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Van de redactie

De LINK naar de Enquête:

NICC Enquête

http://www.survio.com/surv
ey/d/V2Q6P7Y9H2O8F2Q6L

De beloofde NICC Enquête is
enkele maanden geleden naar de
abonnees gestuurd en we hebben
al heel wat resultaten binnen. We
hopen zoveel mogelijk reacties om
een zo goed mogelijk beeld te
krijgen hoe u over NICC Magazine
en over een toekomstig Indisch
Centrum denkt. Maar intussen zijn
er weer nieuwe abonnees.

Nieuwe abonnees welkom
U ontvangt hierbij uw eerste editie
van NICC Magazine. Leest u hem
eens door en vertel ons wat u
ervan vindt. En als u onze website
www.indisch-centrum-denhaag.nl
heeft bezocht, wilt u ons ook
daarover uw mening laten weten?

Wilt u onze enquête invullen?

Ook willen wij wijzen
op de
mogelijkheid om NICC Magazine
als advertentie medium te
gebruiken. Hierbij een oproep aan
alle lezers die eigenaar zijn van
een bedrijf of er werkzaam zijn als
PR manager om NICC Magazine
als mogelijkheid te zien om uw
bedrijf of product onder de
aandacht van nu bijna 9500
abonnees te brengen. Tevens
willen wij een beroep doen op uw
waardering als abonnee voor het
zeer vele werk dat wij maandelijks
aan NICC Magazine hebben. Houdt
u in gedachten dat NICC Magazine
geheel GRATIS is, hetgeen echter
niet betekent dat wij geen kosten

hebben. Juist in deze tijden is
uw betrokkenheid bij NICC
Magazine van groot belang en
vragen wij u om een vrijwillige
DONATIE. Wij zullen u daarvoor
zeer dankbaar zijn en u zult
verzekerd zijn van een blijvende
gratis toezending van uw geliefde
en gewaardeerde NICC Magazine.
Onze volledige bankgegevens zijn:
(BIC: RABONL2U)

NL39 RABO 0129 216 836,
t.n.v. N.I.C.C. Den Haag NL.
Mogen wij u tenslotte vragen om
NICC Magazine zoveel mogelijk bij
uw familie, vrienden en kennissen
onder de aandacht te brengen?
Vraag hen ook gratis abonnee te
worden. Wij wensen u weer veel
plezier met uw NICC Magazine. En
mede dankzij uw donaties en
advertenties kan NICC Magazine
helemaal GRATIS blijven.
Hans Vogelsang, hoofdredacteur.

Backpay regeling verlengd
Staatssecretarie Martin van Rijn
heeft op 3 november 2016 bekend
gemaakt dat de aanvragen voor
de Backpay regeling het gehele
volgend jaar nog kunnen worden
ingediend. De regeling die een
compensatie uitkeert ten bedrage
van € 25.000 voor niet uitbetaalde
salarissen gedurende de Japanse
overheersing van het voormalig
Nederlands-Indië zou in eerste
instantie tot 1 januari 2017
aangevraagd
kunnen
worden,
maar is met een jaar verlengd.
De verlenging voor alle rechthebbenden is vooral vanwege de
niet in Nederland wonende oud
KNIL-ers en ambtenaren, die op
deze wijze meer tijd krijgen zich
aan te melden voor de regeling.
Eén van hen was onlangs een 95
jarige Molukse veteraan van het
KNIL, die altijd op de Molukken is
blijven wonen en Nederland nooit
heeft gezien. Leo Reawaruw, die
voor zijn belangen opkomt en
zijn aanvraag heeft ingediend,

zegt dat er op de Molukken nog
een aantal andere veteranen in
leven zijn.
Tegelijk met deze aankondiging
noemde Van Rijn een regeling ten
behoeven van de “collectieve
erkenning”. Een en ander legde de
Staatssecretaris als volgt uit aan
de Tweede Kamer:
“Eind vorig jaar heb ik met uw
Kamer uitgebreid stilgestaan bij
de NIOD rapporten die vanuit Het
Gebaar zijn opgesteld rond de
Indische Kwestie. Op verzoek van
uw Kamer heeft dit geleid tot een
backpay uitkeringsregeling.
Daarnaast heb ik met uw Kamer
geconstateerd
dat
het
niet
mogelijk is gebleken om met de
Indische gemeenschap tot een
individuele regeling te komen voor
het onderdeel oorlogsschade. Wel
bleek bij het debat brede steun
om te zoeken naar een passende
wijze van een brede “collectieve
erkenning” van hetgeen men in
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Nederlands-Indië en na aankomst
in Nederland heeft meegemaakt.
Gezien het bijzondere belang
hiervan – en de door mij gedane
toezeggingen in betreffende AO’s
– zal ik u hier via een aparte brief
over informeren.
De behoefte aan een Indische
pleisterplaats – en met name de
rol van het Indisch Herinneringscentrum daarbij – zal hiervan
onderdeel uitmaken.
Vooruitlopend hierop kan ik u
reeds melden dat ik in overleg
met het Indisch Platform heb
afgesproken om de Uitkeringsregeling Backpay met een jaar te
verlengen., zodat met name
potentiële
rechthebbenden
die
niet in Nederland wonen, ruim
voldoende tijd krijgen om een
aanvraag in te dienen”.
Tot eind augustus waren ruim vijfhonderd aanvragen toegekend en
nog eens vijftig in behandeling.
___________________________

Heeft u de Indische enquête al ingevuld? Het kost ca. 12 minuten van uw tijd,
maar betekent zo veel voor ons. Gaat u via onderstaande LINK naar de enquête
http://www.survio.com/survey/d/V2Q6P7Y9H2O8F2Q6L

Dienstweigeraars koloniale oorlog
Gevat in twee interessante video’s
De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (Revolusi Nasional
Indonesia) begon direct na de
capitulatie van Japan, met het
uitroepen
van
de
Republiek
Indonesië op 17 augustus 1945),
en eindigde met de overdracht
van de soevereiniteit over de
voormalige kolonie NederlandsIndie. Nederlands Nieuw-Guinea
vormde daarbij een uitzondering.
Kort na de Japanse capitulatie op
15
augustus
1945
braken
vijandelijkheden uit tussen de
Indonesische nationalisten en de
troepen uit het Britse Gemenebest
die strategische posities in de
archipel hadden ingenomen. In
oktober 1945 ontbrandde de
strijd om Soerabaja, een stad die
de
nationalisten na
bloedige
gevechten moesten prijsgeven.
Nederlandse strijdkrachten waren
hierbij nog niet betrokken. Pas in
maart 1946 werden Nederlandse
troepen in Indonesië toegelaten
om de Britse posities over te
nemen.
De Nederlandse regering erkende
de Republiek Indonesië niet als
een onafhankelijke staat, maar
beschouwde de strijders als een
opstandige beweging binnen de
kolonie Nederlands-Indie. In de
traditionele Nederlandse geschiedschrijving wordt naar deze episode
doorgaans verwezen met de term
politionele acties (Aksi Polisionil).
‘Politionele
acties’
was
de
benaming die de Nederlandse
regering destijds hanteerde voor
twee
kortdurende
offensieve
operaties van de ruim 100.000
man sterke Nederlandse leger
tijdens de Indonesische Onaf-

hankelijkheidsoorlog. Deze vonden
plaats op de eilanden Java en
Sumatra in de periode 21 juli tot 5
augustus 1947 (Operatie Product)
en 19 december 1948 tot 5
januari 1949 (Operatie Kraai).
In juli 1946 vond een onderzoek
plaats van de publieke opinie over
de vraag: ‘Bent U het ermee eens
dat onze soldaten naar Indië
worden
gezonden?’.
Van
de
mannen antwoordde 50% met ‘ja’
en 41% met ‘neen’. Bij de
vrouwen was dit respectievelijk
36%
en
44%.
De
overige
ondervraagden gaven aan ‘geen
oordeel’ te hebben. Voor- en
tegenstanders hielden elkaar dus
ongeveer in evenwicht. Op 22
september 1946, twee dagen voor
het vertrek van de Boissevain,
waren er in Amsterdam grote
protestdemonstraties. De politie
trad hiertegen met zwaar geweld
op. Op de vertrekdag brak
in
Amsterdam
een
massale
proteststaking uit. Op de wagons
van de troepentransporttreinen
waren de opschriften te lezen
als: “Vleestransport AmsterdamBatavia”.
Duizenden dienstplichtigen hadden
ernstige
bezwaren
om
naar
Indonesië te worden uitgezonden.
De meesten van hen hadden geen
enkel
bezwaar
gehad
hun
dienstplicht
in
Nederland
te
vervullen maar wel om zich te
laten inzetten in een strijd tegen
het Indonesische volk dat tegen
de vroegere koloniale heerser voor
zijn bevrijding vocht.
De dienstweigeraars werden door
de militaire instanties, en ook door
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de krijgsraden die hen later
berechtten, als deserteurs aangemerkt. Zij werden ook als
zodanig behandeld, veroordeeld
tot zware straffen en behandeld
als paria’s na beëindiging van hun
straftijd. 6000 Jongens weigerden
dienst. Zoals Nederland excuus
moet aanbieden aan Indonesië,
vertelde één hunner in januari
1995, zouden ook zij moeten
worden gerehabiliteerd. Wat was
hierin de rol van de kerken? In de
eerste video wordt de rol van de
kerken behandeld.
In de tweede video komt de
Indonesië-weigeraar Jan van Luyn
(1926) aan het woord, die van
1946 tot 1950 ondergedoken zat
in
Amsterdam,
omdat
de
Marechaussee
jacht
op
hem
maakte. Van Luyn bezoekt zijn
voormalige onderduikadressen in
de Spaarndammerbuurt en de
NDSM-werf en haalt herinneringen
op aan deze plekken. We komen
te weten wat zijn motieven waren
om niet naar Indonesië te gaan en
hoe het was om bijna vier jaar
lang opgejaagd, in onderduik te
moeten leven.
Voor de twee video’s gaat u naar:
http://www.sawahbelanda.nl/dien
stweigeraars-indonesie-oorlog/

Help

NICC Magazine dit

jaar aan de 10.000 abonnees

Verras uw familielid, vriend,
kennis of collega met een

GRATIS ABONNEMENT
info@indisch-centrum-denhaag.nl

Op zoek naar het verloren pension
Door: Ferdinand Geuther
Na aankomst van de Johan van
Oldenbarnevelt in de haven van
Amsterdam en de ontscheping van
passagiers en lading werden mijn
ouders en ik overgebracht naar
een contractpension in de plaats
Bennebroek. Een door de overheid
gecontracteerd
pension
voor
tijdelijke opvang.

Bennebroek, december 1954
Van die korte reis herinner ik mij
niets en ik heb verzuimd te vragen
aan mijn ouders hoe dat ging. 29
november 1954, het zal vochtig
koud zijn geweest. Bruine mensjes
in trainingspakken met winterjassen, wollen sjaals om het
hoofd, klappertandend in de bus
door het kale landschap op weg
naar hun eerste onderkomen in
het moederland. Grote bruine
ogen die met verbazing keken
naar het lege land, zonder bergen,
zonder groen, zonder bloemen,
zonder dieren, hooguit een paar
schapen.
Repatrianten werden we genoemd
– letterlijk terugkerende landgenoten – een mooie positieve
maar
niet helemaal correcte
benaming, want we kwamen voor
het eerst! Maar we spraken de
taal, weliswaar met een accentje,
en we hadden een Nederlands
paspoort.
Het pension in Bennebroek was
een grote oude villa met de
naam HUIZE “Marjo”. Er werden
meerdere repatriantenfamilies in
ondergebracht. Wij kregen één
kamer, met wastafel. Dat was
geen bezwaar, in Jakarta woonden

we ook in één kamer. Het was
tijdelijk, want snel werk zoeken en
dan een eigen woning zoeken, dat
was waar iedereen zich mee bezig
hield.
Beneden was een grote kamer
ingericht als woonkamer met lage
stoelen
en
salontafel
maar
voorzien van een bar als in een
café.
Een enkele keer mocht ik mee
naar de woonkamer en dan kreeg
ik van mijn vader een flesje
Nutricia chocomel, een ware
traktatie en vaak mocht ik een
schoteltje pinda's halen uit de
pinda-automaat. Zo'n glazen bol
met onderin een grote draaiknop
die na het inwerpen van een munt
via een klepopening een handvol
pinda's stortte op een schoteltje.
Voor een vijfjarige was dat een
wonderlijk gebeuren met een
smakelijke uitkomst. De vraag om
een tweede munt kwam altijd
snel.

Linnaeushof in Bennebroek, 1956
De winter was een machtige
belevenis. De kou, het witte
landschap, de mensen in dikke
jassen. Voor het eerst zagen we
sneeuw
en
bevroren
water.
Sneeuwballen gooien. Schaatsers!
Mijn vader had me een liedje
geleerd dat toen populair was
maar hij had de tekst wat ludieker
gemaakt. Ik zong het vol verve in
de woonkamer en kreeg dan ook
veel bijval van de aanwezigen.
Gelukkig wist ik niet wat “troelala”
betekende bij het zingen van “Oh

mijn papa, jij houdt zoveel van
troelala...”. Onschuldig vermaak.
Werk zoeken had prioriteit maar
er was ook ontspanning. De
Linnaeushof werd geopend in april
1956, een fraaie tuin waarin de
eerste “vakantie” foto’s werden
geschoten. Het was een prachtig
jaar in de Bollenstreek, het eerste
jaar van ons nieuwe leven.

Hotel Huize Marjo, Bennebroek,
1956
De bescheiden zwart-wit foto's in
het familiealbum herinneren aan
dat eerste jaar in Nederland. De
foto waarop het pension met
naam te zien is bracht me op het
idee om op zoek te gaan naar
Huize Marjo. Waar was het in
Bennebroek en zou het nog
bestaan?
Op de foto van de Linnaeushof is
in de achtergrond een wit gebouw
te zien dat lijkt op “HUIZE Marjo”.
Na inscannen op hoge resolutie
kon ik het kleine beeld sterk
uitvergroten en zag tot mijn
verrassing het woord “HOTEL” op
de zijkant van het gebouw. De
voorkant met een dakkapel recht
boven de hoofdingang maakte
duidelijk dat dit “Huize Marjo”
moest zijn. Het pension lag
tegenover de Linnaeushof!
In het document “Heerlijkheden nr
118, 2003” van de Vereniging Oud
Heemstede-Bennebroek vond ik
een passage over Huize Duinlaan:
“In de tijd dat er (jarenlang)
gediscussieerd werd over de
noodzakelijke bouw van een nieuw

raadhuis had Huize Duinlaan een
nogal variërende bewoning.
Na de tweede wereldoorlog was
het een tijdlang een opvanghuis
voor uit Indonesië gerepatrieerde
gezinnen. Daarna was er in het
steeds meer in verval rakende
huis een klein knopenfabriekje
gevestigd en vonden er andere
min of meer industriële activiteiten
plaats. Het gebouw werd toen wel
Huize Marjo genoemd. Alle glorie
uit vroeger eeuwen was toen wel
verdwenen. Tenslotte is het in
1960 afgebroken. Het terrein was
toen beschikbaar voor de bouw
van het nieuwe gemeentehuis.”

In een militair document van mijn
vader vond ik het adres. Huize
Marjo lag aan de Bennebroekerlaan nummer 5 op de hoek met de
Duinlaan. Het bestaat niet meer.
Op die hoek staat een modern
pand, in 1972 gebouwd als
gemeentehuis en sinds januari
2015 bestemd om plaats te maken
voor woningbouw.

www.boekenbent.com

Het resultaat van mijn recherche.
Het verloren pension is teruggevonden maar blijkt reeds lang
voorgoed verloren.
Uit: ‘Eigenzinnig Indisch’ , 1916.
Ferdinand G. Geuther

Elke Indo draagt geschiedenis mee
Door: Herman Keppy
Geen
beter
voorbeeld
van
inburgering dan die van de
Indische Nederlanders. En toch
verwachten de zorgprofessionals
Peter Bouman en Wouter Muller
dat de behoefte aan welzijns- of
maatschappelijk werk voor deze
groep de komende jaren zal
toenemen.
De Indische Nederlanders zijn de
grootste immigrantengroep die
zich ooit in Nederland heeft
gevestigd. Zij pasten zich na hun
massale komst tussen 1945 en
1965 goed aan en lijken te zijn
opgegaan in de Nederlandse
samenleving.
Het
in
2009
verschenen boek ‘Indisch is een
gevoel’ van socioloog Marlene de
Vries van de Universiteit van
Amsterdam bevestigt dat beeld.
In het boek vertellen kinderen

en kleinkinderen van Indische
immigranten, de tweede en derde
generatie, over wat ze van huis uit
aan Indische bagage hebben
meegekregen en wat Indisch-zijn
voor hen betekent. Uit het
onderzoek blijkt dat de tweede
generatie weliswaar haar draai
moest vinden in Nederland, maar
uiteindelijk haar plaats vond. Voor
de derde generatie is het Indischzijn veelal niets meer dan een
gevoel, dat op een dag ophoudt te
bestaan.

