen van Velzen.

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…..!!!

Jani woont in een dorp, ver weg van
de bewoonde wereld. Hij heeft een
droom. Hij wil vliegeraar worden en
zorgen voor de honderden vliegers die

_______________________________

hij te gaan heeft om het dorp te
beschermen en de raadselachtige
geesten op afstand te houden. Dit
boek is geschikt voor de jeugd vanaf
12 jr. De prijs van dit boek is: € 14,95.

De in deze boekenrubriek besproken

Boeken,

e-books, CD’s en DVD’s

kun je bestellen bij: www.paagman.nl

Kinderboekwinkel *Villa Paagman*

Recept
zijn dorp al vele jaren beschermen
tegen de kwade geesten. Maar daar is
veel moed voor nodig. De andere
vliegeraars in zijn dorp zijn namelijk
raar. Dat dit toch niet helemaal waar
is, kun je lezen in dit boek. Maar er is
nog een andere vliegeraar, genaamd
Nieuwe Vlieger en die heeft een hekel
aan Jani. Maar toch besluit Jani door
te zetten en wil iets doen aan het
gevaar dat al een poosje dreigt vanuit
het woud, waaruit angstaanjagende en
vreemde geluiden komen. In dit
spannende boek neemt Jani je mee op
de moeilijke en avontuurlijke weg die

Tahu Dengan Jagung
Gefrituurde blokjes tahu (tofu) in
een mild-kruidige saus
Ingrediënten: 1 blok tahu, 1 blikje
maïs, 2 rode uien, 4 tenen knoflook,
1 afgestreken el. sambal badjak, 1 t.
laos, 2 salamblaadjes (of laurier), 1 el.
ketjap manis, 1 tl. tamarindepasta, 1/2
el. bruine suiker (of palmsuiker), snufje
zout, 2 dl. water.

Bereiding:

Snijd de tahu in
dobbelsteentjes en frituur ze in olie
goudbruin. Snipper de rode uien en
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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.

hak de knoflooktenen fijn. Fruit dit
zachtjes in een klein scheutje olie in
een wok en voeg er dan alle overige
ingrediënten erbij en op het laatst de
gefrituurde tahu en laat omscheppend
ongeveer 5 minuten stoven. Opdienen
met wat in schuine ringetjes gesneden
lente-uitjes of voor wie het pittiger wil
dunne ringetjes groene peper. Lekker
bij iedere maaltijd. Selamat Makan.

Mano

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

Links4Kids
Veel leuke LINKS voor kinderen:
Een informatieve website met heel
veel Theatervoorstellingen, overal in
Nederland en voor iedere leeftijd.
http://www.kindertheater.nl/
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

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

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/
Start”

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

Buitenkampers in het Museon
Nieuwe tentoonstelling over de
oorlogsjaren in Indië, waarbij een deel
van de mensen in de Jappenkampen
werden opgesloten, terwijl een ander

www.indischherinneringscentrum.nl

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

Boekingen:

Agenda

Indisch Herinneringscentrum Bronbeek

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media in
Vlaanderen, website met van alles.
http://www.cjsm.vlaanderen.be
Kinderboekenpraatjes. Veel boeken
uitzoeken voor elke leeftijdgroep.
http://www.kinderboekenpraatjes.nl
Indische Jeugdboeken, compleet met
bestellink. http://www.antiquariaatanna.nl/boekek/kameleonboeken
Young Adult Books, website met
boekrecensies en webshop over
boeken voor middelbare scholieren.
http://www.youngadultbooks.nl/

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
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 zich een volwassen reclamebranche
ontwikkelt. Affiches en andere
reclame-uitingen van o.a. Verkade,
Philips, General Motors, Droste en Van
Nelle komen aan bod en laten zien hoe
deze door de Indische cultuur zijn
beïnvloed. Ook wordt getoond hoe
reclamemakers bezig zijn geweest met
koffielabels, menukaarten, folders,
passagiers-lijsten, 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

LET OP! Sluitingsdatum alle kopij Nieuwsbrief nr. 1 op 4 januari 2014

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; kinderen
tot 6 jr. gratis. Nadere inlichtingen:
www.affichemuseum.nl.
28 december 2013: Eindejaarsfeest.
Rock & Roll Club Hengelo nodigt nu uit
voor een spetterend eindejaarsfeest in
een prachtig versierde zaal. Natuurlijk
kunt u er dansen op de muziek van
drie elkaar afwisselende bands: “The
Entertainers”, “Chain” en “Hot News”.

Zoals gewoonlijk is er ook een rondje
bingo en bovendien een loterij met
mooie prijzen. Uiteraard staan Anita
en Rudi klaar om u van allerlei lekkers
uit de Indische keuken te laten
genieten. Het is raadzaam om kaarten
te reserveren, want het zal wel druk
worden: 06-52648100, 074-2781885,
074-2568113,
038-4526975.
De
organisatie is in handen van de familie

