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Van de redactie           

In dit nummer weer veel interes-

sante artikelen, waaronder het 

tweede deel van ‘Epidemieën in 

Nederlands-Indië’. Verder, berust 

de theorie als zouden de Russen 

een aandeel hebben gehad in de 

val van Nieuw-Guinea? Dan een 

stuk over een hoge Japanse offi-

cier, die Singapore wist te ver-

overen op de Britten en mede 

daardoor als bijnaam kreeg: De 

Tijger van Malakka. Hij wist tot 

ver na de capitulatie zijn reeds 

hopeloze strijd tegen de geallieer-

den vol te houden, maar moest 

toch het onderspit delven. Dan  

het 25-jarig jubileum van de 

Nationaal Papoea Vereniging’95, 

waarvan het bestuur zich nog 

buigt hoe dit in corona-tijd vorm 

te geven. Een bijzonder jongeren-

project over het zoeken naar hun 

Indische roots in onder andere  

het Nationaal Archief. De redactie 

wenst u weer veel leesplezier. 

 

Heeft  u  zelf een item, waarvan  

u denkt dat dit onze lezers zal 

interesseren? NICC Magazine 

stelt haar redactionele inhoud 

met alle plezier voor u open.  

Graag willen wij u ook wijzen op 

de mogelijkheid NICC Magazine   

als advertentie medium te ge-

bruiken. 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 10.000 

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 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.  

Mede dankzij uw donaties en 

advertenties kan NICC Magazine 

helemaal GRATIS blijven.   

Hans  Vogelsang, hoofdredacteur.  

 

 

 

De bloednacht                                                                  Door:  Han Dehne 

Toen ik deze naam hoorde kon ik 

mij daarbij van alles voorstellen, 

maar helaas bleek dat veel erger 

dan dat ik mijn gedachten had. 

Nergens kon ik iets vinden waar 

deze term werd gebruikt om iets 

te duiden. Totdat ik door één    

van mijn facebook vrienden dat 

verhaal kreeg opgestuurd dat hij 

bij zijn speurtocht naar kennis 

terugvond 

In een soort weekblad met de 

naam “Het Indisch Nieuws” dat 

gezeteld was in Den Haag. 

Ja zeker, juist in de stad waar alle 

opeenvolgende regeringen hun 

best hebben gedaan om dat wat 

gebeurd was tijdens de Bersiap. 

Ik zal dit artikel onverkort en in  

de taal die werd gebruikt hierbij 

vermelden. 

De vragen die in dit verhaal 

gesteld worden zijn nog altijd van 

kracht, waarbij de problematiek 

van toen nog immer een rol  

speelt bij de afhandelingen rond 

de Indische Kwestie van nu. 

 

Een vlammende 

aanklacht 

Als een vlammende aanklacht 

blijft gloeien aan den horizon van 

het verleden de bloednacht van  

28 october 1945. Want in dien 

nacht werden honderdvijftig (150) 

Nederlandse vrouwen en kinderen, 

allen reeds op weg naar de 

vrijheid, door het uitzinnige amok-

gepeupel van Soerabaja op de 

afgrijselijkste wijze letterlijk afge-

slacht en verbrand! 

Waarom werd dit zo kwetsbare 

transport niet afdoende be-

schermd? 

De Engelsen wisten toch, dat 

dergelijke aanslagen verwacht 

konden worden? Wie is verant-

woordelijk voor deze misdadige 

zorgeloosheid? 

De Pers vermeldde het ver-

schrikkelijke bericht in een paar 

koude laconieke regels.  

En onze waardige Luitenant 

Gouverneur Generaal, die zich 

overal genoeglijk lachend laat 

kieken en alles wat niet voorkomt 

in zijn officiële rapporten over-
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dreven sensatieberichten noemt, 

heeft geen enkel woord van 

medegevoel over gehad voor     

de slachtoffers van deze massa-

moord. 

“Wie, in den naam van den 

Menschelijkheid en rechtvaardig-

heid, wie is verantwoordelijk voor 

al die zaken van Europeesch en 

Indonesisch leed? 

Want iemands onbekwaamheid, 

ijdelheid of onverschilligheid zal 

het onverbiddelijk vonnis der 

historie eenmaal aansprakelijk 

stellen voor deze, tragedie, een 

der grootste der wereldge-

schiedenis, te weten het toelaten, 

dat een bloeddorstig en waan-

zinnig banditisme zich over ons 

goddelijk mooie en vreedzame 

Indië kon uitstorten. 

 

De laffe, algemene afschuiving 

van verantwoordelijkheden zal on-

getwijfeld ook hier de objectieve 

boekstaving der feiten hopeloos 

brouilleren. Niet slechts in Indië 

doch overal ter wereld weerklinkt 

een  “Tidah Tahoe!”, een “Koerang 

Priksu”, een “Boekan saja!” 

Maar zoolang er nog ergens een 

ademtocht van gerechtigheid in 

deze geschonden en verscheurde 

wereld leeft, zullen de Neder-

landers   uit   den   Oost   blijven 

 vragen en eischen om een 

onpartijdig oordeel en desnoods 

bestraffing van hen, die nalieten 

wat gedaan moest worden ter 

voorkoming van deze en vele 

andere naoorlogse razernijen in 

een der schoonste paradijzen der 

aarde” 

------Einde publicatie------ 

Wat dit verhaal nog meer 

bij mij oproept 

Waarom? Zo vraag ik uit naam 

van de talloze doodgemartelde, 

uitgehongerde mensen in ons 

Indië, waarom is er niet aanstonds 

na de Japanse capitulatie op Java 

met voortvarendheid opgetreden? 

Waarom is er geen onmiddellijke 

en grondige uitlevering van alle 

Japanse wapens doorgezet? 

Waarom is aan onze landgenoten 

de toegang tot hun eigen 

gebiedsdeel door de Engelsen 

ontzegd? 

Waarom is er niet, conform de 

uitdrukkelijke belofte van de 

Gouverneur Generaal in de Volks-

raad op 16 juni, dadelijk na de 

beëindiging van de oorlog een 

Rijksconferentie bijeen geroepen 

over de structuur van het 

Koninkrijk, althans over een 

duidelijke en ondubbelzinnige 

regeringsverklaring, afgelegd  uit 

principiële bereidheid tot samen-

werking met vertegenwoordigers 

van het Indonesisch Nationalisme. 

Door dat uitstel en die laksheid    

is er immers een voor de 

openbare orde en rust een aller 

verderfelijkst vacuüm van gezag 

ontstaan   dat   golven   van   on- 

noemelijk leed heeft gebracht over 

tienduizenden, zo niet meer, 

Indische Nederlanders, Indo’s en 

Molukse mannen, vrouwen en 

kinderen. 

 

Natuurlijk is het niet te ver-

wonderen dat de Indonesische 

bevolking haar vrijheid bevocht, 

maar de ellende en het leed dat  

in de periode dat er een 

machtsvacuüm heerste, aangeduid 

als Bersiap, kreeg daardoor een 

wel zeer wreed karakter waarbij 

velen met de hun van de Jappen 

verraderlijk ontvangen wapens de 

kans schoon zagen voor een 

bloedig botvieren van hun 

moordlustige instincten.  

Helaas kan of wil niemand meer 

zijn vingers branden aan het 

vellen van een oordeel over de 

laakbare houding van de Neder-

landse Regering, het gedrag en de 

instelling van de Gouverneur 

Generaal, de verraderlijkheid van 

de verslagen Jappen en de 

houding van de bevrijdende 

tropen die het kolonialisme 

verafschuwden zoals de Ghurka’s. 