Bijl onder bed
All’s well that ends well? Het blijft
de vraag hoe geruisloos het
integratieproces voor de Indische
gemeenschap verliep dat vandaag
de dag wordt aangeduid als
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inburgering. En waarom er nog
steeds behoefte is aan specifieke
zorg en hulpverlening onder deze
schijnbaar geassimileerde groep.
Twee zorgprofessionals, Indisch,
van de tweede generatie, geven
hun visie.
Peter Bouman (1953) is een
rapporteur bij Pelita, de stichting
die zich van oudsher bezighoudt
met maatschappelijk werk binnen
de Indische gemeenschap. ‘Mijn
werk houdt in dat ik levensverhalen opstel in verband met
bepaalde voorzieningen in het
kader van wetten als de Wet
Uitkeringen
Vervolgingsslachtoffers (WUV) en
de Wet Uitkering Burger-Oorlogsslachtoffers (WUBO). Tot 1995
kon ook de tweede generatie
toekenning krijgen. Dat was vijftig

jaar na de oorlog. De overheid
ging ervan uit dat iedereen wel
een aanvraag had ingediend.
Ondertussen was men wel even
vergeten dat de oorlog in Indië,
inclusief de Bersiap (het machtsvacuüm waarin bendes rovend en
moordend
door
vooral
Java
trokken) en daarna de politionele
acties tot 1950 heeft geduurd.’
‘Maatschappelijk hebben Indische
mensen zich heel goed aangepast.
Maar
thuis
werd
de
stress
ontladen. Dat kwam bijvoorbeeld
tot uiting in driftbuien. In ieder
gezin hadden de kinderen wel
door dat vader of moeder ergens
mee zat, maar niet precies
waarmee. Ik werk zo’n negentien
jaar bij Pelita. En nog steeds ben
ik degene die op bezoek bij een
oudere voor de allereerste keer
het
oorlogsverhaal
hoor.
De
partner en kinderen weten daar
totaal niets van. Ze snappen niet
waarom vader of moeder zo
overspannen raakt, in paniek of zo
verdrietig is. Het hangt samen
met de oorlog. Het gevaar kwam
van alle kanten, er werden
mensen, bekenden, afgeslacht. De
angst van die tijd is nog steeds
merkbaar bij mijn cliënten. Ik
vraag altijd aan het eind van een
gesprek, “wat heeft u onder uw
bed liggen?” Mijn nu 83-jarige
vader had altijd een bijl onder zijn
bed liggen. Dat is inmiddels een
grote dolk geworden.’

Aardappelen schillen
Wouter Muller (1947) was in 1974
de eerste opbouwwerker in de
provincie Twente. Tegenwoordig
werkt hij bij Scala, een algemene
welzijnsorganisatie in Hengelo.
Muller is ook een populair musicus
in Indische kringen. Hij dichtte de
volgende regels:
Ze hadden zoveel te vertellen
maar werden nauwelijks gehoord
mensen van de eerste generatie
En ze hebben toen hun verhalen
maar in stilte gesmoord
Dus wie weet daarom nog iets

van hun frustratie
van hun woede, van hun pijn
om hier een vreemdeling te zijn
zonder aanzien, zonder recht
Er is nog zoveel
nog zoveel niet gezegd

overkomen. Drijfveer was: we
houden elkaar vast en zorgen voor
een goede toekomst voor onze
kinderen, zonder ze te belasten
met ons verdriet om Indië en de
oorlog.’

Muller licht toe: ‘Verreweg de
meeste Indische Nederlanders van
de eerste generatie zijn erg
teleurgesteld over hoe zij werden
ontvangen
en
bejegend.
Ze
voelden zo goed dat zij hier niet
welkom waren. En zij vonden het
een enorme belediging dat de
Nederlanders vrijwel niets wisten
van hen of wat er in Indië was
gebeurd. Het beetje maatschappelijk werk dat er wel was, ging
volgens het regime van aanpassen, aanpassen en nog eens
aanpassen.
Het bekendste voorbeeld is dat ze
hier door maatschappelijk werkers
werd geleerd om aardappelen te
schillen. Alsof er in Indië geen
aardappelen werden gegeten.’

‘De invloed van de erfenis van de
oorlog en de naoorlogse periode
lijkt bij de meeste ondervraagden
niet heel groot te zijn geweest,
althans niet in de zin dat er
trauma’s op hen zijn overgedragen
of dat zij in hun jeugd ernstig
onder
deze
erfenis
hebben
geleden.’ (uit: ‘Indisch is een
gevoel’)

Foto: © Herman Keppy
‘Neem mijn vader en ooms. Door
heel hard werken hadden zij in
Indië redelijke posities bereikt in
de burgermaatschappij, bij de
overheid of in het leger. Zij waren
alles al kwijtgeraakt, en nu werd
ook nog eens hun staat van dienst
van tafel geveegd. Een oom van
mij was bedrijfsleider bij de Shell
op Sumatra, met 120 man onder
zich. Hij werd dankzij een goed
woordje assistent-portier bij Shell
in Den Haag, in zo’n hokje bij de
poort. Dat is exemplarisch voor
wat de eerste generatie is
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Peter Bouman: ‘Dat bestrijd ik, er
is enorm veel aan de hand.
Wanneer
de
kinderen
gaan
studeren of het huis uitgaan en
de ouders in hun allerlaatste
levensfase zitten, zullen de leden
van de tweede generatie opeens
wél met hun Indische achtergrond
worden geconfronteerd. Ze zullen
zich realiseren dat de emotionele
band met hun ouders niet ideaal
was. Je hebt de INOG (Indische
Na-oorlogse Generatie) als een
van de bekendste organisaties die
mensen met tweedegeneratieproblematiek
behandelt.
Sinai
Ambulant en anderen bieden
gespreksgroepen voor Indische
Nederlanders. Die instanties zijn
er niet voor niets. Ik organiseer bij
Pelita maandelijks ontmoetingsmiddagen in het land onder de
naam
“Masoek
Sadja”
(kom
gewoon binnen). De belangstelling
blijft enorm groot. Onder eerste,
en nu ook tweede en derde
generatie indo’s.’

Een drama
Wouter Muller wilde ooit een boek
schrijven met de titel In elke Indo
schuilt een drama. ‘Heel veel
mensen van de tweede generatie
zijn in een spagaat terecht
gekomen. Hoe kun je trots zijn
op wat je ouders voor je hebben
gedaan
en
ze
tegelijkertijd
verwijten dat ze hun leed voor jou
hebben verzwegen en niet met jou

gedeeld? De reactie op dat
stilzwijgen was er een van
compassie. Je respecteerde hun
houding. Niet omdat je wist wat er
aan de hand was, maar omdat het
je ouders waren. Een groot deel
van mijn liederenrepertoire is
gebaseerd op hoe je omgaat met
dat zwijgen. Ik krijg daar enorm
veel reacties op, heb ordners vol
brieven. De mensen vertellen dat
ze in therapie zijn, bij Centrum ’45
bijvoorbeeld. Men zoekt de weg
via yoga, religie, lotgenotenverenigingen, enzovoorts.’
‘Ik verwacht dat bij de tweede
generatie
die
ouder
wordt,
psychische
en
ook
relatieproblemen zullen toenemen. Er
broeit, borrelt wat. Dat is nog niet
in kaart gebracht. Een organisatie
als Pelita zou daarin kunnen
helpen met bijeenkomsten, zoals

die van INOG. Er zou een
informatieve
website
kunnen
worden opgezet, en eens per jaar
een belangwekkende conferentie.’
‘Bij de derde generatie zal het
Indische in hen over het algemeen
niet tot problemen leiden. Met
plezier zie ik dat veel derdegeneratiekinderen
zich
voelen
aangetrokken tot de multiculturele
setting. In Enschede is Nasi Idjo
(ongepelde rijst) opgericht, door
derde generatie Indo’s. Op hun
feesten en bijeenkomsten zie je
alle kleuren door elkaar. Zij putten
uit meer dan één culturele bron.’
‘Maar schrijf de eerste generatie,
de 70-plussers nog niet af. Ik zie
een immense behoefte onder hen
aan eigen voorzieningen, een
Indische omgeving. Extramuraal
zijn er al een aantal Indische
dagopvangvoorzieningen tot stand

gebracht met AWBZ-geld. Lokaal
en landelijk zouden zorg- en
welzijnsinstellingen moeten gaan
nadenken over de zorgbehoeften
van Indische mensen, ook die nu
in het buitenland wonen. Qua
beleid zou er een extra inspanning
moeten worden gedaan door
kenniscentra, zoals bijvoorbeeld
Movisie, om zich extra op de
eerste generatie te richten.’
Marlene de Vries: ‘Indisch is een
gevoel’. De tweede en derde
generatie Indische Nederlanders.
Amsterdam
University
Press,
€ 39,50.
Dit artikel is eerder verschenen in
Zorg + Welzijn Zomermagazine.

______________________

Helden met bloed aan hun handen
De andere kant van het verhaal
Indonesië eert de helden
van de onafhankelijkheid.
Maar deze vrijheidsstrijders
martelden en moordden –
onder de koloniale soldaten
én evenzo onder de eigen
bevolking.

in handen kregen. Rond deze
strijdlustige
jongeren
is
in
Indonesië
een
ware
cultus
geweven. In de Indonesische
geschiedschrijving belichamen zij
een generatie van helden die
schouder aan schouder vocht voor
de vrijheid.

Op 10 november viert Indonesië
Hari Pahlawan, Dag van de
Helden. Dan wordt herdacht dat
in november 1945 tientallen
duizenden Indonesische jongeren,
uitgerust met Japanse wapens, de
strijd
aanbonden
met
Britse
troepen die waren geland in de
marinehaven
van
Surabaya.
Soekarno en Hatta hadden op 17
augustus
de
onafhankelijke
Republiek Indonesië uitgeroepen
en de jeugd van Surabaya
verdacht de Britten ervan dat zij
het Nederlandse koloniale gezag
kwamen herstellen. Het duurde
weken voor Britse troepen de stad

Toch vallen er af en toe scheurtjes
in deze heldencultus. Een gewezen
scholier-soldaat,
de
schrijver
Yusuf
Bilyarta
Mangunwijaya,
beschreef in 1985 een gebeurtenis
van begin 1950. In het OostJavaanse stadje Malang stonden
scholier-soldaten van de Republiek
Indonesië (TRIP) aangetreden,
een jongerenstrijdgroep die had
meegevochten
tegen
de
Nederlanders. Het grote doel,
onafhankelijkheid, was bereikt en
het was tijd om te demobiliseren.
De samengestroomde burgers van
Malang werden toegesproken door
de
TRIP-commandant,
majoor
Isman.
Hij
trok,
verrassend
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Door: Dirk Vlasblom
genoeg, het boetekleed aan:
„Jullie hoeven ons niet zo warm te
begroeten. We zijn niet langer
jong en zuiver. We zijn ook niet de
bloem der natie. We hebben
gemoord en huizen platgebrand.
Onze handen zijn besmeurd met
bloed. Help ons terug te keren in
de maatschappij als normale
mensen. Niet wij zijn de helden,
maar jullie, het gewone volk, dat
zo zwaar heeft geleden.”
In
Nederland
staan
nu
de
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en de pogingen van het
koloniale moederland om het
revolutionaire tij te keren weer
volop in de belangstelling. In de
rechtszaal,
waar
overlevende
burgerslachtoffers van Nederlands
militair geweld genoegdoening
eisen. In de media, die geweldsincidenten reconstrueren. En in
academia,
waar
historici
na
vele
decennia
van
relatieve

onverschilligheid in de bronnen
zijn gedoken.
Dat historische onderzoek heeft
het afgelopen jaar twee kloeke
boeken opgeleverd: Soldaat in
Indonesië 1945-1950 van Gert
Oostindie
en
De
brandende
kampongs van generaal Spoor van
Rémy Limpach. Daarin wordt
overtuigend aangetoond dat het
geweld van Nederlandse militairen
tegen burgers en tegen krijgsgevangenen
geen
incidentele
ontsporingen waren, zoals de
Nederlandse regering in 1969 na
een haastig uitgevoerd onderzoek
concludeerde,
maar
dat
het
structurele
vormen
aannam.
Helemaal nieuw is deze conclusie
niet, maar niet eerder is die zo
zorgvuldig
onderbouwd
met
brieven, dagboeken en memoires
van oud-strijders, met veldrapporten en met interviews.
Het is een begin. Voor een goed
begrip van het massale geweld in
het Indonesië van de jaren 19451950 zou deze reconstructie van
Nederlandse
oorlogsmisdaden
moeten worden aangevuld met
een even zorgvuldige studie van
het geweld aan Indonesische kant.
Want ook dat was niet mis;
majoor Isman gaf het in 1950
volmondig toe. Oostindie zegt in
zijn
jongste
boek
dat
„de
dekolonisatieoorlog onderdeel was
van de Indonesische Revolutie”.
En, schrijft hij, „in die zin is de
aandacht voor het Nederlandse
militaire optreden, en in het
bijzonder de Nederlandse oorlogsmisdaden, een eenzijdige ingang
om een veel groter historisch
proces te begrijpen” (p. 33).
Limpach schrijft dat het geweld
aan Indonesische kant „eveneens
structureel” was. „De TNI [het
nationalistische leger] en de
milities eisten voor hun strijd
steun van de bevolking, waarbij
zij extreme middelen inzetten om
hun eisen kracht bij te zetten.”
(p. 770) Op dat onderlinge
Indonesische geweld gaat hij in
zijn boek niet in.

Nationalisten stonden tegenover
communisten en radicale moslims;
gewezen KNIL-ers tegenover door
Japan getrainde officieren
Nederlandse soldaten die het
oorlogsrecht
schonden
door
kampongs
plat
te
branden,
krijgsgevangenen
te
martelen
en
‘verdachte’
dorpsbewoners
standrechtelijk
te
executeren
opereerden niet in een vacuüm.
Het land waarin zij verzeild waren,
stond in vuur en vlam. Tijdens
drieënhalf jaar Japanse bezetting
waren honderdduizenden jongeren
getraind voor de gewapende
strijd. Zij geloofden heilig dat na
vertrek van de Japanners oude
profetieën zouden uitkomen en de
vrijheid (merdeka) zou aanbreken.
Toen Japan capituleerde, waren zij
stuurloos, want oude gezagsstructuren waren bezweken. De
proclamatie van de Republiek was
de lont in een gigantisch kruitvat
dat nationalistische leiders niet
onder controle hadden.

In de Indonesische historiografie
rust nog steeds een taboe op
het (onderlinge) geweld van
Indonesiërs tijdens de Revolutie.
Die wordt steevast beschreven als
een eensgezinde en heroïsche
verzetsbeweging tegen Nederland,
dat het onafhankelijke Indonesië
weer in het koloniale gareel wilde
dwingen. Toch weten we het een
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en ander over de duistere kanten
van die Revolutie. Dankzij het
werk van een beperkt aantal
Westerse
historici
en
van
Indonesische
schrijvers
en
journalisten die de vrijheid namen
nuances aan te brengen in de
officiële heldenverering.
We
bekijken
hieronder
drie
geweldsexplosies die door hen zijn
beschreven.

Bersiap!
(15.000
20.000 doden)

à

De opmaat tot de gewapende
strijd, in de laatste maanden van
1945, was even bloedig als
chaotisch. Japan had gecapituleerd, maar Java en Sumatra
waren nog niet bezet door de
geallieerden.
In
dat
gezagsvacuüm moesten de Japanse
militairen
voorlopig
de
orde
handhaven en dat lukte maar
nauwelijks. Er volgden golven van
tomeloze agressie van vaak alleen
met gepunte bamboestokken en
kapmessen uitgeruste groepen
Indonesische
jongeren
tegen
Nederlandse burgers in Japanse
interneringskampen,
gewezen
Nederlandse
krijgsgevangenen,
Indo-Europeanen (Indo’s golden
als pro-Nederlands), Molukkers en
etnische Chinezen.
Dezelfde
jongeren
die
in
november 1945 vochten tegen de
Britten hadden zich een paar
weken eerder op gruwelijke wijze
misdragen. Toen de Japanse
marinecommandant zijn wapenarsenalen had opengesteld voor
de Indonesische strijdgroepen,
begonnen zij op 15 oktober
gewezen
Nederlandse
krijgsgevangen en geïnterneerden op
te pakken. Die waren net bevrijd
uit de kampen en werden nu
de Kalisosok gevangenis van
Surabaya in geslagen. Van de
3.000
mannen
die
werden
samengedreven raakten er 2.000
gewond en lieten 400 het leven.
Op 28 oktober werd een konvooi

van Britse legertrucks met 400
Europese vrouwen en kinderen
met mitrailleurs en handgranaten
bestookt door strijdgroepen. Er
viel een onbekend aantal doden
onder
de
Britten
en
hun
beschermelingen.
Deze extreem bloedige episode,
bekend geworden als Bersiap!
(Indonesisch voor ‘wees paraat’),
ging door toen de eerste Britse
troepen
waren
geland.
In
Indonesische geschiedenisboeken
staat er niets over en geen
Indonesiër heeft van de Bersiap
gehoord. ‘Paraat waarvoor?’ is
steevast de reactie. In Nederland
verscheen in 2005 een eerste
inventarisatie van de geweldsincidenten op Java en Sumatra tot
maart 1946, onder de titel Bersiap
– Opstand in het paradijs. Auteur
was de in 2015 overleden Indische
Nederlander Herman Bussemaker.
Hij houdt het aantal Nederlandse,
Indo-Europese
en
Ambonese
slachtoffers op 20.000. Limpach
kiest voor de schatting van het
Nederlands Instituut voor OorlogsHolocaust- en Genocidestudies
(NIOD): 5.500. Hij zegt er wel bij
dat hier nog eens 10.000 etnische
Chinezen bij moeten worden
opgeteld.