Stein. Locatie: Van der Valk Hotel
Hengelo, Bornseweg 400, 7556 BN
Hengelo (Ov.) Wilt u na afloop blijven
overnachten bij Van der Valk? Belt u
dan snel: 074-2555055 (vermeld Rock
& Roll Club). Tijden: 19.00 tot 01.30
uur, zaal open 18.00 uur. Toegang: €
10,00. Nadere inlichtingen via:
www.nietthuis.ning.com.
12 januari 2014: Bij Eugenie op de
waranda. Een cabaretesk theaterprogramma waarbij tante Eus u
gastvrij zal ontvangen en u meeneemt
in haar leefwereld. Gekleed in sarong
kebayak en met de geur van kruidnagelen en kembang sepatu ontvangt
zij haar speciale gasten, waarbij dit
keer Guus Paat, Pim Fuchs en Ernst
Makili, beter bekend onder de naam:
Formatie Jaya. Verder is ook de
Balinese danseres Ketut Sri Wahyuni
van de partij. Uiteraard zijn er weer
heerlijke Indische lekkernijen en
hapjes verkrijgbaar. Laat u meenemen

naar de tijd van weleer in de Gordel
van Smaragd op de vaste locatie:
Werftheater, Oudegracht 60 aan de
Werf, 3511 AS Utrecht, Tel: 0302315440. Tijden: 14.30 uur (zaal open
14.00 uur), Toegang: € 12,00 (65+
€ 10,00).
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T/m 9 maart 2014: Willem Hofker in
Teylers Museum. Willem Hofker is
vooral bekend geworden vanwege zijn
Indisch oeuvre. De tentoonstelling in
Teylers Museum toont in een intieme
setting een selectie van de mooiste
werken van deze schilder. Naast
enkele portretten van sensuele
Balinese meisjes, waarmee Hofker
beroemd werd, zijn ook minder
bekende werken te zien, waaronder
zijn persoonlijke tekeningen van het

Willem Hofker: Koningin Wilhelmina
dagelijkse leven in het Japanse
interneringskamp, waar Hofker de
Tweede Wereldoorlog doorbracht.
Tegelijk met deze tentoonstelling
verschijnt ook een zeer fraai
geïllustreerd boek, waarover wij in de
rubriek “Boekbesprekingen” op pagina
22 reeds bericht hebben. Een absoluut
topstuk is wel het unieke portret
van Koningin Wilhelmina, waarvan
iedereen dacht dat het in de Tweede
Wereldoorlog door de Duitsers
vernietigd was. Dat laatste is
inderdaad het geval, maar wat
niemand wist, is dat Hofker een
voorstudie achtergehouden had, dat
hij zelf inkleurde naar voorbeeld van

het originele werk dat verloren was
gegaan. Het portret werd recentelijk
ontdekt in een privécollectie. Dit
topstuk is speciaal voor deze
tentoonstelling uitgeleend aan Teylers
Museum. Locatie: Teylers Museum,
Spaarne 16, 2011 CH Haarlem, Tel:
023-5160960. Openingstijden: di. t/m
za. 10.00-17.00 uur, zon en feestdagen
e
(behalve 1 Kerstdag en Nieuwjaarsdag): 12.00-17.00 uur. Toegang: volw:
€ 11,00; CJP: € 7,50; kind. 6-17 jr:
€ 2,00; kind. Tot 6 jr: gratis. Museumkaart en div. passen van toepassing.
Info: www.teylersmuseum.nl
15 maart 2014: Fotomiddag in
Bronbeek. Regelmatig organiseert
Museum Bronbeek speciale fotomiddagen, waarop ieder met oude
foto’s kan komen om uitleg te vragen
over zaken die op de foto’s getoond
worden. Veel Nederlanders hebben
voorouders die roots hebben in
Nederlands-Indië,
of
waarvan
voorouders of andere familieleden er
als militair gediend hebben. In een
oude kist of op zolder vinden ze dan
wat oude foto’s of documenten, waar
hun familieleden op staan al of niet in
uniform. Het belang en de betekenis
van die spullen is vaak niet echt
duidelijk, maar met hulp van
specialisten kunnen zulke foto’s veel

vertellen. Ze worden dan geanalyseerd
aan de hand van kleding, uniformen,
wapens, voer- en vaartuigen en
gebouwen. Op deze fotomiddag zijn
die specialisten aanwezig om u alle

uitleg te geven. Vooraf reserveren is
echter wel noodzakelijk: 026-3763555
Locatie: Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem. Tijden:
12.00 tot 17.00 uur. Toegang: kosten
museumkaartje. www.bronbeek.nl.
30 maart 2014: Lezing: de APRAstaatsgreep van Westerling. In 1950
werd
door
Kapitein
Raymond
Westerling de zogenaamde APRAstaatsgreep gepleegd. Westerling deed
dit met het legioen van Ratu Adil
(APRA). Het doel was Bandoeng en
Batavia te bezetten en de pas
aangetreden Indonesische regering
van de Republiek Indonesia onder
leiding van President Soekarno omver
te werpen. De historicus Frederik
Willems geeft hierover een lezing.
“Deze coup was absoluut geen daad
van een eenling”, zegt Willems, “Hij
genoot
de
steun
van
hoge
Nederlandse militairen”. De mislukte
coup van Westerling wordt vaak
bestempeld als een wanhoopsdaad
van een fantast. Ten onrechte, vindt
Willems, die werkt aan een biografie
van Raymond Westerling. Het is
tegenwoordig een “publiek geheim”
dat vermoed wordt dat ook Prins
Bernhard ermee te maken zou hebben.
(of dit ook in de lezing naar voren komt
is bij de redactie niet bekend). Deze
lezing
wordt
georganiseerd
in
samenwerking met Volksuniversiteit
Arnhem. Locatie: Museum Bronbeek,
Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.
Voor deze lezing is inschrijven vereist.
Aanvangstijd: 14.00 uur, Toegang: €
14,00
(incl.
museumtoegang).
Reserveren: 026-4422363 of via:
www.volksuniversiteit.nl/arnhem,
onder vermelding van: CUL620.

De redactie wenst u allen sfeervolle Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2014
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(advertentie)

Pasar Malam Kalender 2013

(update: nov. 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
22, 23, 24: Tilburg www.tilburg.com

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

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

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