______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Torenstraat 48a 
2513BS   Den Haag 

070-3642806     
_____________________________________________________________________________________ 
(advertentie) 
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Het begin van de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog                   Door:  Mark Barrois* 

Na de Tweede Wereldoorlog 

riep Soekarno op 17 augustus 
1945 in Jakarta de onafhan-

kelijkheid van Indonesië uit. 

Daarmee was het koloniale 

Nederlands-Indië verleden tijd. 
Maar Nederland erkende de 

Republik Indonesia niet. Vanaf 

1945 wilde Nederland met 

onderhandelen, oorlogvoering 
en geweld het gezag in de 

kolonie herstellen en controle 

houden over het dekolonisatie-

proces. De ‘politionele acties’ 
(zoals de militaire operaties in 

Nederland genoemd werden) 

in 1947 en 1948-1949 zijn het 

meest bekend uit deze turbu-

lente periode. In dit artikel 
bespreken we het begin van de 

Indonesische Onafhankelijk-

heidsoorlog: de aanloop naar 

de ‘politionele acties’. 

Ondertekening van de Japanse 

overgavedocumenten door de 

Nederlandse vertegenwoordiger 

luitenant-admiraal Conrad E.L. 

Helfrich (Publiek Domein – wiki) 

 

De atoombommen 

vallen… 

De Amerikaanse atoombommen 

op Hiroshima en Nagasaki op 

respectievelijk 6 en 9 augustus 

1945 verrasten de hele wereld. Al 

snel na de verwoesting van beide 

steden, op 15 augustus 1945, 

kondigde de Japanse keizer de 

onvoorwaardelijke overgave van 

Japan aan. In heel Azië, en dus 

ook in Nederlands-Indië, legden 

Japanse soldaten hun wapens 

neer. 

Ook de Nederlandse regering in 

ballingschap was verrast door het 

plotselinge einde van de Tweede 

Wereldoorlog in Azië. Vanaf 1944 

werden al in het bevrijde zuiden 

van Nederland rekruten geworven 

die, na afloop van de oorlog in het 

westen, tegen de Japanners in 

Nederlands-Indië zouden vechten. 

Ook toen Nederland helemaal 

bevrijd was, ging de opbouw van 

een strijdmacht onverminderd 

door. Ruim twintigduizend oor-

logsvrijwilligers meldden zich aan. 

Na de overgave van Japan 

hoefden zij weliswaar niet meer 

tegen de Japanse bezetter te 

vechten, maar zij konden wél    

het ontstane machtsvacuüm in 

Nederlands-Indië opvullen, zo was 

de gedachte. 

De Proklamasi 

In 1945 was de situatie in Neder-

lands-Indië ronduit chaotisch.    

De Japanners waren weliswaar 

gecapituleerd, maar er waren nog 

geen geallieerde troepen op de 

archipel aanwezig.  

President Soekarno en premier 

Hatta spoedden zich, na de 

Japanse capitulatie, naar de 

hoofdstad en riepen daar, op 17 

augustus, op een geïmproviseerd 

podium de Onafhankelijkheid uit: 

“Kami bangsa 

Indonesia dengan ini 

menjatakan 

kemerdekaan 

Indonesia” 

Wij, het volk van 

Indonesië, verklaren 

hierbij dat Indonesië 

onafhankelijk is… 

Met die woorden (en het vervolg 

van de zogenaamde Proklamasi) 

verklaarde Soekarno dat het kolo-

niale Nederlands-Indië definitief 

verleden tijd was, en dat de 

nieuwe Republik Indonesia was 

geboren. In de Proklamasi riep 

Soekarno dringend op om 

ordentelijk en gezamenlijk te 

bouwen aan de onafhankelijke, 

moderne staat Indonesië. Daarbij 

hoorden het respecteren van de 

vrijheid van meningsuiting en 

gelijkwaardigheid voor allen.  

 
Soekarno, de eerste president van 

Indonesië (Foto: Publiek Domein – 

KITLV) 

 

“Alleen een nationalisme, dat ge-

dragen wordt door deze diepe 

gevoelens, kan ons in de wereld-

geschiedenis vooruitbrengen”, 

schreef Soekarno’s vertrouweling 

Soetan Sjahrir in het krantje ‘Onze 

Strijd’. 

Onafhankelijkheid 

(on)verwacht 

Voor Nederland kwam de onaf-

hankelijkheidsverklaring relatief 

onverwacht. Vóór de Tweede 

Wereldoorlog had de gouverneur-

generaal er namelijk alles aan 

https://historiek.net/atoombom-hiroshima-nagasaki/311/
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gedaan om het almaar groeiende 

Indonesische nationalisme stevig 

de kop in te drukken. De 

verhouding tussen Nederland en 

de ‘inlanders’ was toen sterk 

koloniaal.  

Lord Mountbatten (CC BY-SA 3.0 – 

Allan Warren – wiki) 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

groeide echter ook in Nederland 

het besef dat de vooroorlogse 

situatie niet meer te handhaven 

was. Koningin Wilhelmina zei in 

december 1942 op Radio Oranje 

dat het in haar bedoeling lag om… 

“…na de bevrijding de gelegenheid 

te scheppen om gezamenlijk te 

overleggen over een op veran-

derde omstandigheden passende 

vorm van het koninkrijk en zijn 

delen.” 

Dat in Nederlands-Indië tijdens de 

oorlog al met de Japanners werd 

gesproken over de onafhanke-

lijkheid van het land was geen 

algemene kennis. Er was in 

Nederland tijdens de oorlog een 

gebrek aan informatie ontstaan 

over wat er in Nederlands-Indië 

allemaal gaande was. 

In Nederland was men maar 

beperkt op de hoogte van het feit 

dat Soekarno en Hatta, als leiders 

van de nationalistische beweging, 

druk met de Japanners samen-

werkten aan de onafhankelijkheid 

van hun Indonesië. In augustus, 

vlak voor het werpen van de 

atoombommen, bleken de 

Japanners bereid om (enige mate 

van) onafhankelijkheid te ver-

lenen. Maar na de val van de 

atoombommen – en de capitulatie 

van Japan – waren de eerdere 

toezeggingen niks meer waard. 

Bersiap-periode 

In de hoofdstad Jakarta, (of 

Batavia zoals de Nederland het 

nog noemden) waren Soekarno  

en Hatta na het uitroepen van de 

onafhankelijkheid op hun hoede. 

Zij wisten dat ze in de toekomst 

de steun van de geallieerden 

nodig hadden om de uitgeroepen 

onafhankelijkheid te consolideren. 

Nederland ging Indonesië niet 

zomaar prijsgeven, wisten de 

beide leiders. Ze installeerden een 

officiële regering, met Soekarno 

als president, en bezetten nuts-

bedrijven, het spoor en de tram 

om maar zo goed mogelijk 

voorbereid te zijn op wat er nog 

zou komen. Die naoorlogse 

periode wordt daarom ook wel de 

Bersiap-periode – Indonesisch 

voor ‘wees paraat’ – genoemd. 

Buiten de hoofdstad was de 

situatie anders: nationalistische 

groeperingen en politiek bewuste 

jongeren (pemoeda’s) hadden lak 

aan de voorzichtige voorbereiding 

van Soekarno en Hatta. Zij wilden 

een Revolusi door het onafhan-

kelijk verklaarde land zo snel 

mogelijk te ontdoen van buiten-

landse inmenging. Bedreigingen, 

mishandelingen en moorden door 

lokale leiders waren aan de orde 

van de dag.  

Tienduizenden (Indische) Neder-

landers, pro-Nederlandse Indone-

siërs en Chinezen (een niet-

inheemse minderheid in Indone-

sië) kwamen door het geweld-

dadige optreden van de revo-

lutionaire pemoeda’s om het 

leven. Soekarno en Hatta hadden 

het gezag noch de middelen om 

de pemoeda’s een halt toe te 

roepen. Grote delen van de 

archipel dreigden in feite stuurloos 

te raken. 