Opstand in Madiun (8.000
à 10.000 doden)
Het zou vier jaar en twee
‘Politionele Acties’ duren voordat
Nederland zich neerlegde bij de
feiten. In die revolutionaire jaren
was het nationalistische kamp diep
verdeeld. Soekarno en Hatta, die
hadden samengewerkt met de
Japanners,
stonden
tegenover
principiële
antifascisten.
Voorstanders van diplomatie stonden
tegenover
“mannen-van-actie”.
Gewezen KNIL-mannen stonden
tegenover door Japan getrainde
officieren; nationalistische milities
tegenover
strijdgroepen
van
communisten en radicale moslims;
Moskougezinden
tegenover
de
‘nationale
communisten’.
Zij

bonden even vaak de strijd aan
met
elkaar
als
met
de
Nederlanders
en
het
aantal
slachtoffers was navenant.
Na de val, onder druk van
islamitische en nationalistische
partijen, van het linkse kabinetSjarifoeddin en de vorming van
het kabinet-Hatta in januari 1948
laaide de partijstrijd in het
republikeinse
kamp
op.
In
september 1948 escaleerde die
tot een regelrechte burgeroorlog.
Die is beschreven door de
Indonesische activist Soe Hok Gie
(1942-1969) in zijn doctoraalscriptie Orang-orang di persimpangan kiri jalan (Mensen die op
de tweesprong links afslaan,1969)
en in de monumentale biografie
van de ‘nationale communist’ Tan
Malaka door Harry Poeze (2007).

In de Indonesische
historiografie rust
nog steeds taboe
op het geweld van
Indonesiërs
De Republiek had zijn hoofdstad
gevestigd in Yogyakarta, MiddenJava. Na de Eerste Politionele
Actie in 1947 was een bestandslijn
getrokken tussen door Nederland
bezet gebied en de Republiek.
Overeenkomstig
de
Renvilleovereenkomst van 17 januari
1948 werd het West-Javaanse
onderdeel van het nationalistische
leger (TNI), de Siliwangi Divisie,
teruggetrokken
achter
de
bestandslijn en gelegerd in Solo,
een
stad
in
Midden-Java.
Siliwangi, onder bevel van de
gewezen
KNIL-vaandrig
Abdul
Haris Nasution, was gebeten op
alles
wat
links
was.
Begin
september zochten zijn officieren
ruzie met de Midden-Javaanse
Senopati
Divisie,
die
veel
aanhangers telde van het door
de communistische partij (PKI)
gedomineerde Volksfront (FDR).
Senopati-officieren werden ont-
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voerd en vermoord, het kwam tot
schietpartijen en het zou zijn
uitgedraaid op een veldslag als
Soekarno de oud-marechaussee
Gatot Subroto niet had benoemd
tot militair gouverneur. Hij gaf de
schuld van de schermutselingen
aan de Senopati Divisie, die zich
daarop terugtrok uit Solo.
In dit gespannen klimaat keerde in
augustus 1948, na ruim twintig
jaar ballingschap in Moskou, de
communistische hardliner Muso
terug naar Indonesië. Hij had
instructies van de Kominform die
behelsden dat de PKI partij moest
kiezen in de zojuist uitgebroken
Koude Oorlog. Onderhandelingen
met ‘het imperialistische kamp’
- lees hier: Nederland en de
Amerikaanse
bemiddelaars
waren voortaan uit den boze.
Muso nam de leiding van de PKI
en maakte begin september een
tournee langs steden in Middenen Oost-Java waar hij opzwepende
redevoeringen hield. Arbeiders en
boeren moesten zich opmaken
voor een guerrilla en een ‘politiek
van verschroeide aarde’. Gezien
de gebeurtenissen in Solo vond
Muso gehoor bij linkse milities, die
rekening hielden met een offensief
van Siliwangi.
Op 18 september nam het
Volksfront gewapenderhand het
bestuur over in de Oost-Javaanse
stad
Madiun.
FDR-milities
ontwapenden de militaire politie
en plaatselijke eenheden van
Siliwangi. De Socialistische Jeugd,
onderdeel van het Volksfront,
deed hetzelfde in omliggende
stadjes en dorpen. De vlag van de
Republiek werd verscheurd en
vervangen door de banier met
hamer en sikkel; portretten van
Soekarno door die van Muso.
Onderzoekers zijn het er niet over
eens of ‘Madiun’ de opmaat was
voor een opstand tegen de
Republiek of slechts een lokale,
preventieve maatregel om een
actie van Siliwangi voor te zijn.
Muso’s ambities waren duidelijk;
hij wilde een Sovjet-republiek,

maar deelnemers aan de actie
waren in veel gevallen niet bereid
de Republikeinse regering af te
vallen.
Ooggetuigen vertelden gruwelverhalen over de moordpartijen
onder de aanhangers van de
islamitische partij Masyumi en de
nationalistische PNI in Madiun en
omgeving.
Soemarsono,
FDRleider in Madiun en initiatiefnemer
van de coup, vertelde later dat het
nieuwe bestuur buiten Madiun
geen controle had en dat ‘de
massa woest was en erop los
sloeg’. Slachtoffers waren lokale
bestuurders, maar ook
politiemensen, religieuze voormannen,
Masyumi- en PNI-leiders.
Niet minder bloedig was het
antwoord
van
Siliwangi,
die
opdracht kreeg de opstand in
Madiun neer te slaan. Daarbij
werd een meedogenloze zuivering
uitgevoerd onder alles wat links
was in Madiun en omgeving. De
dichter Kuslan Budiman (geboren
in
1935)
beschreef
in
zijn
autobiografische roman Bendera
itu masih berkibar (Die vlag
wappert nog, 2005) hoe de TNI
huishield in zijn geboortestadje
Maospati, tien kilometer van
Madiun. Wie verdacht werd van
sympathieën met het verdreven
FDR-bewind werd opgepakt. In de
plaatselijke
gevangenis
werd
systematisch gemarteld. Kuslan
kon dat zien en horen vanuit een
boom naast de gevangenis. Hij
zag hoe zeven mannen hun eigen
graf moesten graven en werden
doodgeschoten. Linkse legereenheden en milities ontvluchtten
Madiun, achtervolgd door de
Siliwangi. Muso werd op de vlucht
opgepakt
en
doodgeschoten.
Tientallen
andere
PKI-leiders
werden ingerekend en direct
geëxecuteerd. Oud-premier Amir
Sjarifoeddin werd aangehouden
en vastgezet in Yogyakarta. Op
19
december
1948
landden
parachutisten van het Nederlandse
Korps Speciale Troepen (KST) op
het vliegveld van Yogya en begon

de ‘Tweede Politionele Actie’.
Sjarifoeddin
en
veel
andere
gevangenen werden nog diezelfde
dag doodgeschoten door TNItroepen.
Hoeveel slachtoffers ‘Madiun’ heeft
geëist is onbekend. De meest
betrouwbare schattingen variëren
van acht- tot tienduizend, zowel
onder TNI, opstandelingen als de
gewone bevolking.

Revolutie in Atjeh (3.000
doden)
In Atjeh, op de noordpunt van
Sumatra, had de Indonesische
Revolutie een bijzonder, maar niet
minder
gewelddadig
verloop.
Britse en Nederlandse troepen
kwamen na de Japanse capitulatie
niet verder dan Medan, de
hoofdplaats van de vooroorlogse
residentie Sumatra’s Oostkust.
Atjeh was het eerste deel van de
archipel dat zich bevrijdde van
koloniaal bestuur.

De openbare executie van een
Indonesische communist in 1948
in Magetan. Hij werd van een
verhoging geworpen, waarna de
bevolking
hem
met
messen
doodde. (Foto DLC)
Daarbij
kwam
het
tot
een
gewelddadige confrontatie tussen
nationalistische jongeren, aangevoerd door islamitische schriftgeleerden (ulama), en een deel
van de oude adel (ulèëbalang), die

10

voor de oorlog had samengewerkt
met
de
Nederlanders.
Deze
episode is beschreven door de
historicus Anthony Reid in het
boek The Blood of the People
(1979) en door zijn Atjehse
collega Nazaruddin Sjamsuddin in
Revolusi
di
Serambi
Mekah
(Revolutie op de Veranda van
Mekka, 1999).
Na de capitulatie trokken de
Japanse troepen in Atjeh zich
terug op het eilandje Sabang en
op de olievelden aan Sumatra’s
oostkust. In Kotaradja (nu Banda
Aceh)
vormden
nationalisten,
linkse partijen en ulama een
voorlopig residentiebestuur. In de
steden en dorpen van Atjeh werd
in de loop van oktober 1945 de
rood-witte vlag van de Republiek
gehesen. Alleen in het noordoostelijke regentschap Pidie leidde
dit tot problemen. In de steden
Sigli en Lammeulo verboden
adellijke bestuurders de nieuwe
vlag te hijsen. Zij maakten zich
zorgen over hun positie onder de
Republiek en wachtten op een
landing van Nederlandse troepen
(die er nooit zou komen) om de
vooroorlogse orde in Atjeh, en
daarmee de machtspositie van de
bestuursadel, te herstellen. Een
aantal ulèëbalang in Pidie besloot
een
militie
te
vormen
‘ter
beveiliging van de openbare orde’
en die begon nationalistische
jongeren op te pakken.
Toen het bestuur in Kotaradja
aarzelde om in te grijpen, stuurde
de PUSA, een machtig verbond
van ulama, eigen troepen, aangevoerd door Husin Al-Mudjahid,
naar Pidie. Zij bonden in januari
1946 de strijd aan met de militie
van de lokale adel. Die laatste
legde het al snel af tegen de
mujahidin die deze ‘vijanden van
de staat en het geloof’ opjoegen
tot in de bergen. De PUSA-militie
en door hen aangevuurde boeren
vermoordden 23 van de 25
adellijke bestuurders in Pidie.
Elders in Atjeh hadden Ulèëbalang
zich
uitgesproken
vóór
de

Republiek, maar gebeurtenissen
in Pidie wekten twijfel aan hun
loyaliteit.
In
de
weken
en
maanden die volgden kwam het in
heel Atjeh tot uitbarstingen van
volkswoede tegen ambtsedelen,
hun familieleden en volgelingen.
Daarbij
werden
nogal
eens
persoonlijke rekeningen vereffend.
Sjamsuddin citeert een ooggetuige: „Tallozen vonden de
dood, zonder gebed, zonder te
worden gewassen, zelfs zonder te
worden begraven’. Deze ‘sociale
revolutie’, zoals hij is gaan heten,
eiste naar schatting 3.000 levens.

historici vast aan het beeld van de
Revolutie als eensgezind optreden
van
heldhaftige
Indonesische
pejuang
(vrijheidstrijders).
In
schoolboeken wordt niet gerept
van aantallen dodelijke slachtoffers, of die nu vielen door
Nederlandse of door Indonesische
hand. Van officiële zijde wordt ook
niet gehamerd op Nederlandse
gewelddaden in de jaren 19451950, want wie kaatst moet de bal
verwachten. Waarom lijken uit de
kast
halen?
De
Indonesiërs
hebben immers aan het langste
eind getrokken.

Onderzoek?

Toch ontstaat de laatste jaren
onder jonge Indonesiërs steeds
meer
behoefte
om
deze
gelijkgeschakelde versie van hun
geschiedenis kritisch tegen het

Ook na de val van generaalpresident Soeharto in 1998 hield
de hoofdstroom van Indonesische

licht te houden. Vooral als het
gaat over heftige episodes, zoals
de communistenmoord van 1965’66 en – jawel – de Revolutie.
Serieus
onderzoek
naar
het
gedrag van de eigen veteranen,
zoals Oostindie en Limpach deden
met Nederlandse oud-strijders,
vereist dat de archieven van het
Indonesische
leger
(TNI)
in
Bandung opengaan voor kritische
onderzoekers. Dat is niet zo
eenvoudig. De TNI is geboren
in
de
Revolutie
en
zijn
heldenstatus maakt deel uit van
de
oorsprongsmythe
van
de
Republiek Indonesië.
(Bron: NRC)

______________________

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

Stichting Het Indisch Platform
‘Like’ ons op facebook:

-

Postbus 85564

-

2508 CG Den Haag

https://www.facebook.com/Stichting-Het-Indisch-Platform

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

INDO-Routes 2016
Wat is jouw verhaal? Op welke
manier vormen je roots een
inspiratiebron in wat je doet?
Tijdens deze editie van
INDORoutes delen Molukse en Indische
creatieve jongeren hun verhaal.

Tenny Tenzer, bekend van de
serie I.N.D.O.docu en fotograaf
Eliza Bordeaux. Topgitarist Erwin
van Ligten speelt met "Krontjong
Baru" krontjong liederen in een
nieuw, eigentijds jasje.

Tijdens Professional Routes gaat
host Patrick Neumann in gesprek
met jonge, creatieve ondernemers
waarbij roots een belangrijke
drijfveer vormt in hun werk.
Onder
meer
te
gast
zijn:
theatermaker Esther Hulst. Zij
maakte met Lagu Damai een
voorstelling o.a. gebaseerd op de
verhalen van haar Molukse familie.
Daarnaast de documentairemaker

Tijdens de Indische Salon Thuis in
Beeld delen drie mensen met
bijzondere foto's hun verhaal.
Verder de radiodocu Niet mijn
oorlog van regisseur Kim Faber.
Hierin onderzoekt zij de vraag of
haar angstige karakter te maken
heeft met het oorlogsverleden van
haar
opa.
Afsluitend
i.s.m.
Stichting Nusantara de muziekwedstrijd Rhythm & Routes,

11

waarbij muzikaal talent van zich
laat horen! Jury bestaat uit o.a.
Ruben Fernhout, Robin Block en
Lisa Noya.
Theatermakers Wendy Ripassa en
Elsbeth
Vernout
van
Riboet
Verhalenkunst lopen rond met de
Verhalenparaplu op zoek naar
jouw verhaal!
Fotograaf Armando Ello geeft
workshops
hoe
je
verhalen
vastlegt in foto’s. Vergeet niet je
eigen camera mee te nemen.
Bekijk verhalen en foto's in de
pop-up expositie Thuis in Beeld.
En er is nog veel meer te doen,
dus kom beslist langs!

Programma
14:00 – 14:30 Professional
Routes in gesprek met jonge
ondernemers waarbij hun roots
een inspiratiebron vormt in het
werk dat zij doen
14:30 – 14:50 Performance
Erwin van Ligten, Krontjong Baru
Guitar – Let the music do the
talking!
14:50 – 15:00 Pauze
15:00 – 15:45 Indische Salon –
Thuis in Beeld bijzondere foto’s
met verhalen
15:45 – 16:30 Radiodocu: Niet
mijn Oorlog Kim Faber onderzoekt
de vraag of haar angstige karakter
te maken heeft met het oorlogsverleden van haar opa.
16:30 – 16:45 Pauze
16:45 – 18:00 Rhythm & Routes
muzikaal talent laat van zich
horen tijdens deze muziekwedstrijd!

INDO-Routes is een jaarlijks
evenement dat een platform biedt
voor jonge creatievelingen die hun
Indische en Molukse roots als
inspiratiebron
gebruiken
voor
mooie, interessante en educatieve
projecten. Als bezoeker word je
getrakteerd op een middag vol
film, debat, muziek en theater.
Iedereen is van harte welkom!
INDO-Routes is een initiatief van
het Indisch Herinneringscentrum
en de Stichting Herdenking 15
Augustus 1945 en wordt mede
mogelijk
gemaakt
door
het
vfonds. INDO-Routes 2016 is
i.s.m. BersaMaju.
Aansluitend
op
INDO-Routes
organiseert BersaMaju van 20.00
tot 02.00 uur Pesta BersaMaju.
Een avond vol gezelligheid met
muziek van de live bands Gazooth
en Keku Tiha.

Tevens draaien er verschillende
DJ's op 2 verdiepingen met soul,
disco, R&B, house, club, etc.
Net als tijdens INDO-Routes kan
je op deze avond verschillende
lifestyle stands bezoeken en is
de Indische culinaire keuken
uitgebreid
aanwezig.
Pesta
BersaMaju is voor alle generaties.
Datum: zaterdag 26 november
Gastheer: Patrick Neumann
Locatie: Koekenbier,
Kennemerstraatweg 16, Alkmaar
Tickets: kosten € 5, bestellen via:
https://www.ticketkantoor.nl/sho
p/bersamaju.
Meer informatie kan je vinden op
www.bersamaju.nl en op:
www.indischherinneringscentrum.
nl.

__________________________

Indonesische propaganda in 1945
Proefschrift historicus Anda Zara
Indonesische

revolutionaire

De

golf

van

Door: Meindert van der Kaaij
geweld

tegen

Onbekend

is

bijvoorbeeld

het

groepen riepen op tot geweld
tegen Nederlanders en andere

buitenlanders in de 1945 en 1946
staat bekend als de Bersiap.

aantal slachtoffers dat hierdoor
viel. De gematigde schattingen

buitenlanders. Politiek leiders
als Sukarno en Hatta hadden

Over de oorzaken van deze
massale aanvallen door jonge

komen uit op rond de vijfduizend
doden, maar de Amerikaanse

er nauwelijks greep op, blijkt
uit onderzoek.

revolutionairen is nog weinig
bekend. Van Indonesische zijde is

Indonesiëkenner William Frederick
noemde in deze krant het aantal

dit facet van de oorlog nagenoeg
genegeerd.

van 35.000.