De Engelsen komen 

Inmiddels was al wel duidelijk dat 

Engelse militairen (in opdracht van 

de Amerikaanse bevelhebbers) 

naar Indonesië zouden komen om 

de status quo te herstellen. Op   

29 september 1945 – ongeveer 

anderhalve maand na de onaf-

hankelijkheidsverklaring – zetten 

de eerste Engelse militairen voet 

aan wal. De Republik Indonesia 

wilde direct met de Engelsen om 

tafel om de uitgeroepen onaf-

hankelijkheid te bespreken. De 

Engelsen, onder aanvoering van 

Lord Mountbatten, stonden daar 

welwillend tegenover. De Indo-

nesische roep om onafhanke-

lijkheid kon sowieso op veel 

internationale sympathie rekenen. 

 
De uitgebrande auto van de Britse 

brigadier Aubertin Mallaby, op de 

plek waar hij werd gedood 

(Publiek Domein – wiki) 

 

Mountbatten, gesteund door veel 

andere internationale politici, 

verbood de Nederlandse regering 

om Nederlandse soldaten naar 

Indonesië te sturen. Volgens hem 

waren er namelijk breed gedeelde 

‘anti-Dutch views’ op de archipel. 

De aanwezigheid van een Neder-

landse krijgsmacht zou de toch al 

precaire situatie ongetwijfeld doen 

ontvlammen, zo was de gedachte. 

Bovendien moest het Indonesische 

volk rechtmatig de vrijheid worden 

gegund. 

De Dag van de Helden 

Duizenden jonge nationalisten, die 

de wapens van de Japanners 
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hebben overgenomen, waren 

echter niet alleen fel gekant tegen 

de Nederlandse aanwezigheid, 

maar ook tegen deze Engelse 

inmenging.                               

De aanwezigheid van Brits-

Indische militairen en Nederlandse 

ex-geïnterneerden in de haven-

stad Soerabaja zorgde daar voor 

grote onrust. De jonge nationa-

listen grepen, na enkele provo-

cerende acties over en weer, de 

macht op de straten van 

Soerabaja.  

                                        In die 

chaotische toestand werd een 

ongewapende Britse brigadier, 

Mallaby, van dichtbij doodge-

schoten. De Britten, woedend, 

eisten dat de jonge nationalisten 

hun wapens zouden neerleggen, 

maar daar voelden de pemoeda’s 

niks voor. In de dagen daarna 

zetten de Brits-Indische militairen 

de aanval in, wat op 10 november 

1945 leidde tot een massale 

veldslag in Soerabaja. 

 

 Huib van Mook en generaal Simon 

Spoor, ongedateerd (CC0 – Anefo 

– wiki) 

 

 

Ruim twintigduizend Indonesiërs 

kwamen om het leven of raakten 

gewond; enkele honderden Brits-

Indische militairen vonden de 

dood. Voor beide partijen was de 

uitkomst van de veldslag onge-

wenst: de Britten realiseerden zich 

dat ze in no-time konden worden 

meegezogen in een grootschalig 

militair conflict, terwijl de Indo-

nesiërs natuurlijk veel wapens en 

mankracht verloren.  

De omgekomen Indonesiërs 

worden nog altijd jaarlijks her-

dacht op die tiende november, ‘de 

Dag van de Helden’. 

Overleg en strijd 

Na de slag om Soerabaja werd  

het overleg tussen Nederland, 

Indonesië en het Verenigd 

Koninkrijk hervat. Ook al was de 

situatie er niet overzichtelijker    

op geworden. Nederland was 

namelijk tot op het bot verdeeld: 

meer progressieve politici ver-

klaarden zich bereid om (op 

termijn) over de Indonesische 

onafhankelijk te willen praten, 

terwijl andere politici pleitten voor 

een snelle herbezetting van de 

archipel om de Nederlandse 

staatskas weer te vullen. Eind 

december 1945 hakte het kabinet-

Schermerhorn de knoop door: het 

kabinet besloot om met de leiders 

van de Republiek door te praten 

over de mogelijke onafhankelijk-

heid en de voorwaarden daarvan. 

Terwijl de luitenant-gouverneur-

generaal Huib van Mook (voor-

heen de Nederlandse minister van 

Koloniën) gesprekken voerde met 

vertrouwelingen van Soekarno, 

hadden de Nederlandse KNIL-

soldaten – die tijdens de oorlog 

geïnterneerd waren in Indonesië 

of naar Australië waren uitge-

weken – de wapens weer opge-

pakt. Uiteraard tegen de zin van 

de Engelsen. 

Spoor en Pesing 

De Nederlandse generaal Simon 

Spoor wilde het Nederlandse 

militaire gezag in Indonesië 

herstellen en nam in april 1946 

met zijn KNIL-militairen Pesing, 

een gebied bij Jakarta, in. Daarbij 

maakten de Nederlanders vele 

tientallen slachtoffers onder de, 

volgens hen, verdachte bevolking. 

Dat militaire optreden maakte de 

Engelsen woedend, want het was 

tegen alle afspraken in.  

Desalniettemin namen de Britten 

geen maatregelen vanwege deze 

Nederlandse actie. Mogelijk omdat 

de Britten het liefst zo snel 

mogelijk uit Indonesië wilden 

vertrekken. 

In Nederland werd in de media 

geschreven over de onrechtmatige 

Nederlandse aanval op Pesing. 

Een getuige vertelde aan een 

journaliste over hoe de KNIL-

militairen “op beestachtige wijze 

bijna alle gevangenen afmaakten 

na het plegen van diverse 

gruweldaden.” Het krantenartikel 

leidde tot Kamervragen aan 

toenmalig minister van Overzeese 

Gebiedsdelen Johann Logemann. 

PvdA-Kamerlid Nico Palar vroeg 

aan de minister of hij kennis droeg 

van de gruweldaden die in het 

krantenartikel waren opgesomd. 

Logemann gaf niet veel later aan 

niets te weten over de begane 

wreedheden en stelde direct een 

onderzoek in. Het was volgens de 

minister… 

‘…volstrekt tegen den wensch van 

de Nederlandsche Regeering, 

wanneer zoo iets zou kunnen 

gebeuren, wanneer dat in den 

doofpot zou worden gestopt.’  

Wim Schermerhorn, Lord Killearn 

en Soetan Sjahrir in aanloop naar 

het Akkoord van Linggadjati (CC0 

– NIGIS – wiki) 

 

Veel inzicht in de affaire-Pesing 

verschafte de onderzoekscommis-

sie niet. Betrokkenen, waaronder 

generaal Spoor, ontkenden de 

geweldsontsporingen en wezen  

de aantijgingen resoluut af. Na 

veertien getuigen gehoord te 

hebben (waaronder drie Indone-

sische soldaten die verklaarden 

maar wat graag voor de 

Nederlanders te willen vechten) 

concludeerde de onderzoekscom-

missie dat er geen sprake was van 

extreem geweld. Daarmee was de 

kwestie afgedaan. 

https://historiek.net/partij-van-de-arbeid-pvda/3169/
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De militaire acties leidden tot een 

patstelling: Nederlandse KNIL-

militairen brachten steeds meer 

gebieden onder controle, maar de 

Republik Indonesia, dat inmiddels 

ook een leger (het Tentara 

Republik Indonesia (TRI)) op de 

been had gebracht, wilde die niet 

zomaar prijsgeven. En in de 

tussentijd probeerden de Britten 

zoveel mogelijk te bemiddelen. 

Soetan Sjahrir op een Indone-

sische postzegel uit 1947 (Publiek 

Domein – wiki) 

 

Akkoord van Linggadjati 

Hoewel de actie van generaal 

Spoor het onderling vertrouwen 

had geschaad, werden de diplo-

matieke gesprekken, met de 

Britten als intermediair, voort-

gezet.                                        

Namens de Nederlandse regering 

voerde luitenant-gouverneur-

generaal Van Mook, ondersteund 

door een commissie, de ge-

sprekken met de leiding van de 

Republik Indonesia. Onder hen 

was premier Sjahrir, die, in 

tegenstelling tot de radicale 

Soekarno, als een gematigde, en 

daarom aanvaardbare, gespreks-

partner werd gezien. 

De onderhandelingen liepen stroef 

en er waren veel gevoeligheden 

over en weer. Toch werd begin 

november een ontwerpovereen-

komst door de Nederlandse 

commissie gepresenteerd, waarin 

de Indonesische nationalisten 

enige vrijheden in het vooruitzicht 

werd gesteld, maar waarin de 

Nederlanders duidelijk een vinger 

in de pap hielden. 

Nadat op verzoek van Soekarno, 

die zich ook in de gesprekken 

mengde, het woord ‘vrijheid’ werd 

vervangen door ‘soevereiniteit’ 

werd in november 1946 het 

ontwerpakkoord van Linggadjati 

gesloten. Daarin werd bepaald dat 

de Republik de door hen bezette 

gebieden, waaronder Java en 

Sumatra, mocht houden. De door 

de Nederlanders of geallieerden 

bezette gebieden zouden op 

termijn ook onder het gezag van 

de Republik komen. Samen 

zouden zij werken “aan de 

spoedige vestiging van een 

souvereinen, democratischen staat 

op een federatieven grondslag, 

genaamd de Vereenigde Staten 

van Indonesië”, die het “geheele 

grondgebied van Nederlandsch-

Indië” omvatten. De Republik zou, 

samen met Nederland, Suriname 

en de Nederlandse Antillen, de 

Nederlands-Indonesische Unie 

gaan vormen met aan het hoofd 

de Nederlandse Kroon, koningin 

Juliana dus. 

De Britten vertrekken, 

Westerling treedt op 

Voor de Britten was de presentatie 

van het ontwerpakkoord van 

Linggadjati het teken om te 

vertrekken. In de maanden na het 

afsluiten van het akkoord werden 

de Britse troepen vervangen door 

circa 93.000 Nederlandse militai-

ren. Het vertrek van de Britten en 

het sluiten van het ontwerp-

akkoord leidden overigens niet tot 

rust in de archipel.  

De Indonesische guerrilla werd in 

delen van de archipel, en dan met 

name in Zuid-Celebes, alleen maar 

heviger. Dat leverde felle con-

frontaties tussen de guerrilla-

troepen en de Nederlandse 

militairen op. 

Die confrontaties mondden soms 

uit in grootschalige slachtingen. 

Zo startte de Nederlandse kapitein 

Raymond Westerling in juli 1946 

met zijn ‘stoottroepers’ een 

contraguerrilla actie tegen de TRI 

op Zuid-Celebes. Het bevel om de 

orde te handhaven en vijandige 

elementen te verwijderen kreeg 

hij na intensief overleg tussen de 

politieke leiding in Batavia en de 

Nederlandse legerleiding. Het was 

volgens Westerling nodig om hard, 

demonstratief en rechtvaardig    

op te treden. Met zijn Depot 

Speciale Troepen omcirkelde hij de 

kampongs op Zuid-Celebes, ver-

zamelde de bevolking en pikte    

de van terrorisme verdachte 

bewoners uit hun midden. Zij 

werden standrechtelijk geëxecu-

teerd. Zo voerden Westerlings 

mannen zeker honderden stand-

rechtelijke executies onder de 

bevolking uit. Hoewel Westerling 

de rust en orde met deze 

zuiveringsoperatie wist te her-

stellen, geldt de Zuid-Celebes-

affaire als een van de meest 

gewelddadige optredens van 

Nederland toen. 

 Raymond Westerling in 1948 

(CC0 – Ministerie van Defensie – 

wiki) 

 

Tot op de dag van vandaag wordt 

er gediscussieerd over de vraag of 

Westerlings optreden beschouwd 

moet worden als een succesvolle, 

noodzakelijke militaire prestatie 

binnen het  geldende noodrecht of 

als een buitensporige, excessieve 

oorlogsmisdaad. 

Verdeeldheid 

Het Akkoord van Linggadjati 

leverde in de Nederlandse politiek 

een hoop verdeeldheid op. Met 

name de Kamerleden van de KVP 
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waren niet te spreken over het 

akkoord. Zij vonden dat de 

Republik Indonesia van Soekarno 

te veel een Japans product was, 

omdat Soekarno in de Tweede 

Wereldoorlog met de Japanners 

had samengewerkt. Ook vonden 

veel politici dat Nederland weer 

sterk, zelfbewust en trots moest 

worden, want dat zou er vanzelf 

voor zorgen dat Indonesië rust en 

welvaart zou kennen. De Republik 

Indonesia soevereiniteit toeken-

nen was een zwaktebod, dat 

bovendien contraproductief zou 

zijn voor Indonesië. De KVP was 

er tenslotte niet gerust op dat de 

Kroon feitelijk aan het hoofd van 

de Unie zou blijven staan; de 

vrees was dat de Kroon een 

uitsluitend symbolische functie zou 

hebben. 

Ook de buitenparlementaire actie-

groep Nationaal Comité Hand-

having Rijkseenheid protesteerde 

fel tegen het Akkoord van 

Linggadjati. Het Comité meende 

dat Nederland de Tweede 

Wereldoorlog alsnog zou verliezen, 

als het Indonesië zo gemakkelijk 

zou afstaan. Bovendien strookte, 

volgens de bestuurders van het 

Comité, het verlenen van de 

soevereiniteit aan de Republik 

Indonesia niet met de radio-

toespraak van Wilhelmina in 1942: 

toen had de koningin immers 

gezegd dat de toekomst van 

Indonesië weliswaar in een 

gewijzigde vorm, maar wel binnen 

het Nederlands koninkrijk zou zijn. 

Het aangeklede akkoord 

Om de verdeeldheid over het 

ontwerpakkoord te verkleinen, 

kwam het kabinet-Beel, bestaande 

uit de KVP en de PvdA, op 10 

december 1946 in de Tweede 

Kamer met een verklaring en een 

toelichtende nota. De nota 

betekende de ‘aankleding’ van 

Linggadjati: de Nederlandse uitleg 

van het akkoord. In die 

aangeklede versie gaf het kabinet 

aan dat een verdere uitwerking 

van het akkoord essentieel was. 

Volgens het kabinet moest er   

een supranationale staat (Unie) 

komen, die gezamenlijk beleid 

voerde op het gebied van 

buitenlandse zaken, defensie en 

financiën. Ook wilde het kabinet 

nog doorpraten over de status van 

het excentrisch gelegen Nieuw-

Guinea en ervoor zorgen dat de 

rol van de Kroon niet puur 

symbolisch zou zijn.  

 
H.J.J. van Mook, 1947 (CC BY-SA 

3.0 nl – NIGIS – Anefo – wiki) 

 

De Tweede Kamer ging akkoord 

met die uitleg van het akkoord – 

dat werd onderstreept door de 

motie-Romme/Van der Goes 

Naters – en stemde in met het 

‘aangeklede’ Akkoord. 

Ontvangst in de Republik 

Maar het ‘aangeklede’ Akkoord 

kon op weinig sympathie rekenen 

in de Republik Indonesia. De 

Republik weigerde aanpassingen 

van het oorspronkelijke akkoord. 