Direct na het uitroepen van de
Indonesische republiek op
augustus 1945 verscheen
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op

Zara laat in zijn proefschrift zien

muren en bomen in straten en op
marktpleinen een groot aantal

dat het bij de propaganda in de
beginjaren
van
de
republiek

pamfletten en plakkaten waarin
burgers werden aangemoedigd

volkomen ontbrak aan centrale
sturing. Het waren losse groepjes

om geweld te plegen tegen
Nederlanders, Indo's, Chinezen en
Ambonezen. De historicus Anda
Zara promoveerde deze week op
onderzoek naar de Indonesische
propaganda in de oorlog tussen
dat land en Nederland.

Effectieve propaganda

van dagbladjournalisten en radiomensen die bijna op eigen houtje
Britse tanks in de straten van
Batavia (Jakarta) 1945. Op de
tram een oproep om onafhankelijkheid. Foto: NIOD
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publicaties opzetten. De jonge
republiek had groot gebrek aan
geld en faciliteiten, doordat het
land na de bezetting en capitulatie

van Japan in een politieke en
economische chaos verkeerde.

conclusie was vaak dat je hen
moest aanvallen, anders zouden

vreesde de reactie van de Chinese
overheid. Juist uit China hoopte

Politieke leiders als Soekarno en
Hatta slaagden er nauwelijks in

zij het bij jou doen", zegt Zara.

de politieke leiding de nodige
materiële steun te krijgen."

om hun boodschap uit te dragen.

Een van de boodschappen die zij
met enig succes naar voren

Ondanks het bijna ontbreken van
coördinatie slaagden de jongeren

brachten
was
dat
zij
geen
collaborateurs van de voormalige

erin om een effectieve propaganda
te voeren, zo zegt Zara.

Japanse bezettingsmacht waren.
"Zij
bestreden
daarmee
de

"Ze kregen het voor elkaar om
een land dat diep verdeeld was

Nederlandse
propaganda
die
stelde dat revolutionairen hand-

in etnische bevolkingsgroepen,
enthousiast te maken voor een

langers van de Japanners waren.
Zij stelden hun eigen beeld

zware onafhankelijkheidsstrijd."
Dit is in strijd met heel veel
studies over propaganda die
stellen dat het succes staat of valt
met het hebben van een centrale
controle over de communicatie-

Tegen Nederland gerichte cartoons
en leuzen op Java. Foto: Archief
Nederlands Instituut voor Militaire
Historie.

daarvoor in de plaats en dat was
dat zij al tientallen jaren pogingen
deden om onder het juk van de
slechte
Nederlanders
uit
te
komen."

middelen.
In de schotschriften die overal

Materiële steun

Heel veel propaganda van de
revolutionairen was gericht op het

werden
verspreid,
wezen
de
schrijvers het publiek erop hoe

Tevens was het opvallend dat juist
de autoriteiten, in zoverre daar

buitenland. Vooral in de Arabische
wereld waren de Indonesische

sprake van was, hun best deden
om
hun
burgers
van
die

studenten succesvol: door hun
islamitische achtergrond waren de

gewelddadige acties af te houden.
Ondanks alles wilden zij de

studenten in staat om in
Arabisch te communiceren.

banden met Nederland zo goed
mogelijk houden. Zara: "Maar ook

Bron: Dagblad Trouw
___________________________

Nederlanders al eeuwen lang
het Indonesische volk schandalig
behandelden.
Zij
stelden
de
koloniale macht verantwoordelijk
voor moorden, diefstal en brandstichting. "In de stukken werden
de Nederlanders neergezet als
'gangsters' en als 'dieven'. De

Chinese
immigranten
waren
slachtoffer van het geweld en men

(advertentie)
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het

Het lot van K-XVII in zijn bemanning
Reactie op het artikel in de vorige editie
Naar aanleiding van het artikel
over de onderzeeër K-XVII dat wij
in onze vorige editie plaatsten,
ontvingen wij een reactie van een
van onze lezers, die wij u niet
wilden onthouden.
Uit onderstaand artikel van de
hand van de Trouw-journalist Huib
Goudriaan blijkt dat de zaak
geheel anders in elkaar steekt.
Geheim agent Creighton struikelt
over onderzeeboot K-XVII. Al
leggen deskundigen nog zoveel
stukken op tafel die zijn verhaal
ontwrichten, Creighton raakt er
niet van ondersteboven.
Met een stalen gezicht vertelt hij
in zijn boek in het naschrift, dat
feitelijk is geadresseerd aan het
Instituut voor Maritieme Historie,
dat die stukken vervalste vodjes
papier zijn. Hier het artikel van
Huib Goudriaan.
“De overgebleven documenten
van de K-XVII werden in het
grootste geheim verzameld in het
huis van koningin Wilhelmina in
Reading, onder beheer van de
chefstaf van de Nederlandse
marine, en van de geheime dienst
van de Britse marine”, staat in een
van de laatste pagina’s van
Creighton’s nieuwste thriller. En
wat gebeurde er in het huis in
oorlogstijd van Wilhelmina? De
stukken werden daar volgens
Christopher Creighton, met zijn
zestien jaar destijds een jongmaatje onder de Britse geheime
agenten, geheel herschreven.
Doel hiervan was voor altijd te
verbloemen, dat de Nederlandse
onderzeeboot
begin
december
1941 met man en muis door hem
was opgeblazen. Let wel: in
opdracht
van
Roosevelt
en
Churchill. De aanslag gebeurde,
omdat de K-XVII op 28 november
1941 de naar de Amerikaanse
basis Pearl Harbor op weg zijnde
Japanse vloot had waargenomen,

waardoor de Nederlandse marinemannen 'te veel wisten'.
De dossiers waarmee Maritieme
Historie van de marinestaf dit
verhaal weerlegt, tonen aan dat
de K-XVII op enkele duizenden
zeemijlen afstand was van de
locaties die Creighton aangeeft.
Ook kloppen data niet en stond de
Nederlandse onderzeeboot in die
periode niet onder Brits opperbevel. Maar ach, die afschriften
van telegrammen en brieven waarvan hij nooit in Den Haag
kennis is komen nemen - zijn
volgens de auteur van Operatie JB
- Het laatste grote geheim van WO
II, falsificaties.

Dr. P. C. van Royen, de directeur
van het Instituut voor Maritieme
Historie in Den Haag, zei toen
ironisch, met de betreffende
documenten voor zich: “Kijk, daar
liggen al die vervalsingen.” De
historicus Paul van Royen staat
sterk met zijn bewijsvoering, dat
de K-XVII eind 1941 in een
mijnenveld is gelopen, en niet
door een aanslag tot zinken kan
zijn gebracht. “Creighton mag dan
zeggen dat de archiefstukken zijn
vervalst, maar één ding is niet
vervalst en dat is het in 1982
gevonden wrak van de K-XVII. De
onderzeeër
werd,
in
nauwe
samenwerking met de zoon van
de omgekomen commandant H. C.
Besançon, aangetroffen aan de
oostkust van Malakka en niet bij
de Marianen, de positie die in het
boek wordt aangegeven, een
verschil van een paar duizend
kilometer. Het is trouwens van de
gekke, dat het schip zich (einde
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1941) 280 mijl ten noordoosten
van Japan zou hebben bevonden.”
Christopher Creighton heeft het
tv-scherm in Nederland al in 1966
gehaald. In 1980 kwam hij, dank
zij zijn toen verschenen boek De
paladijn aan het woord in tv-privé
van Henk van der Meyden. Hij gaf
toen een andere versie: het schip
bevond zich in dat verhaal bij
de Fiji-eilanden, hij kon als per
parachute
neergelaten
agent
moeiteloos aan de torpedo's
sleutelen, en tevens pikte hij de
pagina uit het logboek met de
radioboodschap (aan het Britse
opperbevel in Singapore) dat de
Japanse vloot opstoomde. Evenals
nu in zijn Operatie JB, noemde hij
in 1980 president Roosevelt en
premier Churchill als opdrachtgevers van de aanslag. Dit keer
wijdt Creighton veel aandacht
aan de 'moeizaam' verkregen
toestemming van de Nederlandse
koningin Wilhelmina. Zij moest
wel akkoord gaan, want het
Nederlandse marineschip had de
Japanse vloot gelokaliseerd die op
weg was naar Pearl Harbor. Een
waarneming die nooit had mogen
gebeuren, omdat de Japanners
ongestoord (Roosevelt en Churchill
waren in Creightons visie al op de
hoogte) hun verrassingsaanval
moesten kunnen uitvoeren.
Alleen
al door de publieke
verontwaardiging daarover kon
president Roosevelt verwachten
het Amerikaanse volk tot oorlog
te kunnen overreden. Zou dus
bekend gemaakt worden wat de
Nederlandse marinemannen van
de K-XVII, onder bevel van
luitenant
ter
zee
Besançon,
hadden
gezien,
dan
waren
Roosevelt en Churchill politiek
verloren.
Creighton:
“Daarom
besloten
de
chefs
van
de
geallieerde militaire inlichtingendiensten dat er geen risico mocht

worden genomen, en dat de
opvarenden het zwijgen moest
worden opgelegd.” Vandaar dat
hun schip werd opgeblazen op 7
december 1941. De aanval op
Pearl Harbor was toen een feit.
Deze 'verschrikkelijke misdaad',
waar Creighton blijkens zijn toen
verschenen thriller/levensverhaal
in de oorlog al mee zat, is niet
de hoofdmoot van zijn boek
“Operatie JB”.
Dat is de onder zijn operationeel
bevel (beweert hij) verrichte
ontvoering van Martin Bormann,
de secretaris van Hitler, uit het
brandende Berlijn in mei 1945.
“Maar”, zegt de directeur van het
Instituut voor Maritieme Historie,
“ons gaat het in de eerste plaats
om zijn visie op het lot van de
Nederlandse K-XVII met de 36
opvarenden. Het is een bewering,
die in strijd is met de waarheid, en
die de nagedachtenis van koningin
Wilhelmina en van de bemanningsleden besmeurd. Ik heb geen
oordeel over wat er nog meer in
zijn boek staat, maar deze mythe
moet worden ontzenuwd.”
Paul van Royen vertelt dat de
Nederlandse uitgever hem in juli,
vóór de verschijning van het boek,
benaderde met de vraag naar
het waarheidsgehalte van het
manuscript. “Er ging bij mij
plotseling een belletje rinkelen: o
wee, die man is wel eens, nota
bene met een zak over zijn hoofd,
bij Henk van der Meyden geweest.
Ik dacht dat het inmiddels wel
door iedereen als een broodje aap
was bestempeld, maar kennelijk is
hij nu weer terug. Ik heb de
uitgever gezegd, dat het grote
probleem is, dat de K-XVII niet
ligt, waar de auteur het schip zegt
te hebben opgeblazen. Dus kan
het niet kloppen. Het wrak ligt bij
de oostkust van Malakka, ruwweg

in de buurt van Singapore. En
volgens het verhaal van Creighton
heeft hij het bij de noordelijke
Marianen tot zinken gebracht. In
zijn eerste boek De Paladijn
gebeurde dat weer bij de Fijieilanden.

16 was inmiddels ook gevonden
en geïdentificeerd. Verwarring met
dat schip is uitgesloten.” Een
doorslaggevend argument tegen
de zogeheten vervalsingen van
die archiefstukken destijds in
Engeland, is dat Maritieme Historie
kan putten uit de bewaard
gebleven
loonadministratie
uit
Soerabaja. Voorjaar 1942 werd
Nederlands Indië bezet door de
Japanse krijgsmacht, en uit niets
blijkt dat Britse inlichtingenmensen nog in staat zijn geweest,
de
loonadministratie
van
de
Nederlandse marine in Soerabaja
te herschrijven.

Hij is, niet alleen op dit punt,
voortdurend aan het schuiven.”
Van Royen staaft zijn betoog
over de plaats van het wrak
met een brief van de Engelse
Hydrografische dienst, gedateerd
augustus 1991. Hierin wordt
nauwkeurig
de
positie
aangegeven en meegedeeld, dat de
Nederlandse onderzeeboot op een
mijn liep en zonk op 24 december
1941. “Ook werd bij het vinden
van het wrak in 1982 duidelijk dat
het schip door een zeemijn is
gezonken en niet door eigen
torpedo's of explosieven, zoals
Creighton beweert. Dit is vast te
stellen uit de vorm van het gat in
de voorsteven van het wrak.
Later, in 1992, hebben we uit
Japan vernomen, dat in dat
zeegebied een mijnenveld lag,
waarin eveneens de Nederlandse
onderzeeboot O-16 is vergaan.”

Van
Royen:
“En
uit
die
administratie blijkt, dat de K-XVII
op
28
november
1941
uit
Soerabaja vertrok. Ze kan zich
dus in geen geval op de door
Creighton
opgegeven
positie
hebben bevonden. Ik had de
uitgever van genoemde feiten op
de hoogte gesteld, maar die
werden niet in het Naschrift in
het
boek
opgenomen.
De
werkelijkheid was hem kennelijk
veel te saai.” Zag de marine
desondanks
geen
reden
om
Creighton harder aan te pakken?
“Nee, de geschiedenis haalt hem
wel in.” Van Royen was minder
beducht voor de uitwerking van
het boek op het publiek, dit
mengsel
van
waarheid
en
verdichting, dan voor het effect
ervan op de media. “Ik vind het
zorgwekkend dat kwaliteitskranten
er zo weinig kritisch mee zijn
omgesprongen.
Dit indianenverhaal is geslikt als
zoete koek. Overigens is het
motto van het boek juist gekozen:
verslag van een operatie die nooit
heeft plaatsgevonden.”
Auteur: Huib Goudriaan. Met dank
aan Arthur Hooghwinkel en Jan
Lourens voor hun waardevolle
bijdrage.

Kan het wrak van de K-XVII niet
zijn verward met dat van een
ander schip? “Nee, de Australische
berger had in 1982 het stuurrad
naar boven gebracht. Doordat hier
het cijfer 707 in stond, kon de
Koninklijke Marine vaststellen, dat
er geen misverstand mogelijk
was: het betrof de K-XVII. De O-

Teken de petitie ‘Traktaat van Wassenaar 1966’ op: http://uitbetalentvw66.petities.nl/
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Dans & Muziektheater ‘LIGHT’
In mei dit jaar is de voorstelling
“LIGHT” in première gegaan en
werd door het publiek jubelend
ontvangen. In de pers kreeg
LIGHT goede recensies en kreeg
een nominatie voor de “Zwaan
beste dansproductie 2016.
Vanaf 1 november is deze unieke
voorstelling in diverse theaters in
Nederland te zien.
LIGHT is een dansvoorstelling,
uitgevoerd
door
een
groep
dansers, zangers en muzikanten,
die
ook
elkaars
disciplines
beheersen. Het toont een wereld
waarin culturele verschillen geen
obstakel zijn, maar juist een voorwaarde voor communicatie en
creatie. Uit de dialoog van diverse
culturen, talen, kunstvormen en
stemmingen ontstaat een maalstroom van nieuwe ideeën. De
compositie van Iwan Gunawan
en de dans van LeineRoebana
creëren een bijna onweerstaanbaar bouwwerk, waarin diverse
talen en de heterogene elementen van de Aziatische en Europese
cultuur zich moeiteloos kunnen
verstrengelen.

vijf jaren langs vele internationale
festivals en podia. In hun tweede
productie ‘Smell of Bliss’ (2014)
herschreef Gunawan elementen
vanuit de Sundanese traditie voor
hedendaagse westerse viool uitgevoerd
door
violiste
Liza
Ferschtman.

Naast Gunawan en de veelzijdige
leden van zijn Gamelan-ensemble
Kyai Fatahillah, werken Andrea
Leine en Harijono Roebana in
LIGHT opnieuw samen met de
Indonesische
dansers
Agus
Margiyanto, Boby Ari Setiawan en
Sandhidea Cahyo Narpati. Voor
deze productie is het gezelschap
uitgebreid met twee dansende
operazangeressen, de sopraan
Bernadeta Astari uit Indonesië en
de Oezbeekse mezzosopraan en
harpiste Ekaterina Levental. Taal
virtuozen Robert-Jan Henkes en
Erik Bindervoet schreven teksten
in collagetaal, die is geïnspireerd
op Finnegans Wake van James
Joyce.

Over Iwan Gunawan

Hoewel Gunawan diep geworteld is
in de Indonesische cultuur, drijft
zijn nieuwsgierigheid en drang tot
experimenteren hem voorbij de
klank van traditionele Gamelan.
In LIGHT combineert hij het klassieke Gamelan instrumentarium
met harp, piano en elektronica.
LIGHT is de derde productie
waarin choreografen Andrea Leine
en Harijono Roebana met Iwan
Gunawan
samenwerken.
Hun
debuut ‘Ghost Track’ (201) toert al

Voor Gunawan betekent deze hernieuwde samenwerking enorm
veel: “We hebben dezelfde visie
op dans en muziek. In Indonesië
heb ik heel veel met traditionele
dansers gewerkt. Daar gaat men
er altijd vanuit dat dans en muziek
een verhaal vertellen. Ik pas zelf
niet echt in die traditie, ook al
spelen de Indonesische elementen
wel degelijk een rol in mijn werk.
Mijn wortels liggen in muziek van
over de gehele wereld. Zo leerde
ik van de Duitse professor Dieter
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Mack de 20e eeuwse Europese
muziek kennen. Met deze internationale basis componeer ik
nieuwe muziek voor mijn Gamelan
ensemble, maar ook voor musici
en gezelschappen die westers
georiënteerd zijn. Het was voor
mij een uitdaging om in deze
productie de kwaliteiten van Oost
en West tot een geheel te
smeden. Verrassend was ook dat
de dansers ook konden zingen en
de musici goed in de bewegings
compositie opgenomen konden
worden.

Als ik componeer, ga ik niet uit
van een verhaal of emotie, maar
van pure klanken. Componeren is
voor mij dus in de eerste plaats
een klankconstructie. Leine en
Roebana werken op dezelfde wijze
en daarom voel ik mij qua werk
zeer verwant met hen. LIGHT
hebben we van het allereerste
begin af samen opgebouwd. Het
werkproces, waarin we heel veel
discussieerden en onderzochten, is
van groot belang geweest voor mij
als componist. Door de wisselwerking van ideeën merkte ik ten
overvloede hoe verwant onze
missies zijn”.
Meer weten of de speellijst
bekijken? Gaat u dan naar de
website: www.leineroebana.com.

___________________________

Restauratieprojecten in Indonesië
Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum
Indonesiërs blijken op uitgebreide
schaal voormalige Rotterdamsche
Lloyd
gebouwen
en
andere
Nederlandse gebouwen in diverse
Indonesische havensteden met
veel liefde en geld terug te
restaureren naar hun koloniale
staat. Dit opmerkelijk gegeven
was
voor
het
Koninklijke
Rotterdamsche Lloyd Museum,
begin dit jaar, directe aanleiding
een
appreciatieproject
op
te
starten, waarbij een erfgoedschenking
aan
Indonesische
restaurateurs wordt gedaan. Dit
geeft, na jaren, de mogelijkheid
om gezamenlijk Indonesisch en
Nederlands erfgoed samen te
brengen; een ultieme kans ook
voor het verbeteren van de
wederzijdse betrekkingen.

Het Lloyd kantoor in Jakarta 2014
(boven) en nu in 2016 (onder)

Door het succes van het Bataviaproject zijn ook voorbereidingen
getroffen voor soortgelijke waarderingsprojecten
in
de
twee
volgende havensteden op respectievelijk
Java
en
Sumatra.
Uiteraard vallen of staan deze
projecten met het succes van
fondsenwerving. Met het eerste,

het Batavia-project geeft het
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd
Museum de Indonesische restaurateurs
waardering
voor
de
restauratie van het Lloydgebouw
(Cipta Niaga) in Batavia (Kota
Tua-Jakarta).

Lloyd kantoor in Medan 1921
(boven) en nu in 2016 (beneden)

Lloyd kantoor in Soerabaja 1935
(boven) en nu in 2016 (beneden)

Het KRL-Museum geeft deze
waardering
inhoud
door
een
schenking
van
Rotterdamsche
Lloyd-items te doen, bestaande
uit een waardevolle aanvulling op
de
erfgoedwaarde
van
het
gerestaureerde gebouw, waarin al
Rotterdamsche
Lloyd
erfgoed
aanwezig is. Om dit project te
kunnen financieren zijn fondsen
geworven.
Een uitgebreid support van de
Nederlandse
Ambassade
te
Jakarta, Damen/Schelde Naval
Shipbuilding te Vlissingen en
diverse (andere) organisaties en
personen kwam op gang. Het
Batavia-project
is
daardoor
financieel snel rond gekomen. De
schenking
is
momenteel
per
containerschip onderweg en in
februari 2017 wordt in Jakarta
een officiële Donatie-ceremonie
gehouden.

17

Ondanks dat diverse fondsen de
doelstelling van deze projecten
sympathiek achten en een donatie
hebben gedaan, krijgt het KRLMuseum helaas ook een aantal
afwijzingen met het motief dat
het project niet in Nederland
plaatsvindt. Tijd dus om relevante
organisaties op te roepen juist
die internationale factor te gaan
onderstrepen en het ons met
financiële steun mogelijk te maken
ook de prachtige Medan- en
Surabaya-projecten ten uitvoer te
brengen.
Daarom dat wij graag van de
gelegenheid gebruik willen maken
ook een beroep te doen op de
lezers van uw NICC Magazine, om
een donatie in overweging te
nemen. Bezoekt u hiertoe onze
website of neemt u vrijblijvend
contact met ons op.
Stichting Koninklijke
Rotterdamsche Lloyd Museum,
Rozenbergswijk 4-A,
8413 CW Oudehorne.
Tel: 0516-463644, 06-12863911.
E-mailadres:
krl-museum@kpnmail.nl.
Website:
http://www.krlmuseum.nl/nedindi
e.html.

‘Bakkeleien’ komt uit het Maleis
Als je aan het ‘bakkeleien’ bent,
dan heb je ruzie met iets of
iemand. Je bent aan het kibbelen,
meestal over vrij onbeduidende
zaken. Het woord is in onze taal
terecht gekomen dankzij ons
koloniale verleden.
Bakkeleien is ontleend aan OostMaleise bakalei dat is afgeleid van
berkelahi,
gevormd
uit
het
voorvoegsel ber- ‘bezig zijn met’
en het zelfstandig naamwoord
kelahi ‘twist, strijd’, bakkelaayen.
Het woord bakkelaayen werd
gebruikt om kleine vechtbootjes
mee aan te duiden, zogenaamde
berkalei-prauwen (1620, Haan).
Prauwen waren er in Zuid-Oost
Azië in verschillende vormen.
Soms met drijvers aan twee zijden
(zoals op de foto), soms aan

slechts één zijde, soms ook geen
drijver. Met en zonder opbouw
waar men in kon zitten en met of
zonder zeil. Ook het basisprincipe
van onze moderne catamaran is
afgeleid van de prauwen met
drijvers. Via zeelieden van de
VOC, die er tijdens hun reizen

kennelijk getuige van waren hoe
Maleisiërs elkaar vanuit kleine
bootjes te lijf gingen, belandde

uiteindelijk het verbasterde woord
‘bakkeleien’ in de Nederlandse
taal.
De
eerste
schriftelijke
vermelding in het Nederlandse
taalgebruik
van
het
woord
bakkeleien in de huidige betekenis
dateert uit 1668.
Een ander bekend woord dat via
het Maleis in onze taal is
terechtgekomen, is soebatten. Dit
woord,
op
zijn
beurt
weer
ontleend is aan het Arabisch,
betekent
zoveel
als
‘vleiend
vragen’. Sobat staat in het Maleis
voor ‘vriend’. Woorden als pisang,
amok, tabee, piekeren, pienter en
branie zijn via het Indonesisch in
onze taal beland.
(Bronnen: http://Historiek.net/ en
Wikipedia)

Kort bericht
In Memoriam:
Helga Ruebsamen
Schrijfster en columniste Helga
Ruebsamen is overleden. Ze was
82 jaar. Ze overleed vannacht in
haar woonplaats Den Haag.
Ruebsamen is vooral bekend door
haar verhalen over mensen aan
de rand van de samenleving en
excentriekelingen. Ook werkte ze
als columnist voor de Volkskrant.
Ze werd geboren in het toenmalige Batavia in NederlandsIndië, als dochter van een
Nederlandse moeder en een DuitsJoodse vader. Het gezin kwam
vlak voor het uitbreken van de
Tweede
Wereldoorlog
naar
Nederland,
en
moest vrijwel
meteen onderduiken.
Ze schreef haar eerste boeken in
de jaren zestig, zoals de verhalenbundel De Kameleon en de roman
De Heksenvriend. Eind jaren
tachtig had ze succes met haar

roman Op Scheveningen en in
1997
verscheen
haar
grote
Indische roman Het lied en de
waarheid, deels gebaseerd op
haar Indische jeugd. Ze kreeg
hiervoor de F. Bordewijk-prijs.

Prijzen
Voor haar hele oeuvre ontving
Helga Ruebsamen in 2001 de
Annie Romein-prijs en in 2003 de
Anna Bijns-prijs.
Haar uitgever Mizzi van der
Pluijm, van Atlas-Contact, noemt
haar een van de grootste stilisten
en schrijvers van de naoorlogse
literatuur. "Helga Ruebsamen wist
in haar verhalen en romans als
een toverfee de wereld mooier te
maken", zegt Van der Pluijm.
"De werkelijkheid vond ze zelf
vaak maar saai. Ze was een
verhalenverteller pur sang, met
een grote dosis ironie en zelfspot.
Ik ben er trots op haar uitgever te
zijn en ervaar haar overlijden als
een groot verlies, zowel voor mij,
voor de uitgeverij als voor de
Nederlandse literatuur."

__________________________
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(advertentie)

(advertentie)

5000 Kamptekeningen uit Nederlands-Indië
In “Het Geheugen Van Nederland” van het Nationaal Archief bevinden zich bijna 5000 tekeningen,
gemaakt door gevangenen in de Japanse concentratiekampen in voormalig Nederlands-Indië.
De tekeningen staan op 247 pagina’s en bevatten 20 afbeeldingen per pagina. Hieronder vindt
u de LINK naar deze kamptekeningen op de website van Het Nationaal Archief. (Ctrl+click).
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederland
s%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%
20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië

LIKE onze nieuwe

facebookpagina

https://www.facebook.com/IndischCentrumNICC/
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Wat zeggen de sterren in november 2016
Ram 22 mrt−20 apr

Leeuw 23 jul−23 aug

Boogschutter 23 nov−

Jij maakt deze maand erg
gemakkelijk
contact
met
anderen. Je ondervindt weinig of geen
weerstand in de ideeën die je wilt
overbrengen. Een uitstekende periode
dus om afspraken te maken en te zorgen
dat je een lijn kunt uitstippelen die je bij
jouw doelen brengt. Maar pas wel op. Bij
het nastreven van je doelen, zul je
continu moeten luisteren naar jezelf en
moeten terugkeren naar jezelf om er voor
te zorgen dat je dat blijft doen, wat je
echt wilt doen.

Deze maand staat zeker in
het teken van plezier maken,
vooral op sensueel gebied. Je zorgt
ervoor dat je krijgt wat je wilt. In de
liefde gaat het steeds beter. Je hoeft er
zelf weinig aan te doen, het lijkt allemaal
wel vanzelf te gaan. Je partner lijkt erg
zijn/haar best te doen om het je naar de
zin te maken en ben je single, dan is
het gevoel dat iedereen om je heen draait
en het je naar de zin wil maken
waarschijnlijk nog sterker. Geniet er
lekker van.

Jij komt deze maand heel
regelmatig in conflictsituaties terecht. De
grote vraag is natuurlijk ligt dat aan jou
of aan al die anderen? Wellicht is het
zinvol om je dat eens af te vragen. Je
weet vast wel van jezelf, dat je wel eens
wat koppig aan je mening vast kunt
houden. Zoals alles is dit soms een
kwaliteit en soms is het gewoon een heel
lastige eigenschap. Kijk deze maand eens
wat vaker door de ogen van die ander
naar de dingen die je bezighouden.

Stier 21 apr−21 mei

Maagd 24 aug−23 sep

Steenbok 23 dec−20 jan

Jij strooit wel erg veel met
complimenten deze periode.
Je hebt zin om te flirten en dat doe je dan
ook. Een terrasje pikken en dan maar zien
wat er allemaal gebeurt. Andere mensen
kunnen jou ook gemakkelijk versieren,
het komt zeker niet allemaal van één
kant. Heb je een relatie neem dan je
partner mee. Je zult zien dat je ook
samen heel erg van anderen kunt
genieten. Er zal een wereld voor jullie
open gaan.

Ook deze maand ga jij je
eigen weg. En je zult merken
dat ondanks dat je lekker doet waar jij zin
in hebt, dat anderen jou eerder helpen
dan tegenwerken. Het rare is dat jij
misschien het idee hebt dat je je erg
egoïstisch gedraagt en dat iedereen toch
precies doet wat jij zegt! Ze proberen het
jou eerder nog meer naar de zin te
maken en vragen geen dingen die niet bij
jou passen. Dat is een belangrijke les, die
jou heel gelukkig kan maken.

Je zult deze maand veel meer
dan gewoonlijk naar je gevoel
luisteren. Je wordt dingen gewaar die je
normaal gesproken zou negeren. Je bent
dit waarschijnlijk niet gewend van jezelf,
je bent immers veel meer iemand die met
twee benen op de grond staat. Je weet
goed wat je wilt en dat kan de nodige
discussies geven, vooral met je geliefde.
Maar in de onderhandeling vinden jullie
elkaar weer en het zal jullie dichter bij
elkaar brengen.

Tweeling 22 mei−21 jun

Weegschaal 24 sep−23

Waterman 21 jan−19

Ook deze maand weer volop
romantiek en veel vriendschappen. Waarschijnlijk zullen jouw
vriendschappen
zich
deze
maand
verdiepen. Je bent immers niet iemand
die van oppervlakkigheden houdt. Als jij
je aan iemand geeft, dan doe je dat met
hart en ziel en dus is het voor jou van
belang om, zeker met je geliefde, een
diepgaande relatie te creëren en te
onderhouden. Kies de juiste mensen die
ook tijd in jou willen investeren. Want
echt, zoals jij je vrienden behandeld, dat
doet lang niet iedereen.

Deze maand is de druk op je
sociale leven gelukkig weer helemaal
verdwenen. In de liefde verloopt alles
zorgeloos en zonder problemen. Je hebt
ook weer de rust gevonden om alle
indrukken te verwerken en een plekje te
geven, zodat je in balans kunt blijven. Je
richt je in je sociale leven op plezier
maken en je gelukkig voelen. Je partner
en jij gaan een ontspannen periode
tegemoet. Je doet lekker waar jezelf zin
in hebt en past toch op de gevoelens van
je dierbaren. En gelijk heb je!

Deze maand zul je jouw
creativiteit naar buiten brengen. Je bent
ook veel succesvoller met je creativiteit
dan anders. Los je problemen in het
dagelijks leven op een bijzonder creatieve
manier op. Alles kan op dit moment. Er
zijn geen beren op jouw weg en je zult
dat voor elkaar krijgen, waar jij je zinnen
op hebt gezet. Als je datgene doet wat
echt bij jou als mens past en bij het doel
in je leven, dan kun je rekenen op een
succesvolle en gelukkige tijd.

Kreeft 22 jun−22 jul

Schorpioen

Je carrière is belangrijk voor
je en je bent daarom ook
succesvol. Het is zelfs zo dat jij deze
maand bijna geen moeite hoeft te doen
om succesvol te zijn. Het lijkt wel of men
jou opzoekt, of de carrière-mogelijkheden
jou opzoeken. Je hebt een uitstraling die
past bij je succes, je kleedt je naar jouw
succes en je hebt een charismatische
uitstraling. Je bent een succesmagneet.
Maak gebruik van deze kansen om je
bedrijf of carrière op te bouwen. In de
liefde gaat het min of meer hetzelfde

okt

24 okt−22

nov

Je bent erg creatief en als je
daar ook je beroep van hebt gemaakt,
krijg je nu een gouden tijd. En je
persoonlijke creativiteit is super goed.
Dat kan zich overigens op heel veel
verschillende manieren uiten. Naast de
meer voor de hand liggende uitingen
zoals schilderen of beeldhouwen kun je
ook denken aan creatieve oplossingen in
niet creatieve beroepen of situaties. Hoe
dan ook, iedereen is onder de indruk van
jouw creatieve oplossingen of werk.
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22 dec

feb

Vissen 20 feb−21 mrt
Jij begint de maand met een
carrièrepiek. Je kunt je met
een gerust hart op je werk storten en je
zult zeer succesvol zijn. Je thuisfront
heeft even wat minder aandacht nodig
want zij zien in dat ze mee profiteren
van jouw succes. Je kunt ook financieel
een opkikker verwachten deze maand.
Onthoud wel dat je altijd meer geld kunt
uitgeven dan je verdient en dan houd je
alsnog een gat in je portemonnee over.
Bron: http://www.astroshare.nl/Maandhoroscoop.333.0.html.

Recept van de maand
Een vlammetje is een gefrituurde
Indische snack. Het ziet eruit als
een mini loempia, maar dan met
een extra pikante gehaktvulling.
Het dankt zijn naam aan de
eetsensatie, die nogal ‘brandend’
is. Een stukje kroepoek om te
blussen kan dan ook absoluut
geen kwaad.

Pangsit pedis (vlammetjes)

Bereiding:
Het gehakt rul bakken en dan de
uien knoflook er aan toevoegen.
Dan de bloem, ketoembar, vleeskruiden, djintan en peper erbij

Ingrediënten:
400 gram rundergehakt, 1 harde
ui (zeer fijn gesnipperd), 3
teentjes knoflook uit de knijper, 4
eetl. sambal oelek, 2 eetl. zeer
fijngehakte bladselderie, 1 theel.
vleeskruiden, 1 theel. ketoembar,
1/2 theel. djintan (komijnpoeder),
zwarte peper naar smaak, 1 eetl.
bloem, 1 losgeklopt ei, 1 pak
pangsitvellen (toko) en als ze dat
niet hebben, dan loempiavellen en
snijd die in vieren. Olie om in te
frituren.

doen en zeer goed mengen. Dan
de hittebron uit en de sambal
oelek en bladselderie erdoor
mengen. Laat alles nu afkoelen.
Dit gaat sneller als u er regelmatig
in roert.
De pangsitvellen ontdooien. Snijd
elk vel in vieren (in geval van

Gedicht
Verraden

loempiavellen de kwarten ook in
vieren) en doe 1 volle theelepel
gehakt vlakbij een punt van het
velletje. Vouw de punt over de
gehakt heen en dan vouw je de
zijkanten naar binnen. Rol het
nu op en plak de punt vast met
losgeklopt ei. 2 minuten frituren
of 15 minuten op bakpapier op de
bakplaat in de oven doen op 200
graden. Men kan ze ook rauw in
de diepvries doen in een goed
afsluitbare kunststof doos. Leg
wel over ieder laagje vlammetjes
een folie of bakpapiertje zodat
ze niet gaan plakken als ze op
elkaar liggen. Voor het bereiden
van deze snacks hoeft het niet
eerst te worden ontdooid.