Daarmee ontstond feitelijk een 

moeilijk te overbruggen tegen-

stelling tussen beide interpretaties 

van het ‘werkelijke’ akkoord. 

Luitenant-gouverneur-generaal 

Van Mook zag, op basis van het 

akkoord, een federale staat 

Indonesië voor zich, waar de 

Republik Indonesia een onderdeel 

van was. De Republik zag echter 

niks in zo’n federatie en streefde 

naar meer vrijheid en zelfstan-

digheid. 

Toch werd op 25 maart 1947 het 

‘werkelijke’ of officiële akkoord 

door beide partijen ondertekend. 

De hoop bestond namelijk dat 

men in de uitwerking van het 

akkoord de plooien nog glad kon 

strijken.                                        

Maar de Republik Indonesia liet  

er, tijdens het ondertekenen,  

nota van maken dat het de 

‘aangeklede’ versie niet erkende. 

De uitwerking in de periode na de 

ondertekening leverde echter niets 

op, waardoor het hoopgevende 

akkoord tot een dode letter 

verviel. 

Terwijl de militaire conflicten 

steeds heftiger werden, verklaarde 

de Nederlandse premier Beel in de 

Tweede Kamer dat de regering 

zich gedwongen kon voelen om 

‘militaire machtsmiddelen’ aan te 

wenden om de naleving van het 

Akkoord van Linggadjati af te 

dwingen. Zolang de Republik 

Indonesia een federale staat bleef 

afwijzen, was een militaire actie 

van politionele aard gerecht-

vaardigd, zo was zijn redenering. 

Niet lang na de woorden van Beel 

werden twee ‘Politionele Acties’ – 

zoals de militaire operaties in 

Nederland eufemistisch genoemd 

werden – op touw gezet om de 

orde in het zich bevrijdende 

Indonesië te herstellen. Een nieuw 

hoofdstuk in de dekolonisatie-

oorlog – en een zwarte bladzijde 

uit de Nederlandse geschiedenis – 

brak aan. (https://historiek.net)  

*) Mark Barrois (1994) studeerde 

geschiedenis aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen. Na het 

volgen van de master ‘Actuele 

Geschiedenis’ vervolgde hij zijn 

studie met de interdisciplinaire 

master ‘Politiek & Parlement’. 

Inmiddels heeft hij die master ook 

succesvol afgerond. Zijn interesse 

gaat onder meer uit naar het 

functioneren van de lokale 

democratie en het openbaar 

bestuur. Met name het thema 

‘burgerparticipatie’ spreekt hem 

daarbij aan. Verder coördineert  

hij de recensierubriek bij Jonge 

Historici en redigeert hij af en toe 

stukken bij Historiek.net. 

https://historiek.net/
http://www.jhsg.nl/
http://www.jhsg.nl/
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Epidemieën in Nederlands-Indië  (2)            
De twintigste eeuw                      Door:  Humphrey de la Croix 

Het eerste deel van dit artikel 

heeft u kunnen lezen in NICC 
Magazine van april, dit jaar. 

Hier het tweede deel. 

Een pandemie zoals nu Covid-

19 ons treft, is een regelmatig 
terugkerend verschijnsel in de 

geschiedenis. Denk aan de 

massale sterfte in de Europese 

Middeleeuwen door de pest, de 
‘zwarte dood’.  

Een eeuw geleden maakte de 

Spaanse griep tientallen mil-

joenen dodelijke slachtoffers. 
Nederlands-Indië kende ook 

verschillende grootschalige uit-

braken van ziektes. 

In deel 1 van deze tweedelige 

artikelserie heb ik epidemieën 
beschreven in de periode van 

1700 tot 1900. Dit tweede deel 

behandelt de periode van 1900 

tot 1950. 
Deel 1 teruglezen? Klik: HIER 

1920/1930. Vrouwen op de markt 

in Djokjakarta bereiden en ver-

kopen djamoe. Het gebruik van 

natuurlijke ingrediënten was een 

eeuwenoud gebruik bij de in-

heemse bevolking. Foto: Collectie 

Tropenmuseum Wereldculturen. 

 

Inleiding 
Tot het eind van de negentiende 

eeuw waren het vooral malaria en 

cholera wanneer er epidemieën 

uitbraken. In de loop van die eeuw 

is de moderne medische weten-

schap ontstaan. De ontdekking 

van ziekteverwekkers en -dragers 

was een eerste inzicht en een 

belangrijke stap vooruit in de 

bestrijding van ziekten. De mens 

slaagde er vervolgens in om 

medicijnen te ontwikkelen. 

Minstens net zo belangrijk was  

het verbeteren van de algehele 

hygiëne. Rioleringen en zuiveren  

van drinkwater zorgden voor 

terugdringen van besmettelijke 

ziekten. Andere succesfactoren   

in de strijd tegen ongezondheid 

waren het opleiden van artsen en 

verzorgend personeel, en grotere 

toegankelijkheid van de medische 

zorg. Iedere inwoner bereiken zou 

echter onmogelijk zijn. Dat zou 

echter onbetaalbaar zijn gezien de 

grootte van de bevolking en er 

zouden onvoldoende zorgverleners 

zijn.  

 

De inheemse bevolking bleef 

aangewezen op hun kennis van 

geneeskrachtige planten. Die 

eeuwenlang doorgegeven kennis 

en bijbehorende tradities waren 

blijvend. Daarin speelden veel 

genezers als “specialisten” een 

sleutelrol. De Indo-Europeanen 

zochten het ook vaak in die    

hoek en kenden vaak ook de 

geneeskrachtige kruiden in hun 

leefomgeving. De bekende 

djamoes vonden gretig aftrek. 

Zelfs tot op de dag van vandaag. 

De Ethische politiek in 

Nederlands-Indië: oog 

voor de volksgezondheid 

Die inheemse medische kennis 

was echter niet toereikend om 

epidemieën te voorkomen. In 

Nederlands-Indië was rond 1900 

het besef doorgedrongen om goed 

te zorgen voor de bevolking en  

dat gezondheidszorg breder toe-

gankelijk moest zijn. Een gezonde 

bevolking was een voorwaarde 

voor een gezonde economie. De 

uitbuiting van inheemse arbeids-

krachten had geleid tot grote 

sterfte en daardoor zou een tekort 

ontstaan aan goedkope arbeid. De 

zware druk die extra werken voor 

de plantages eiste, leidde er toe 

dat de inheemse bevolking niet 

genoeg voedsel voor zichzelf 

produceerde. De uitkomst daarvan 

waren hongersnood en sterfte. 

Om de volksgezondheid te 

verbeteren was er bestuurlijk 

beleid nodig. Het gouvernement 

van Indië moest keuzen maken  

op welke wijze en voor wie 

gezondheidszorg moest worden 

uitgebreid. En natuurlijk tegen 

welke kosten? Hoeveel guldens 

had kolonisator Nederland daar-

voor over? Het antwoord van het 

landsbestuur of gouvernement zou 

bekend gaan staan als de Ethische 

politiek. Deze wending in het 

bestuur en visie op de rol als 

kolonisator kwam door kritische 

geluiden vanuit de samenleving en 

journalistiek. De politici moesten 

wel volgen. 1) 

Rond 1929. Een demonstratie 

handkar van de Dienst Volks-

gezondheid, afdeling Medisch-

Hygiënische Propaganda. Foto: 

COLLECTIE TROPENMUSEUM 

 

Het gouvernement neemt 

initiatieven 

Doctor Djawa: STOVIA en NIAS 

In 1899 ontstond in Weltevreden 

de School tot Opleiding van 

Inlandse Artsen, STOVIA. Deze 

werd in 1913 gevolgd door de 

Nederlands-Indische Artsen School  

http://www.indischhistorisch.nl/tweede/sociale-geschiedenis/sociale-geschiedenis-epidemieen-in-nederlands-indie-deel-1-de-periode-1700-1900/
http://www.tongtong.nl/indische-school/contentdownloads/bosma_ethischepolitiek.pdf
http://www.tongtong.nl/indische-school/contentdownloads/bosma_ethischepolitiek.pdf
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(NIAS) voor Javaanse studenten. 