Selamat Makan.
___________________________

door: Mary-Jane Sahanaja
Bundel: “Verlossing van de schaamte en de schuld”, 2009

Zo jong en onervaren
Voor je het wist
Doorstond je die gevaren
Geïnterneerd
Vernederd en verraden
Een pistool tegen je hoofd
De dood
Aan je voorbij zien varen

Zo jong
En zulke vreselijke daden
Uit naam van je vaderland
Gevochten
Gevlucht
Naar Nederland afgevaren
Gedesillusioneerd
En verraden
Zonder nationaliteit
Ontkenning
Van al je daden
Mijn vader
Wij zijn jouw nazaat

Klappen met de bamboestok
Brachten je tot bedaren
Gehard
Door die harde
Oorlogsjaren
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Heeft u de Indische enquête al ingevuld? Het kost ca. 12 minuten van uw tijd,
maar het betekent zo veel voor ons. Ga via onderstaande LINK naar de enquête
http://www.survio.com/survey/d/V2Q6P7Y9H2O8F2Q6L

Boekbespreking, e-Books,
Melati van Java – Vilan van de
Loo. Biografie van een vrouw die
vrijwel iedereen kende als een
gevierde
romanschrijfster.
Zij
schreef boeken die vaak herdrukt
werden en met een bijzondere
aandacht voor Indische vrouwen
en meisjes. Zij werd wel een
feministe in de zuivere zin van het
woord genoemd. Ze publiceerde
romans die vaak tientallen jaren in
omloop bleven en ze behoorde tot
de eerste vrouwen die toetraden
tot de deftige Maatschappij der
Nederlandse letterkunde.

Vermoedelijk was zij in Nederland
de eerste Indische auteur van
bestsellers. Melati van Java 'Dochter van Indië' is de eerste
biografie van deze opmerkelijke
vrouw. Het boek beschrijft nauwgezet hoe Melati zich ontwikkelde
tot een populaire schrijfster en
weldoenster. Van grote invloed
waren haar jeugd in Indië, de
innige band die ze met haar
moeder had en haar katholieke
levensovertuiging. Toch was zij in
alles uniek voor haar tijd. In het
huwelijk had ze geen zin, ze is in
haar brieven verfrissend chagrijnig
en in haar romans geeft ze keer
op keer een positief beeld van
Indische vrouwen en meisjes.

CD & DVD, Presentatie & Signeren

Hoe kan het dat zo'n inspirerende
vrouw in de vergetelheid raakt?
Wat schreef ze voor romans? En
waarom genoot het publiek zo van
het werk? Dat en meer staat in
'Dochter van Indië' en het boek
is de handelseditie van haar
proefschrift, waarmee Vilan van
de Loo promoveerde in de
moderne Nederlandse letterkunde
aan de Universiteit van Leiden.
(Zie ook De Indische Agenda)
Adviesprijs: € 19,90.
De Complete Keulsiefjes –
Yvonne Keuls. In ‘De complete
Keulsiefjes’ zijn voor het eerst alle
columns,
korte
verhalen
en
cursiefjes van Yvonne Keuls, de
pionier van het betere straatverhaal, verzameld. Yvonne Keuls
is de auteur van onder andere ‘Het
verrotte leven van Floortje Bloem’,
‘Mevrouw
mijn
moeder’
en
‘Koningin van de nacht’. In ‘De
complete Keulsiefjes’ geeft Yvonne
Keuls grootmoederlijke adviezen
aan de koningin, gebruikt haar
huisdieren als personages voor de

aandoenlijkste verhalen en ze
beschrijft op ontroerende wijze
het leven van alledag van haar
opgroeiende dochters. Natuurlijk
passeren ook de Indische tantes
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de revue. Met haar scherpe
observatievermogen en humor
weet Yvonne Keuls gedoe in
families, tussen vrienden en met
huisdieren te relativeren. Ze krijgt
lezers aan het lachen maar zet
hen ook echt aan het denken.
Adviesprijs: € 19,99.
Warm bloed – Petra Boudewijn
Nakomelingen
van
oosterse
voorouders worden in de literatuur
over voormalig Nederlands-Indië
verondersteld warm bloed te
hebben. In deze vergelijkende
studie van Indische romans en
verhalen wordt de representatie
van Indo-Europeanen, nazaten uit

gemengde relaties tussen oosterlingen en westerlingen, onder de
loep genomen. Hoe worden de
Indo-Europeanen in de literatuur
uitgebeeld? Welke rol speelt warm
bloed hierin en waar komt die
notie vandaan? Zijn er verschillen
in representatie tussen auteurs
met een Nederlandse achtergrond
en die met een Indische familiegeschiedenis? In de zoektocht
naar antwoorden op deze vragen
reist de lezer door de koloniale
bellettrie én door de postkoloniale
literatuur, waarin voorstellingen
van warm bloed een belangrijke

rol blijven spelen. Onderweg
maakt de lezer kennis met de
Indo-Europese personages van
bekende, minder bekende en
inmiddels
vergeten
schrijvers,
onder wie Louis Couperus, P.A.
Daum, Melati van Java, Vincent
Mahieu, Lin Scholte, Hella S.
Haasse en Adriaan van Dis. De
adviesprijs: € 39,00.
Een geschiedenis van ZuidOost Azië – Henk Schulte
Nordholt. Anders dan India en
China kende Zuidoost-Azië geen
rigide hiërarchie en geen grote
imperiale rijken. Bovendien zijn er
opvallende
culturele
overeenkomsten tussen de verschillende

gebieden in Zuidoost-Azië. De
vroege invloeden uit India droegen
bij aan de ontwikkeling van de
eerste koninkrijken en de bouw
van de grootste religieuze bouwwerken ter wereld, zoals de
Borobudur en Angkor Wat. Alle
wereldreligies vonden aanhang in
de regio en mengden zich met
veel lokale geloofsvoorstellingen.
Koloniale overheersing door de
Britten, Fransen, Nederlanders en
Amerikanen vormde een gedeelde
ervaring, net als de Japanse
bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Opkomst van autoritaire
regiems, neoliberale economische
invloeden en de recente processen
van democra-tisering completeren
de gedeelde geschiedenis van het
gebied. Een belangrijk thema in
'Een geschiedenis van ZuidoostAzië' is de trage vorming van
staten, uitmondend in de huidige
natie-staten. De interactie tussen
de grote mondiale ontwikkelingen

en lokale dynamiek vormde de
motor van de geschiedenis van
Zuidoost-Azië.
De
adviesprijs:
€ 29,95.

Inmiddels zijn ze geworteld, ze
zijn geen Java-Javanen, maar
Surinaamse Javanen. Adviesprijs:
€ 24,50.

Commewijne, Plantages, Javanen en andere verhalen – Dick
ter Steege en Finneke van der
Veen. De 'Bosjesbrug' is 1504
meter lang en overspant de
Surinamerivier. Van boven op de
brug kijk je neer op Paramaribo
en Meerzorg, in het district
Commewijne. Vóór 2000 stak je
de rivier over met een pont. De
sfeer in Commewijne is veranderd
na de aanleg van de brug. Het
leven was vroeger hard in
Commewijne, eerst voor de tot
slaaf gemaakten uit Afrika, en
later voor de vooral Javaanse
contractarbeiders die op de suikerkoffie- en cacaoplantages werkten
Peperpot, Meerzorg, Belwaarde,
Mariënburg, Katwijk, Spieringshoek, Alliance, Bakkie, Mariënbosch, Frederiksdorp, Johan en
Margaretha, Rust en Werk - het
zijn namen met een roemrucht
verleden. Van dat verleden resten
nog plantagehuizen, arbeiderswoningen, een koffieloods, sluizen
en kanalen. Veel is overwoekerd
door tropisch groen. Op een aantal

Couperus – Een leven – Rémon
van Gemeren. Er is een nieuwe
biografie van Louis Couperus
(1863-1923) verschenen, auteur
van schitterende romans als Eline
Vere, De stille kracht, Van oude
menschen de dingen die voorbij
gaan... en Iskander, is een van
de grootste en meest gelezen
schrijvers uit onze geschiedenis,

plantages worden nu opnieuw
activiteiten ontplooid voor landbouwproductie en het erfgoedtoerisme. De nazaten van de
Javaanse immigranten die vanaf
1894 naar Suriname kwamen,
hebben met hard werken een
perceel verworven, een huis
gebouwd, de kinderen naar school
gestuurd. Ouderen kunnen nog
vertellen van vroegere tijden, van
gebrek, onderlinge saamhorigheid,
en van de tradities die hun
(groot)ouders
meenamen
van
Java, zoals wajang en gamelan.
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maar hoe goed kennen wij hem?
Hij is een mysterieuze figuur, die
zich telkens weer ongrijpbaar weet
te maken. Veel is er over hem
gezegd en geschreven, en zo is er
een beeld van hem ontstaan dat
aardig wat clichés bevat. Maar hoe
valt hij beter te kennen als er
geen openhartige getuigen, dagboeken en brieven zijn? Het is tijd
voor een biografie, die recht doet
aan zijn leven, zijn werk en zijn
plaats in onze literatuur. Rémon
van Gemeren gaat grondig in op
het werk van Couperus om dieper
tot hem door te dringen. Tevens
verdiept hij zich uitgebreid in
talrijke aspecten van de tijd
waarin Couperus leefde en wat er
over hem geschreven is. (800
pagina’s) Adviesprijs: € 39,95.
De in deze rubriek besproken boeken, CD’s
en DVD’s zijn verkrijgbaar bij de Internet
Boekhandel Van Stockum in Den Haag of bij
de erkende boekwinkel, tenzij anders vermeld

www.vanstockum.nl

__________________________________________________________________________________________
Vertalingen vanuit en in alle moderne talen
Speciaal: technisch, medisch, juridisch en creatief
Schrijven van uw memoires, brochures en andere teksten

Sinds 1989 vertalers & ghostwriters
die u zorgen uit handen nemen
Tel: 070-362 05 89 - 06-83205997

W : www.creapro.myplaces.nl

@: creapro@worldonline.nl

Vertaalwerk & ghostwriting
_____________________________________________________________________________________________
(advertentie)

Atjeh door een transkoloniale bril
De oratie van Buitengewoon Hoogleraar Remco Raben
Door: Esther Wils
Aandacht voor het Nederlands
oorlogsgeweld in Indonesië – een
onderwerp dat de Nederlandse
pers, kort van geheugen, steeds
opnieuw herontdekt – betreft
meestal de dekolonisatieoorlog.
Anton Stolwijk richt zijn pijlen op
een vroegere strijd: de ‘pacificatie’
van Atjeh, de strategisch gelegen
noordelijke helft van het lucratieve
Sumatra. In een afgewogen en
integere maar ook meeslepende
hybride van studie en documentaire
onderzoekt
hij
de
toedracht van de Atjeh-oorlog en
de sporen ervan in de huidige tijd.
‘Transkoloniale’ geschiedschrijving
is wat wij nodig hebben, was op
woensdag 28 september jl. de
centrale boodschap in de oratie
van
buitengewoon
hoogleraar
Remco
Raben,
aangesteld
vanwege de stichting Indisch
Herinneringscentrum.
Geschiedschrijving die buiten de
kaders
kijkt
die
door
het
kolonialisme zelf zijn aangereikt,
los van de ‘zwaartekrachtwerking
van het Europese beeld van
moderniteit’, simpelweg omlijnd
door de gedeelde plaats en tijd
van mensen van verschillend ras

en verschillende maatschappelijke
status.

Buitengewoon
Remco Raben

hoogleraar

(UvA)

Raben, die zelf al decennialang
volgens dit principe werkt – in de
voetsporen van onder anderen
Rudy Kousbroek en Ian Buruma –
is lang niet de enige die er zo over
denkt. De transkoloniale blik kent
ook uitwassen – zie bijvoorbeeld
de simplistische artikelen van
Marjolein van Pagee, die zich
opwerpt als verdediger van de

24

onderdrukte Indonesiërs en in de
NRC ruim baan krijgt met haar
gedateerde
en
nogal
slecht
geïnformeerde
verhalen.
Deze
journaliste ziet er geen been in
tijdens
een
historische
reenactment – zeer populair in
Indonesië – te poseren met de
oorlogsmisdadiger
Sutomo
en
de foto op Facebook te plaatsen.
Met dit soort vereenzelviging is
niemand gediend, aldus critici. Een
zeer gunstig voorbeeld van de
transkoloniale aanpak is die van
Anton Stolwijk (1979), opgeleid
als neerlandicus en journalist.
Stolwijk woonde lange tijd in Atjeh
op
Sumatra
en
wijdde
de
afgelopen twee jaar historisch
onderzoek aan de plek, als
geassocieerd onderzoeker van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde. Die rijke,
zowel praktische als studieuze
ervaring heeft geresulteerd in een
boeiend,
helder
en
tegelijk
exotisch boek; Stolwijk verweeft
het historische Atjeh met het
huidige en laat zowel kolonialen
(op
papier)
als
eigentijdse
Atjehers (soms nazaten van de
historische spelers) aan het woord
– beide visies op de wereld zullen

de meeste Nederlandse lezers
vreemd zijn. De inzichten van
de Indonesische en Europese
(amateur)historici completeren het
verhaal. De enige grote groep die

Habib Abdul Rachman
geen gezicht krijgt is die van de
tienduizenden dwangarbeiders en
inheemse (Javaanse, Menadonese,
Soendanese en Molukse) militairen
die geronseld waren om voor het
KNIL in Atjeh te vechten; daarvoor
geldt helaas wat Raben aanduidt
als het ontbreken van een
‘overtuigend tegenarchief’. Voor
zover Stolwijks emoties meespelen, gaat het om nieuwsgierigheid, verbazing, weemoed en
nu en
dan geamuseerdheid;
ongevaarlijke gevoelens die het
beeld niet vertroebelen en het
relaas dichterbij brengen.

Guerrilla en jihad
‘Het verhaal van de bloedigste
strijd uit de Nederlandse koloniale
geschiedenis’ luidt de ondertitel
van Atjeh. Als je de dekolonisatieoorlog niet meerekent klopt dat.
Het was allemaal begonnen om de
uiterste uithoek van Sumatra, die
door
de
opening
van
het
Suezkanaal en het verleggen van
de
scheepsroute
strategisch
belangrijk
werd
voor
de
handelsvaart op Azië. In 1873

landden daar de eerste troepen,
en er zouden er nog vele volgen:
de langdurige oorlog heeft de
Nederlandse staat een fortuin en
veel hoofdbrekens gekost. Stolwijk
laat zien hoe de kolonialen zich
keer op keer vergisten in de
weerbaarheid van de Atjehers;
hun militaire massa en modernere
wapens waren vaak niet efficiënt
tegen de Atjehse guerrilla – een
gegeven dat zich tijdens de
dekolonisatieoorlog ook op Java
opnieuw voordeed en Westerse
eenheden in de hedendaagse
oorlogen nog altijd parten speelt.
Ook de mentale volharding van
hun tegenstander werd door de
Nederlanders onderschat; die was
vaak geïnspireerd door het geloof.
Op knappe, verrassend compacte
maar beeldende wijze schetst
Stolwijk de rol die de islam op het
eiland speelde, vanaf de tijd dat
Indiase en Arabische handelaren
die godsdienst meebrachten, via
de nauwe banden met het
Ottomaanse hof rond 1600 –
waar de legendarische avonturier,
diplomaat en Atjehse volksheld,
de Jemeniet: Habib Abdoerrahman
Alzahir, in 1868 nog een beroep
deed om de sultan van Atjeh te
steunen – tot de ontketening van
de jihad, juist op het moment dat
het KNIL voortgang begon te
boeken.
Stolwijk
begint
zijn
hoofdstukken steeds met een
pakkende scène, en dit is er een
van:
‘De oorlog is al een paar jaar bezig
als er rond 1880 een lange brief
bezorgd wordt bij het Nederlandse
hoofdkwartier in het voormalige
sultanspaleis. Het is een in het
Arabisch
geschreven
epistel,
gericht
aan de
nieuwbakken
assistent-resident van Atjeh, een
ernstige
man
genaamd
Van
Langen, en ondertekend door een
Atjehse geestelijke, een zekere
Chik di Tiro.
“De straf van de Heer des Heelals
hangt jullie boven het hoofd,” is
de aanhef. “Jullie Nederlanders
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zullen Atjeh moeten verlaten,
jullie soldaten zullen gevangen
worden genomen, jullie spullen
zullen buitgemaakt worden – en
dat alles door Atjehse moslims,
die arm zijn en zwak. En het
ergste is nog wel de straf die jullie
in het hiernamaals te wachten
staat!”’

Snouck en Heutsz
Wat de militairen niet kunnen
oplossen, kan de wetenschap
misschien wel; de Nederlandse
overheid
stuurt
een
stroom
wetenschappers naar de kolonie
om het raadsel van Atjeh te
breken. De invloedrijkste figuur is
Christiaan Snouck Hurgronje, een
theoloog en arabist uit Oosterhout
die zich heeft bekeerd tot de
islam. Stolwijk vond hem terug in
de schoolboeken:

Christiaan Snouck Hurgronje
‘“Snouck Hurgronje, de verrader
van de islam,” staat te lezen in
de geschiedenisboeken waaruit
de Atjehse basisschoolkinderen
tegenwoordig moeten leren. “Hij
deed zich voor als moslim en
kon zo alle Atjehse geheimen
doorspelen naar de koloniale
bezetters. Hij was de beste spion
van Nederland.” Daar is heel wat
voor te zeggen.’