Beide opleidingen brachten medici 

voort onder de titel Doctor Djawa.  

Deze mocht basiszorg verlenen  

en vaccins toedienen. Na 1927 

werden deze opleidingen opge-

heven met de oprichting van een 

medische faculteit in Batavia. De 

afgestudeerden waren allen, 

Europeanen en Indonesiërs, vol-

waardig westers opgeleide artsen. 

 
1920-1933. Leerlingen van de 

School tot Opleiding van Indische 

Artsen (STOVIA), Doctor Jawa. 

Foto: COLLECTIE TROPENMUSEUM 

De toename van eerst de doctor 

djawa en later de artsen vanuit  

de nieuwe faculteit hebben de 

medische zorg voor bredere lagen 

van de bevolking uitgebreid. 

Kanttekening daarbij is dat door 

de grote bevolking van de kolonie 

en de grote verspreiding over de 

vele eilanden over het enorme 

gebied, de gezondheidszorg op 

westerse basis de meeste mensen 

niet bereikte. De bevolking bleef 

grotendeels aangewezen op de 

kennis van de eigen traditionele 

genezers en genezeressen. 2)  

Burgerlijk Geneeskundige Dienst 

/Dienst der Volksgezondheid 

Het landsbestuur investeerde in 

gezondheidszorg door in de desa’s 

vaccinaties uit te voeren, leef-

omstandigheden te verbeteren, te 

zorgen voor zuiver drinkwater en 

het opzetten van medische posten 

in desa’s. Belangrijk was in 1911 

de afscheiding van de Burgerlijk 

Geneeskundige Dienst (BGD) van 

de Militair Geneeskundige Dienst. 

De BGD heette vanaf 1920 Dienst 

der Volksgezondheid (DVG). De 

oprichting van de DVG was een 

breuk met de voorheen door het 

leger en marine georganiseerde 

gezondheidszorg. Die besteedde 

altijd de meeste zorg voor de 

eigen mensen. De medische zorg 

voor burgers kwam daarna. 3) 

Een van de hoofddoelstellingen 

van de BGD/DVG was de bevor-

dering van de volksgezondheid en 

ziektebestrijding op basis van 

westerse medische kennis, me-

dicijnen en hulpmiddelen. De 

ontwikkeling van medicijnen 

vloeide voort uit deze doelstelling. 

De BGD/DVG hadden laboratoria 

waar geneesmiddelen werden 

ontwikkeld.  

In 1887 was in Weltevreden het 

Centraal Geneeskundig Laborato-

rium opgericht. Vanaf 1923 was in 

Bandoeng het Pasteur Instituut 

gevestigd, waar onder andere een 

vaccin tegen pokken werd 

ontwikkeld. Bij de bestrijding van 

epidemieën zag de DVG het 

belang in van ‘big data’ avant la 

lettre: het voortbrengen en ver-

zamelen van cijfermatige gege-

vens. Daarmee konden ontwik-

kelingen en prognoses van een 

uitbraak in beeld worden gebracht 

Bereiding van koepok-vaccin, In-

stituut Pasteur, Bandoeng, 1925. 

Foto: COLLECTIE TROPENMUSEUM 

en geanalyseerd. En vervolgens 

passende maatregelen of aan-

passingen daarin worden aange-

bracht. Een werkwijze die nu met 

het Covid-19-virus herkenbaar is 

voor iedereen via de dagelijkse 

televisiebeelden en de internet-

pagina van het RIVM. 

Naast deze institutionele bena-

dering verbeterde het gouverne-

ment de irrigatie, riolering in 

steden en de kwaliteit van 

drinkwater. Het was vast komen 

te staan dat slecht water de 

verspreiding van cholera sterk 

bevorderde. Binnen 10 jaar na   

de ontdekking van de cholera bacil 

in 1883 waren vaccins ontwikkeld 

en vanaf 1893 aan tienduizenden 

personen toegediend. En met 

succesvol resultaat. 4) 

Periode 1910 – 1920: 

cholera en de pest op 

Midden- en Oost-Java 

Cholera 

De ontdekking van de cholerabacil 

in 1883 betekende pas een 

beginstap in het begrijpen van de 

ziekte. Zoals nu met het Covid-19-

virus moest een vaccin worden 

ontwikkeld. Dat ging tijd kosten 

en blijvende onzekerheid over 

verloop en terugkeer van cholera. 

De urgentie stond buiten alle 

twijfel. Op Java en het eiland 

Madoera kostte cholera in 1910 en 

1911 aan respectievelijk 65.000 

en 7.000 mensen het leven. Deze 

uitbraak staat bekend als de 

Zesde Cholera Pandemie. Als u op 

de LINK bij de kaart hieronder 

klikt komt u op de website met 

een overzicht van wereldwijde 

cholera-uitbraken in het verleden. 

5) 

 
Kaart: cholerapandemieën in het 

verleden. 

https://www.wikiwand.com/en/Ch

olera_outbreaks_and_pandemics 

 

De cholera zou zich na 1911 een 

tijd niet meer als een epidemie 

manifesteren  totdat  in  1961  de 

https://www.wikiwand.com/en/Cholera_outbreaks_and_pandemics
https://www.wikiwand.com/en/Cholera_outbreaks_and_pandemics
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Zevende Pandemie vanuit Indo-

nesië uitbrak. Die verspreidde  

zich vandaar uit richting het 

Midden-Oosten, Afrika en bereikte 

uiteindelijk in 1991 Zuid-Amerika. 

Nog in 2008 werd gemeld dat     

er  in West-Irian 291 mensen van 

de Danistammen stierven aan 

cholera.  

Barak in het vrouwenkamp in 

Makassar. De foto is van na de 

Japanse capitulatie op 15 augus-

tus 1945. Het beeld geeft een 

indruk van de woonomstandig-

heden. Foto: KITLV 

De acties van de overheid 

Het gouvernement had in 1911  

de epidemie-ordonnantie uitge-

vaardigd, vervolgens nog een 

aparte pestordonnantie en een 

quarantaine-ordonnantie.              

Het bestuur was bevoegd om  

gebouwen, huizen, desa’s te ont-

smetten en personen daar tot 

quarantaine te dwingen. Wanneer 

nodig konden ambtenaren panden 

slopen en mensen tot verhuizen 

bewegen. Deze vergaande maat-

regelen werden op grote schaal 

toegepast tijdens de pestepidemie 

van 1911 tot 1926. De vrees voor 

de ‘zwarte dood’ is voor de 

westerlingen een eeuwenoud 

trauma gebleven. 6) 

De pest-epidemie 1911-1926 

De pest doet in eerste instantie 

denken aan de grote epidemieën 

in de Late Middeleeuwen en een 

ziekte die in de twintigste eeuw 

niet meer bestond. In Nederlands-

Indië stierven echter in de periode 

van 1911 tot 1926 naar schatting  

120.000 mensen aan de “zwarte 

dood”. Het hoogtepunt was in de 

jaren 1913 en 1914. Met 27.555 

sterfgevallen vielen de meeste 

slachtoffers op Java. Het waren 

vooral de ratten die de ziekte 

verspreidden. De ratten leefden 

heel dicht bij de mens in de holtes 

van de bamboe waarmee huizen 

waren gebouwd. Ideale plekken 

waar ze in rust konden gedijen. 