Snouck lijkt een soort Hollandse
tegenfiguur van Habib. Onder
invloed van Snouck heeft de
Nederlandse
overheid
haar
strategie
aangepast:
Snouck
schrijft een ‘chirurgische aanpak’
voor, waarbij alleen de religieus
fanatieken worden uitgeschakeld
en de bevolking met hulp van de
lokale adel onder de duim wordt
gehouden. Uitvoerder van die
koers is de ambitieuze officier
en latere gouverneur-generaal
Joannes van Heutsz. Aanvankelijk
komt hij heel ver met de nieuwe
tactiek: de Atjehers worden nu
met
hun
eigen
middelen
bestreden, niet massaal en met
zware wapens maar door een licht
bepakt
eliteleger
van
bijna
uitsluitend nog inheemse mannen
van het Korps Marechaussee.
Maar in 1907 doet een klokkenluider zijn mond open:

door Nederland gecreëerde tweedeling in de maatschappij. Dit
conflict, dat opnieuw duizenden
levens kost, wordt beslist in het
voordeel van een groep religieuze
leiders.
Als
de
afscheidingsbeweging GAM in Atjeh eind jaren
negentig vecht voor onafhankelijkheid worden de Indonesische
soldaten
beschouwd
als
de
opvolgers van de ‘verachtelijke
koloniale soldaten’.

Ontwricht
Stolwijk beschrijft ook de streek
die verwoest is door het uitbaten
van olie- en gaswinning, met dank
aan respectievelijk de Koninklijke
Shell,
Exxon-Mobil
en
de
Indonesische overheid, die er
schatten mee verdienden zonder
iets anders dan kaalslag achter te
laten.

‘Zeventien pagina’s lang wordt de
vuile
was
buiten
gehangen;
pagina’s vol gruwelijkheden over
de dagelijkse gang van zaken in
Atjeh en de expeditie naar de
hooglanden in het bijzonder. “Het
kwam bij niemand op om mensen
gevangen te nemen in Tampeng,”
staat er. “De dorpelingen moesten
allemaal
worden
afgemaakt.
Luitenant, mijn kerels maakten er
gewoon een lolletje van, vertelde
een
brigadecommandant
na
afloop.”’
Overste Van Daalen, die de
expeditie naar de hooglanden had
geleid, werd ontslagen, maar later
doodleuk weer aangesteld, nu als
opperbevelhebber van het KNIL.
Verbijsterende zaken, en vreemd
herkenbaar.

’Atjeh’ van Anton Stolwijk

Na de Japanse capitulatie keert de
Atjehse bevolking zich tegen de
adel, ‘een resultaat van de […]

‘De oliemiljoenen stromen rijkelijk,
maar niet naar Atjeh, en al
helemaal niet naar Peureulak. Het

gebied verandert binnen twee jaar
in een desolaat landschap van
pompen en buizen en duistere
gevechten, in weinig meer lijkend
op “het verrukkelijke toneel van
vrede en welvaart” dat de
ontdekkingsreizigers nog maar zo
kortgeleden aantroffen.’
Het koloniale project heeft Atjeh
op meerdere niveaus langdurig
ontwricht. En dan heeft het in
2004 ook nog een verwoestende
tsunami te verwerken gekregen.
Anton Stolwijk heeft er een
indrukwekkend monumentje voor
opgericht. Heen en weer schietend
in de tijd komt hij tot een
geraffineerde
compositie
die
steeds de aandacht gevangen
houdt. De afwisseling van vele
verbazende en pijnlijke feiten,
kleurrijke levendig geportretteerde
historische personages, humoristische maar respectvolle anekdotes
over de
mensen
die
hij tegenkomt en een sterke
schildering van het soms lieflijke,
vaak weerbarstige en ondoordringbare landschap en de zee
die het eiland omgeeft: hij weet
het allemaal slim en verleidelijk
te verweven.
Anton Stolwijk: Atjeh, Het verhaal
van de bloedigste strijd uit de
Nederlandse geschiedenis. Uitg.
Prometheus, Amsterdam, 2016.
320 pagina´s. € 19,90
Esther Wils is freelance publicist.
Zij houdt zich o.a. bezig met
koloniale cultuur en geschiedenis.
(Java Post)

LIKE onze nieuwe

_____________________

facebookpagina

https://www.facebook.com/IndischCentrumNICC/
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Just4Kids…

voor iedereen van 6 tot 16 jaar

Nationaal Onderwijsmuseum
Sinds 11 juli is het Nationaal
Onderwijsmuseum gevestigd in
het gebouw "de Holland", een
prachtig pand van architect Van
Ravesteyn in Dordrecht. Het
museum
heeft
de
grootste
collectie ter wereld op het gebied
van onderwijs, plus een enorme
ambitie op het gebied van
educatie.

Het Onderwijsmuseum is dé plek
om het onderwijs van vroeger en
nu te beleven.
Het museum beschikt over meer
dan 2500 vierkante meter aan
publieke
en
tentoonstellingsruimte, inclusief het museumcafé,
met een mooie tuin met een
terras, waar je naast koffie, thee
of een verfrissend drankje ook
heerlijke broodjes kunt bestellen.
Verder een leuke gadgetwinkel
waar je ook allerlei boeken kunt
kopen,

In
het
Nationaal
Onderwijsmuseum zijn er activiteiten voor
de buitenschoolse opvang, voor
kinderen en voor volwassenen. In
het museum is te zien hoe
Nederlanders in vroeger jaren
naar school gingen (vanaf het
jaar 1200). Tijdens de vakanties
kunnen kinderen vaak activiteiten
in het museum doen en zijn er
rondleidingen voor volwassenen.
Het museum beschikt over alle
onderwijsmiddelen die ooit op een
school in Nederland of in de
voormalige koloniën gebruikt zijn.
Er zijn schoolboeken, griffels en
inktpotten, agenda's en schoolbankjes, schoolplaten, atlassen,
foto’s, films, het zijn bij elkaar
meer dan 350.000 voorwerpen.
Aan de hand van persoonlijke
verhalen laat het museum de
ontwikkeling van onderwijs en
de invloed ervan op jeugdcultuur
zien.
Het Nationaal Onderwijsmuseum
in Dordrecht leent zich ook goed
voor een bedrijfsuitje, familiedag, kinderfeestje of schoolreisje
Het museum is van maandag tot
en met zaterdag geopend van
09.00 uur tot 17.00 uur. Op

zondag is het museum open van
11.00 uur tot 17.00 uur.

De toegangsprijzen zijn:
Volwassenen: € 9,00 pp.
65+: € 9,00 pp.
Kinderen t/m 12 jr: € 3,00 pp.
Jongeren 13 t/m 18 jr: € 5,00
pp.
Peuters: Gratis
Bij groepen vanaf tien personen
kost een toegangskaart €7,00
per persoon. Het museumcafé
De Holland is ook zonder een
toegangskaart te bezoeken. Met
een museumkaart of ICOM kaart
is de toegang gratis.
Het Nationaal Onderwijsmuseum
is gelegen aan de Burgemeester
de Raadtsingel 97, 3311 JG
Dordrecht
Meer informatie op de website:
www.onderwijsmuseum.nl

_______________________________________________________________________________

Korte berichten

drumtalentje Heb jij nou ook zo’n
talent? Kan je goed gitaarspelen

Gezocht: Jong talent
In de rubriek “Just4Kids” hebben
we eerder al aandacht besteed
aan jong talent. Zo plaatsten we
een artikeltje over twee meisjes
die Indonesische dansen leerden
en verder ook een stukje over een

en treed je ook op? Of ben je een
tenniskampioen in de dop, een
goed biljarter of kan je heel goed
dansen of zingen? Misschien ben
je wel een hele goeie chef-kok, of
ben je een kunstschilder of
eenfotograaf in de dop. Misschien
ook wel een…… Kortom, alle
jonge supertalenten van ca. 6 tot
ca.
16 jaar oud willen we
voor het voetlicht zetten. En wij
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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 in je eigen
woorden naar de redactie, dan
maken wij er samen met jou
een echt leuk artikel van. Stuur
je reacties dan naar:
info@indisch-centrumdenhaag.nl DOEN HOOR….!!!

Boeken, e-books/cd-dvd
Frozen – De Reis – Suzanne
Francis. Ga met de bekende
figuren
uit
Frozen
mee
op
avontuur, op zoek naar de magie
van het noorderlicht! Kristoff en
Sven nemen hun vrienden Anna,
Elsa en Olaf mee naar de
Trollenvallei voor een mysterieuze
kristalceremonie
onder
het
prachtige noorderlicht. Elk jaar
huldigt Grootpabbie de jonge
trollen die al hun kristallen van
niveau één hebben verdiend.
Dit jaar hoort Kristoffs goede
vriend Puk daar ook bij. Maar er is
één probleem: Puk moet nog
bewijzen dat hij over uitmuntende
opsporingsvaardigheid
beschikt,
zodat zijn opsporingskristal gaat
gloeien. En wat nog erger is,
Grootpabbie en het noorderlicht
zijn nergens te bekennen. En
zonder hen zal er helemaal geen
ceremonie
plaatsvinden.
De
vrienden gaan samen met Puk
op zoek naar Grootpabbie. Maar
zullen ze hem op tijd vinden?
6 – 9 jaar. Prijs: € 13,99.

De vertelsels van Baker de
Bard – J.K. Rowling. Een van
de
zeven
handgeschreven
exemplaren van The Tales of
Beedle the Bard werd vorig jaar
geveild ten behoeve van een goed
doel. Internetboekhandel Amazon

kocht het voor het recordbedrag
van 2,4 miljoen euro. Na de
veiling oefenden fans wereldwijd
druk uit op schrijfster J.K. Rowling
om De Vertelsels voor een groot
publiek beschikbaar te maken. In
februari
2009
verscheen
de
Nederlandse vertaling van The
Tales of Beedle the Bard, die
inmiddels al enige tijd uitverkocht
is. Hier nu de herdruk, die deze
maand verschijnt. De vertelsels
van Baker de Bard is het boek dat
Albus Perkamentus naliet aan
Hermelien Griffel om Harry Potter
te helpen bij het vernietigen van
Voldemorts gruzielementen. Het
zijn vijf toversprookjes die door
Hermelien uit de oorspronkelijke
runen zijn vertaald, geïllustreerd
door J.K. Rowling. Professor Albus
Perkamentus voorzag de vertelsels
van uitgebreide aantekeningen.
9 – 12 jaar. Prijs: € 13,90.
Harry Potter en het vervloekte
kind – J.K. Rowling. Deze
speciale editie van de toneeltekst
zal verschijnen in november 2016,
zodat Harry Potter-fans ook in
Nederland en Vlaanderen dit nu
al legendarische 'achtste' Harry
Potter-verhaal kunnen lezen. Het
e-book
van
de
Nederlandse
vertaling zal gepubliceerd worden
op Pottermore, de interactieve
website van Rowlings Tovenaars-wereld. Over het boek/toneelstuk:
Het achtste verhaal. Negentien
jaar later Harry Potter en het
Vervloekte Kind deel een en twee
is het eerste Harry Potter-verhaal
dat officieel wordt gebracht als
toneelstuk. De wereldpremière
van het stuk zal plaatsvinden in
West End in Londen op 30 juli
2016. Het leven van Harry Potter
was al nooit eenvoudig, maar nu
hij een overwerkte ambtenaar is
op het ministerie van Toverkunst
en vader van drie schoolgaande
kinderen lijkt alles nog moeilijker.
Terwijl Harry wordt achtervolgd
door zijn verleden dat weigert
verleden tijd te blijven, worstelt
zijn jongste zoon Albus met een
familie-erfenis waar hij nooit om
gevraagd heeft. Wanneer het
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verleden en heden dreigen te
versmelten, leren zowel vader als
zoon dat duisternis soms uit een
onverwachte hoek komt. Vanaf
12 jaar. Prijs € 19,90.
Een fakkel tegen het duister –
Vuur en As – Sabaa Tahir. In
Een Fakkel tegen het Duister, het
tweede deel in de YA-serie Vuur
en As van Sabaa Tahir, gaat de
strijd van Elias en Laia verder.
‘Verslavend
als
The
Hunger
Games, fantasierijk als Harry
Potter en met de wreedheid van
Game of Thrones.’
Op hun vlucht dwars door het
Imperium vechten Laia en Elias
zich een weg naar het noorden om
Laia’s broer te bevrijden uit de
Kauf-gevangenis. Opgejaagd door
Maskers en gemanipuleerd door
de meedogenloze Commandant
proberen ze hun vijanden te
slim af te zijn. Vanaf 15 jaar. Prijs
€ 19,99.

Kinderboekwinkel

www.paagman.nl

Recept Pangsit Goreng
Een heerlijke Indische snack,
waar je bijna geen genoeg van
kunt krijgen. Altijd lekker bij
iedere gelegenheid. Pangsit is
eigenlijk een Chinees recept,
eigenlijk de gefrituurde versie
van de won-ton. Maar in de
Indische keuken zul je het ook
vaak aantreffen. Bovendien is
de pangsitvulling van dit recept
Indisch/Chinees.

Ingrediënten:
1 à 2 pakken pangsitvellen (toko)
(of anders loempiavellen die je in
vieren deelt), 150 gram rundergehakt, 150 gram fijngehakte
garnalen, 4 teentjes knoflook uit
de knijper, 2 eetl. zeer fijn
gesneden prei, 2 eetl. zeer
fijngehakte bladselderij, peper en
zout naar smaak, iets olie, water
en bloem voor een papje (om te
plakken) en olie om in te frituren.

Bereiding:
Rundergehakt samen met de
fijngehakte garnalen in wat olie

fruiten. Dan de knoflook en
fijngesneden prei toevoegen en
even mee laten bakken.

Vervolgens de selderij, peper en
zout erbij doen, het geheel goed
door elkaar mengen. Vuur uitdoen

en laten afkoelen. (het overtollige
vet afgieten).
Leg op elk pangsitvelletje een
opgehoopte dessertlepel vulling.
Vouw de velletjes in een driehoek
dicht en plak ze met het
meelpapje vast. Even aandrukken.
De 2 punten van dit driehoekje –
links en rechts- vouw je achterwaarts en plak je weer dicht met
het meelpapje, zodat het eindresultaat eruit ziet als op de foto.
In ruim olie frituren en serveren
met een zoetzure gembersausje
(ook verkrijgbaar bij de toko of de
betere supermarkt).

_________________________________________________

Links4Kids
Heel veel leuke LINKS
voor kinderen, maar niet
alleen voor kinderen:

De
Jeugdwebsite
van
de
Nederlandse
Oorlogsgravenstichting (Ned.-Indië).
http://www.eenlevenverloren.nl/in
dex.php?go=home.personen@pag
enr=1

Doorlinkwebsite naar tal van
Indische en Indisch gerelateerde
websites, blogs, personen en
onderwerpen.

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

https://linkenindisch4ever.wordpr
ess.com/

Villa Zebra, landelijke
organisatie
http://www.villazebra.nl

Website over online geschiedenis
van, voor en met Indische
Nederlanders.
http://www.indischhistorisch.nl
Informatie
over
schoollespakketten over het voormalige
Nederlands-Indië.
www.gastdocenten.com
Indisch Herinneringscentrum
Bronbeek
www.indischherinneringscentrum.
nl
Informatie over de Nationale
Indië-Herdenking
op
15
augustus. www.indieherdenking.nl
Een Indische start-pagina voor
de
jeugd:
http://suara-barukecil.jouwpagina.nl

jeugd-

Een informatieve website met heel
veel
Theatervoorstellingen,
overal in Nederland en voor iedere
leeftijd.
http://www.kindertheater.nl/
Kunstbende,
Een
landelijke
organisatie met afdelingen in alle
provincies voor iedereen van 13
tot
en
met
18
jaar.
http://www.kunstbende.nl

http://indischejeugdletteren.word
press.com/over-mij/
Young Adult Books, website
met boekrecensies en webshop
over boeken voor middelbare
scholieren.
http://www.youngadultbooks.nl/
Jeugdbieb, leuke en informatieve
website. http://www.jeugdbieb.nl
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
in Vlaanderen, website met van
alles.
http://www.cjsm.vlaanderen.be
Kinderboekenpraatjes.
Veel
boeken
uitzoeken
voor
elke
leeftijdgroep.
http://www.kinderboekenpraatjes.
nl
Website Indische Jeugdboeken,
compleet met een bestellink.
http://www.antiquariaatanna.nl/boekek/kameleonboeken

Jeugd
Startpagina
“Open
Start” http://jeugd.openstart.nl
Koorenhuis
Den
Haag,
cursussen en workshops voor
muziek, dans, kunst en theater.
http://www.koorenhuis.nl
Weblog
“Indische
Jeugdletteren”
Blog van Marjorie
van Putten:
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De Indische Agenda
T/m
31
december
2016:
Portret-ten expositie “Over
zee”. Een tentoonstelling van
het Indisch Herinneringscentrum
met portretten van Indische en
Molukse mannen en vrouwen,
die destijds als kind of jong
volwassene tussen 1946 en 1967
Indonesië verlieten om over Zee
naar Nederland te vertrekken.
De fotograaf Corné Sparidaens
maakte de foto’s en Machteld de
Vries tekende de overgebleven
herinneringen op. Hun verhalen
schetsen niet alleen een beeld van
het leven aan boord, maar ook
van het vertrek uit Indonesië en
de aankomst in Nederland. Het
begrip “repatriëring” betekende
niet zozeer een terugkeer naar het
vaderland, maar een reis naar een
onbekend, nog te creëren ‘thuis’.