Na deze ontdekking besloot het 

landsbestuur tot de vervanging 

van in totaal meer dan anderhalf 

miljoen huizen. De daarvoor 

ingestelde Dienst der Pestbestrij-

ding startte met het op grote 

schaal verbeteren van woningen.  

Deze werden vervangen door 

nieuwe gebouwd van steen, 

cement en massief hout. Daarbij 

kwam de beschikbaarheid vanaf 

1934 van een vaccin tegen de 

pest. Directeur L. Otten van het 

Pasteur Instituut in Bandoeng   

had het middel ontwikkeld en 

bezorgde zijn onderzoekscentrum 

wereldwijd de nodige faam. 

Vlak vóór de Tweede Wereldoorlog 

waren er hooguit nog 1.500 

pestgevallen op Java en in de 

eerste twee oorlogsjaren enkele 

honderden. Van een epidemie was 

geen sprake meer, ook al kwamen 

er nog ziektegevallen voor. 7) 

In 1927 heeft de Dienst der 

Volksgezondheid de film ‘De pest 

op Java’ beschikbaar gesteld. U 

kunt deze bekijken op YouTube 

door op de LINK te klikken: 

https://www.youtube.com/watch?

v=9M7i2Vbtaj4 

Pokken 

De DVG heeft ook met succes de 

pokken bestreden. Daarmee een 

bijdrage leverend aan de wereld-

wijde uitroeiing van deze ziekte. 

Eigenlijk was al rond 1850 een 

systematische benadering gestart 

met de organisatie van vaccin-

districten. Moeders met jonge 

kinderen moesten zich melden    

in hun verzamelplaats waar de 

injecties werden toegediend. 

Verdergaand wetenschappelijk on-

derzoek zorgde voor effectieve 

medicijnen.                              

Van pokken bestonden menselijke 

en dierlijke varianten. Van deze 

laatste heeft de medische weten-

schap de koepokken benut als 

vaccin tegen de menselijke 

variant.  

1920. Veel huizen in Java waren 

gemaakte deze bamboe. De holle 

buizen waren ideale plaatsen voor 

ratten om ongestoord te nestelen 

en waar niemand bij kon. Op deze 

wijze werd de pest snel verspreid 

in de vaak dicht bewoonde huizen. 

Foto: Tropenmuseum. Collectie 

Wereldculturen. 

De in 1891 in Weltevreden opge-

richte Lands Koepok Inrichting 

verrichtte het onderzoek naar de 

bestrijding van de ziekte. Door 

inentingen van kalveren werd kalf- 

lymfe aangemaakt. Het medicijn 

werd vaccin genoemd en is 

afgeleid van variolae vaccinae 

(ofwel koepokken) en verwijst 

naar het Latijnse vacca voor rund. 

Vandaar vaccineren als term voor 

het immuniseren met een vaccin. 

Pokken was een zeer besmet-

telijke, kwaadaardige ziekte maar 

is door ontdekken van effectieve 

vaccins dusdanig bestreden dat ze 

min of meer is uitgeroeid vanaf 

eind jaren twintig. 8) 

https://www.youtube.com/watch?v=9M7i2Vbtaj4
https://www.youtube.com/watch?v=9M7i2Vbtaj4
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Malaria 

Deze ziekte is nooit geheel 

verdwenen en vandaag de dag    

is er nog steeds kans het op te 

lopen in weinig toegankelijke ge-

bieden zoals tropisch regenwoud 

in Sumatra en Kalimantan. Malaria 

veroorzaakte zeer veel dodelijke 

aflopen. 

Malaria was echter de belang-

rijkste volksziekte en kwam 

vrijwel overal in de Oostindische 

archipel voor.  De DVG bestreed 

met succes de malariamuskiet. In 

1924 werd daartoe zelfs een 

centraal malariabureau opgericht. 

Zoals het RIVM nu doet 

onderzocht de DVG hoe de 

malariamuskiet zich gedroeg, 

waar de insect leefde en waar 

eitjes werden gelegd en uit-

kwamen.  

In het kader van de pestbestrij-

ding werden woningen verbeterd. 

De werkers op de foto laten de 

wijze zien waarop zij bamboe 

binten bevestigen op stenen 

muurtjes. Foto: G.M. Versteeg. 

Tropenmuseum.  

Nederlandse tropenartsen zoals  

prof. dr. N.H. Swellengrebel, E. 

Rodenwaldt en hun Indonesische 

vakgenoten Mangokoewinoto en 

Raden Soesilo verwierven inter-

nationale waardering voor hun 

onderzoeksresultaten. 

Het realiseren van goed bedachte 

bestrijding was niet altijd even 

gemakkelijk. Rijstvelden droog-

leggen zou de muskiet indammen. 

Nadeel was dat de bevolking geen 

voedsel kon produceren en dure 

rijst van elders zou moeten kopen. 

Wat wel makkelijker kon was 

massale verbouw en verstrekking 

van kinine. Nederlandse telers 

hadden de beste soort kinabomen 

weten te ontwikkelen.  

Dit natuurlijke medicijn was 

wereldwijd een veelgevraagd en 

lucratief Indisch exportproduct. 9) 

Ziekten in de Japanse 

interneringskampen 

1942-1945 

De bestrijding van epidemieën 

was tot aan het begin van de 

Tweede Wereldoorlog succesvol 

geweest. Malaria, pokken en zelfs 

de teruggekeerde pest waren bijna 

volledig teruggedrongen. De 

Japanse bezetting betekende een 

terugval in de volksgezondheid 

van alle bevolkingsgroepen. 

Medici en verplegend personeel 

waren door de dienstplicht militair 

geworden en in krijgsgevangen-

schap gegaan. De voortzetting  

van onderzoek in de medische 

laboratoria van het Pasteur 

Instituut waren onderbroken. Het 

Europees personeel zat in kampen 

of zat werkloos thuis. 

De Europese bevolking en een 

deel van de Indo-Europeanen 

werden bijeengebracht in  inter-

nerings- en krijgsgevangenen-

kampen.  De oncomfortabele 

leefomstandigheden in deze volle 

locaties, de vele zieken, slechte 

hygiëne en steeds groter worden-

de fysieke kwetsbaarheid waren 

gunstig voor de uitbraak van in de 

vooroorlogse periode succesvol 

bestreden ziekten. Naarmate de 

hygiëne hard achteruit ging door 

gebrek aan schoon water, zeep, 

medicijnen, overbelaste latrines 

en de toename van ongedierte 

nam de kans op massale ver-

spreiding van ziektes toe. Diarree, 

dysenterie en cholera worden door 

voormalige geïnterneerden altijd 

genoemd wanneer ze de situatie 

in de dichtbevolkte kampen be-

schrijven. 

Naast de gebrekkige omstandig-

heden en dicht op elkaar zitten in 

de kampen, verspreidden ziekten 

zich ook nog eens door de vele 

overplaatsingen naar andere 

kamplocaties verspreid over het 

eiland of over de gehele archipel. 

10) 

Was er wel sprake van heuse 

epidemieën? In absolute zin 

afgezet tegen de totale bevolking 

van de kolonie niet. Relatief 

gezien wél: de geïnterneerden 

vormden een geconcentreerde 

groep binnen een kamp. Binnen 

dat verband was er bij een groot 

aantal zelfde ziekteverschijnselen 

feitelijk sprake van een epidemie. 

De besmetting in de compacte 

ruimte die het kamp was, ver-

spreidde zich snel. De omstan-

digheden in het kamp ver-

slechterden naarmate de Japan-

ners voedselrantsoenen sterk 

verminderden, medicijnen en 

verzorgingsmiddelen zoals ver-

band en pleisters, opraakten.      