De locatie: Museum Bronbeek,
Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.
Geopend: di. t/m zo. 10.00-17.00
uur. Info over de tentoonstelling:
www.indischherinneringscentrum.
nl.
T/m 29 januari 2017: Bronzen
uit Indonesië. Meer dan 200
bronzen beeldjes die normaal in
het
depot
verblijven
worden
tentoongesteld. Ze zijn gemaakt
tussen de 8e en 15e eeuw. De
meeste zijn op Java gevonden
maar komen daar oorspronkelijk
niet vandaan. Vanaf de vijfde
eeuw had de Indiase cultuur een
grote aantrekkingskracht op delen
van Indonesië. Lokale vorsten
gingen het Sanskriet, de Indiase
elitetaal, gebruiken en stichtten
Hindoeïstische en Boeddhistische

LET OP! Sluitingsdatum kopij op 8 oktober 2016

koninkrijken. Op Java ontstond
tussen de zevende en vijftiende
eeuw een bloeiende cultuur die
grootse monumenten naliet, zoals
de Boeddhistische Borobudur en
de Hindoetempel van Prambanan.
Hoe en waarom dit proces van
cultuuruitwisseling met India op
gang kwam, is nog niet helemaal

duidelijk. Sommige beeldjes lijken
erg op Indiase beeldjes en komen
waarschijnlijk uit India. Technisch
onderzoek naar het metaal van de
bronzen zou helpen om het plaatje
van de contacten tussen Indonesië
en de buitenwereld completer te
krijgen. De locatie: Museum voor
Volkenkunde,
Steenstraat
1,
2312 BS Leiden. Openingstijden:
dinsdag t/m zon-dag van 10.00
tot
17.00
uur.
Adres
en
openingstijden, zie volgend bericht
Informatie: www.volkenkunde.nl.
T/m 29 januari 2017:
De
Boeddha. De Boeddha is een van
de meest inspirerende figuren uit
de wereldgeschiedenis. Wat maakt
het
levensverhaal
van
deze
spirituele
leider
zo
enorm
intrigerend? Waarom zijn de
Boeddhabeelden
uit
diverse
landen zo verschillend van elkaar?
Wat zoeken mensen in het
boeddhisme? Deze en vele andere
vragen staan centraal in de grote
tentoonstelling
DE
BOEDDHA.
Het is de eerste keer dat er
zoveel Boeddhabeelden tegelijk
uit de eigen vaste museumcollectie gepresenteerd worden.
De getoonde voorwerpen vertellen
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het mooie levensverhaal van de
Boeddha. Deze tentoonstelling is
te bezoeken in het Museum voor
Volkenkunde,
Steenstraat
1,
2312 BS Leiden. Openingstijden:
dagelijks 10.00 tot 17.00 uur
(maandags gesloten, uitgezonderd
vakanties). Toegang: volwassene:
€ 14,00. 4-18 jr: € 6,00; CJP: 1
euro korting. Vriendenpas +
Museum jaarkaart: gratis. Nadere
info: Tel: 088-0042800, of anders
via e-mail: info@volkenkunde.nl.
Kijk ook eens op de website:
https://volkenkunde.nl/nl/deboeddha.

T/m 12 maart 2017: Van KNIL
militair tot meester-architect.
Een tentoonstelling die een beeld
geeft van het leven en werk van
Charles (1882-1949) en Richard
(1886-1842) Schoemaker. Beide
broers beginnen hun carrière aan
de KMA (Koninklijke Militaire
Academie) in Breda. Beide broers

Villa Isola in Bandoeng met een
deel van de tuin, een van de
bekendste ontwerpen van Charles
Schoemaker.

studeren af bij de Genie van het
KNIL en ze voelen zich sterk
aangetrokken
tot
NederlandsIndië. Na een korte militaire
carrière gaan ze de architectuur in
en beiden specialiseren zich in het
koloniale oftewel het NederlandsIndische bouwen. Ze studeren
verder aan de Technische Hogeschool in Bandoeng en aan de
Technische Universiteit in Delft.
Richard bouwt onder andere het
prestigieuze Paleis van den Legercommandant, dat in 1918 werd
geopend
en
daarna
diverse
gebouwen in Nederland en op
Curaçao. Charles bouwde vooral
voor particulieren, kerken en
bedrijven
in
Nederlands-Indië.
Als geen ander geeft hij het
stadsbeeld van Bandoeng vorm.
Hun verdere levensloop verschilt
sterk. Charles leeft als excentrieke
kunstenaar en is bevriend met zijn
vroegere student Soekarno. Zijn
broer Richard is in Delft in verzet
gekomen tegen de Duitse bezetter
en
wordt
in
1942
in
het
concentratiekamp Sachsenhausen
gefusilleerd. Locatie: Museum
Bronbeek, Velperweg 147, 6824
MB Arnhem. Geopend: di. t/m zo.
10.00-17.00 uur. Nadere info:
www.bronbeek.nl.
26 november 2016: Indische
Feestavond. Gastvrouw Coby de
Boer
organiseert
weer
een
gezellige Indische Feestavond.
Jong en oud kan zich weer
helemaal
overgeven
aan
de
danskunst onder de begeleidende

muzikale omlijsting van de band
Straight en Ben Heart. De
Indische keuken wordt zoals altijd

verzorgd door Ciska Catering met
hapjes, drankjes en natuurlijk een
maaltijd. Locatie: Dans & Party
Centrum The Lake, W. Dreesweg
10, 1314 VB Almere. Tijden:
20.00 tot 0030 uur, zaal open:
19.30 uur. Toegang: € 12,50 pp.
Aanmelden bij: OSCO Productions,
Coby de Boer Tel: 06-46415767,
036-5244573. Of via e-mail adres:
info@indischefeestavond.nl.
26 en 27 november 2016:
Pasar Makan Dansa. Een heel
gezellig muziek en dansweekend,
waar jong en oud zich weer
helemaal kan uitleven op de vloer.
De muziek woedt verzorgd door
Danjil met zijn Live Band, Riem de
Wolff, Edu Schalk, Ray Smith,
Harold Verwoert, It Takes Two,
Diana Monoarfa, de band Affinity

en last but not least de allround
band Relight. Verder medewerking
door
de
bekende
dansgroep
Orchidee. De keuken is dit keer
volop aanwezig met Indo-Maluku
Foodcourt. De locatie: Markthal
Didam, Marktplein 3, 6941 AA
Didam. Tijden: zaterdag 13.00 tot
22.00 uur; zondag 12.00 tot 20.00
uur. Toegang per dag: € 7,00,
65+ € 6,00. Weekend-passepartout: € 10,00. Kinderen tot 12
jaar GRATIS. Gratis parkeren. Uw
gastvrouw is Sylvia Budie. Info:
www.m-box.nl, Tel: 0877-841226.
3 en 4 december 2015: Het
Paranormaal Alternatief. De
grootste spirituele beurs van
Nederland vindt u in Rijswijk. U
kunt er terecht voor disciplines
zoals helderziende waarnemingen,
handlezen, massages, healingen,
aura, pendelen, psychometrie,
kaartleggen en een enorme keuze
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aan spirittuele artikelen. Verder
wordt er een boeiende lezing
gehouden door Monique van der
Klooster over spiritualiteit en
jezelven. Verder een lezing van

Ina Custers naar aanleiding van
haar nieuwste boek: “Het Mysterie
van de Zee”. De locatie is: De
Broodfabriek, Volmerlaan 12,
2288 GD Rijswijk. Tijden: Beide
dagen: 10.00 tot 17.00 uur.
Toegang: € 8,00; Kinderen 7 t/m
12 jr € 3,00; kinderen tot 7 jaar
gratis. Meer informatie zie website
www.paranormaaalternatief.nl.

4 december 2016: Cahaya
Maluku in Sittard-Geleen. De
volgende
editie
van
Cahaya
Maluku, de glans van Molukse
dans en muziek. Deze keer is dat
in de Stadsschouwburg SittardGeleen. Het is de eerste keer dat
de Maluku All Stars een uniek
theateroptreden verzorgen met in
de line-up: Julya Lo’ko (vocals),
Debrah Jade (vocals), Jessica
Manuputty (vocals), Chris Latul
(gitaar), Memru Renjaan (gitaar),
Ricardo
Lekatompessy
(bass),
Mark Pattiapon (keys) en Efraim

de Nijs-Latuheru (drums). Voor
het
culturele
deel
van
het
programma geeft de Tanimbarese
zang- en dansgroep LimaDiti acte
de présence alsook Satu Ikatan
Tali uit Waalwijk met liederen in
onder andere de bahasa tanah.

Het gitaarwerk van Rudy de
Queljoe zal die avond te zien en te
beluisteren zijn. Verder maakt
zangeres Ursula Maas-Manait uit
Limburg haar opwachting. Gastheer is Rocky Tuhuteru. Locatie
is: Stadsschouwburg SittardGeleen, Mgr. Claessenstraat 2,
6131 AJ Sittard-Geleen. Aanvang:
19.30 uur. Zaal open: 18.30 uur.
Toegang: voorverkoop (tot 24
november): € 15,00. Daarna aan
de kassa: € 17,50. Meer info:
www.dedomijnen.nl.

11 december 2016: As met een
Indisch
verleden.
In
deze
theatervoorstelling neemt Yvonne
Groeneveld
u
mee
in
een
zoektocht door haar eigen leven.

Geboren uit een Indische moeder
en een Nederlandse vader, zijn in
haar de twee culturen even sterk
aanwezig. De herinnering aan
haar moeder roept beelden op uit
het verleden, waar zij voor een
deel getuige van is geweest.
Maar wat heeft zij echt zelf meegemaakt en wat heeft zij zich uit
het verleden van haar moeder
eigen gemaakt. Wat doet het met
haar. Wat maakt het haar tot
wat ze nu is. Wat betekent die
vermenging van twee culturen en
hoe kan je definitief afscheid
nemen en daarnaast accepteren
dat je nooit los van de ander kan
zijn. As met een Indisch verleden
is een theatervoorstelling waarbij
Yvonne vertelt en de beelden voor
zich spreken. De locatie is:
Werftheater, Oudegracht 60 (aan
de werf), 3511 AS Utrecht.
Aanvang: 14.30 uur. Toegang
€ 13,00 (CJP en 55+ € 11,00).
Kaarten reserveren via 0302315440 of via het e-mailadres:
reserveren@werftheater.nl.

17 december 2016: Merry
Christmas Party. Zoals elk jaar
is er in Hotel van der Valk weer
een traditionele en oergezellige
Christmas Party. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door de
allround topformatie “Xanur” en
de al even illustere band “The

Eastern Aces”. Verder de zanger
en entertainer Buddy Mitchel, die
zeker aan de algehele sfeer zal
bijdragen. Kaarten uitsluitend via
voorverkoop bij: Rens Borghouts
070-3938377; Rob Lubis 0653350282; Alex von Ende 0622984482; Robert Regensburg
06-54688045; Frans v.d. Brand
06-46242584; Lenie van Vuure
070-3238411 en Anita Pinarija
070-4042134. En vanzelfsprekend
is er een sublieme Indische
Kerstkeuken aanwezig. Locatie:
Hotel v.d. Valk, Zijdeweg 54,
2245 BZ Wassenaar. Tijden: 19.00
uur tot 01.00 uur; zaal open 18.30
uur. Toegang: € 12,50. Nadere
informatie: rensborghouts@live.nl.

Help

NICC Magazine dit

jaar aan

10.000 abonnees

Verras uw familielid, vriend,
kennis of collega met een

GRATIS ABONNEMENT
info@indisch-centrum-denhaag.nl

_____________________________________________________________________________________________

Mededeling voor onze abonnees
Vooral de laatste tijd kregen wij
nog al wat klachten dat abonnees
niet
maandelijks
hun
NICC
Magazine ontvingen. Daardoor
hadden we regelmatig te maken
met nazendingen, hetgeen wij
natuurlijk zonder morren deden.
Maar dit is in geen geval de
bedoeling van een abonnement.
Na enig onderzoek ontdekten
wij dat het verzendprogramma

waarmee wij werkten, eigenlijk
het aantal niet meer aankon.
Daarom zijn wij met ingang van
dit novembernummer overgestapt
op een andere verzendtool. Helaas
is dit professionele programma
niet gratis en moeten wij opnieuw
onze onkosten verhogen. Een
groot voordeel is dat wij er vanuit
gaan dat nu alle storingen en
perikelen met de verzending
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achter de rug zijn en u weer
maandelijks van NICC Magazine
kunt genieten.
Mocht u tot de ‘slachtoffers’
behoren die niet altijd NICC
Magazine
ontvangen
hebben,
daarvoor onze oprechte excuses.
Als u nog nummers mist, aarzelt
u dan niet dit ons te melden.
Dan sturen wij u die nog na.
De redactie.

Reparatie, onderdelen, accessoires en batterijen voor al uw elektronische apparatuur. http://www.mobipc.nl/onderdelen

Pasar Kalender 2016

(update: 1 november 2016)

Januari
28, 29, 30: Breda http://www.winkelcentrumhogevucht.nl

23, 24: Vaassen www.pasaroostwest.nl
23: Den Bosch www.dehelftheuvel.nl
27, t/m 31: Steenwijk http://www.wnproductions.nl
30, 31: Middelburg www.stichtingstellar.nl
29, 30, 31: Zoetermeer www.m-box.nl

Februari
5, 6: Barneveld http://www.tjampoer.nl
20 t/m 28: Amsterdam RAI http://www.wnproductions.nl

Augustus
6, 7: Dieren www.pasaroostwest.nl
13: Bronbeek, Arnhem www.kumpulan.nl
14 t/m 17: Dordrecht http://www.wnproductions.nl
14: Kallenkote (Steenwijk) www.taman-indonesia.nl
19, 20, 21: Tilburg www.stichtingstellar.nl
20: Ede www.tokoneba.nl
26, 27, 28: Tegelen http://www.wnproductions.nl

Maart
5, 6: Rijswijk (ZH) www.pasarmalamrijswijk.nl
11, 12: Uden http://www.mercadouden.nl
26, 27, 28: Ahoy Rotterdam http://www.wnproductions.nl
27, 28, 29: Arnhem www.stellarevents.nl
April
2, 3: Oss www.stichtingstellar.nl
3: Sluiskil www.pasha.nu
8 t/m 10: Zwolle http://www.wnproductions.nl
22, 23, 24: Nieuwegein www.stichtingstellar.nl
30: Zutphen www.pasaroostwest.nl

September
2, 3, 4: Assen www.flamproductions.nl
10, 11: Veenendaal www.m-box.nl
17, 18: Kallenkote www.taman-indonesia.nl
18: Vught www.moleneindplein.net
22 t/m 25: Alphen a/d Rijn http://www.wnproductions.nl
30: Enschede www.flamproductions.nl

Mei
1: Amstelveen www.stichtingstellar.nl
1: Zutphen www.pasaroostwest.nl
2, 3 Kallenkote (Steenwijk) www.taman-indonesia.nl
6, 7, 8: Geleen http://www.pasarmalamasia.nl
7, 8: Veenendaal www.m-box.nl
14, 15, 16: Den Helder www.stichtingstellar.nl
28, 29: Landgoed Nienoord (Leek) www.stichtingstellar.nl
28 t/m 31: Malieveld Den Haag www.tongtongfair.nl

Oktober
1, 2: Enschede www.flamproductions.nl
1, 2: Almere www.indischefeestavond.nl
15, 16: Harderwijk www.pasarmalamharderwijk.nl
21, 22, 23: Nijmegen www.pasarmalamasia.nl
29, 30: Leek www.stichtingstellar.nl

Juni
1 t/m 5: Malieveld, Den Haag www.tongtongfair.nl
13, 14: Kallenkote (Steenwijk) www.taman-indonesia.nl
19, 20, 21: Emmen www.flamproductions.nl
24, 25, 26: Arnhem www.stichtingstellar.nl
25: Blaricum www.hetvitusblaricum.nl

November
5, 6: Rijswijk www.pasarmalamrijswijk.nl
6: Capelle a/d IJssel http://www.hooghewater.nl/events/
19: Steenwijk http://www.wnproductions.nl
25, 26, 27: Venray www.hollandsemarkten.nl
26, 27: Didam www.m-box.nl

Juli
1, 2, 3: Eindhoven www.stichtingstellar.nl
10: Breda www.raffyzorg.nl
9, 10: Kallenkote (Steenwijk) www.taman-indonesia.nl
16: Wierden www.molukkers-wierden.nl

December
3, 4: Veenendaal www.m-box.nl
e
26 dec. t/m 8 jan.: (behalve 1 Kerstdag en Nieuwjaarsdag)
Arnhem, Burgers Zoo http://www.wnproductions.nl
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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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Wilt u familie, vrienden of leden van uw club of vereniging gratis abonnee maken? Gebruikt u dan dit formulier
8.11

e-mail adressenlijst
NAAM

e –MAIL

ADRES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Deze e-mail-adressenlijst ‘knippen en plakken’ en versturen naar e-mail: info@indisch-centrum-denhaag.nl of printen
en versturen per post (voldoende frankeren) naar: Administratie NICC Magazine # Newtonstraat 660 # 2562 LA Den Haag
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