Rond 1910. Pokken-vaccinatie in 

een Javaanse kampong door een 

dokter Djawa (inheemse arts, die 

westers was opgeleid). Foto: C. 

Nieuwenhuis. Collectie KITLV 

De sanitaire voorzieningen waren 

zeer basaal: open, overvolle 

latrines dicht bij elkaar en zuiver 

water werd steeds schaarser. 

Deze kenmerken waren van 

toepassing op zowel krijgsge-

vangen- als de burgerinterne-

ringskampen. Met de toevoeging 

dat krijgsgevangenen als eerloze 

verliezers werden behandeld. De 

aanleg van de Birma-Siam en 

Pakan Baroe spoorlijnen kostte 

ruim 8.200 Nederlandse krijgsge-

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_Swellengrebel
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vangenen het leven. Het aantal 

overledenen in de burgerkampen 

was naar schatting 13.000. 

Aangetekend hierbij dat niet exact 

was vast te stellen wanneer er 

sprake was van een natuurlijke 

dood of als gevolg van een ziekte. 

11) 

Mazelen op de Nieuw-

Amsterdam (1945) 

Op 8 december 1945 vertrekt het 

voormalige geallieerde troepen-

transportschip, de s.s. Nieuw 

Amsterdam naar Nederland met 

3.840 overlevenden van de 

Japanse interneringskampen.   

Het aantal kinderen bedraagt 

ongeveer 1.200. De meesten van 

deze repatrianten zijn erg ver-

zwakt door verblijf in de kampen. 

Toen de mazelen tijdens de reis 

uitbrak waren de kinderen amper 

daartegen bestand. Naar schatting 

zijn er onderweg rond de 150 van 

hen overleden aan de ziekte. De 

erg zwakke conditie door onder-

voeding in de kampen, de uitge-

broken mazelen en de winterkou 

bij aankomst in Nederland waren 

een fatale combinatie. Pijnlijk is 

dat door gebrek aan koelruimtes 

een aantal stoffelijke overschotten 

in zee werd gebracht. De reis zou 

na overstappen in Engeland op 

twee andere schepen nog een 

lelijke verrassing brengen.  

De ruimten in de twee schepen 

vanuit Southampton waarin de 

passagiers waren ondergebracht 

waren onverwarmd. Ze kwamen 

totaal verkleumd en mogelijk 

onderkoeld aan in een ijskoud 

Amsterdam. 12) 

De geschiedenis van epidemieën 

in voormalig Nederlands-Indië 

eindigt wrang met deze mazelen-

epidemie. De oorlog was maar net 

beëindigd. Voor de betreffende 

ouders en kinderen waren het 

vooruitzicht in Nederland op te 

knappen en een gelukkig leven    

al snel een illusie geworden. 

Kwalijk is de houding van de 

Nederlandse autoriteiten die deze 

epidemie hebben verzwegen. 

De autoriteiten die over de repa-

triëringen gingen, hebben de 

sterfgevallen niet gerapporteerd 

zodat er niets over bekend werd. 

Pas in 2017 kreeg de epidemie 

publiciteit. De getroffen en ver-

geten kinderen konden eindelijk 

worden herdacht. 13)  

ss Nieuw Amsterdam 
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Was het lot van Nieuw Guinea in 1962 

onontkoombaar?                                                  Door:  Han Dehne 

Lagen Russische onderzeeërs al klaar voor de kust van de Vogelkop? 
 

Dit klinkt misschien bizar. Het 

betekent echter dat Nederland 

in alle gevallen Nieuw Guinea 

was kwijtgeraakt als overzees 
gebiedsdeel. Zelfs het begrip 

als zou Nederland de Papoea’s 

in de steek hebben gelaten is 

dan nog zeer de vraag. 

Een Sovjet troepenmacht heeft in 

augustus 1962 op het punt ge-

staan Nieuw Guinea aan te vallen 

en te bevrijden van de daar 

aanwezige Nederlanders. 

Indonesië eiste het gebied al 

vanaf hun onafhankelijkheid in 

1945 op, maar Nederland was 

bereid het op een oorlog aan te 

laten komen om Nieuw Guinea te 

behouden. 

De Nederlandse krijgsmacht 

aldaar bestond op dat moment uit 

3 fregatten, een onderzeeboot-

jager, een squadron Neptunes en 

Hawker-Hunter jagers, luchtdoel-

artillerie en zo’n 4800 militairen 

die het gebied moesten vrijwaren 

van steeds vaker voorkomende 

infiltraties van Indonesische zijde. 

 

In 1962 besloot Moskou om een 

zestal onderzeeboten, tientallen 

Toepolev bommenwerpers en een 

dikke 3000 man grondtroepen 

naar Indonesië te sturen. Deze 

militairen moesten zich na hun 

aankomst in Indonesische uni-

formen omkleden. Daarnaast 

bezaten zij identiteitspapieren 

waaruit zou blijken dat zij op 

vrijwillige basis in Indonesische 

dienst waren. Zij kregen echter 

hun bevelen rechtstreeks uit 

Moskou. 

(Is dit niet net zoals thans het 

geval is in de Oekraïne en op het 

Krim-schiereiland?) 

De commandanten van 5 van de 6 

onderzeeboten hadden het bevel 

gekregen om ieder zogenaamd 

vijandelijk schip te beschieten of 

te torpederen en naar de bodem 

van de oceaan te jagen. Dit bevel 

gold voor alle schepen:  marine-

schepen, koopvaardijschepen en 

http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/tillema
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/tillema
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/tillema
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010136129:mpeg21:p002
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010136129:mpeg21:p002
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010136129:mpeg21:p002
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03081758
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03081758
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03081758
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03081758
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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passagiersschepen, ongeacht on-

der welke vlag zij geregistreerd 

waren. 

De zesde onderzeeboot had als 

opdracht gekregen om de brand-

stof opslagtanks in Manokwari de 

lucht in te blazen en het daar 

aanwezige Nederlandse fregat te 

torpederen. 

Onder de zware druk van de 

Amerikanen gingen Nederland en 

Indonesië op 15 augustus 1962 

alsnog akkoord met een overgave 

van de macht, maar Den Haag 

bleef treuzelen met de uiteinde-

lijke parlementaire goedkeuring. 

Indonesië (Sovjet-Unie) had de 

invasievloot al op zee klaar liggen 

en stoomde op richting de 

Vogelkop.  Zij waren op amper 10 

mijl de kust genaderd toen zij 

alsnog het bevel kregen om al  

hun acties te staken. Nederland 

was gezwicht voor de enorme 

druk en ging spoorslags akkoord. 

Het verschil was slechts 2 uur, 

anders was er zeer zeker oorlog 

geweest. 

Eigenlijk had Nederland in die tijd 

nog altijd grootse plannen met 

zijn laatste kolonie in de Oost, 

waar een immense rijkdom aan 

bodemschatten verborgen moest 

liggen. Toen het in Den Haag 

duidelijk werd dat er een serieuze 

oorlogsdreiging bestond en zij 

geen enkele steun zou kunnen 

krijgen van de Verenigde Staten 

was het pleit snel beklonken. 

De Papoea’s werden in de steek 

gelaten door hun beschermheer 

Nederland en Nederland voelde 

zich verraden door zijn bescherm-

heer Amerika.  

Vraag van de redactie: 

Zijn er onder de lezers van NICC 

Magazine mensen die in dit kader 

meer info hebben? Wij houden  

ons aanbevolen en stellen onze 

redactionele ruimte graag ter 

beschikking.  

_______________________________ 

 
Levering en reparatie van GSM, Tablet, Laptop, Desktop en alle randapparatuur.                                                                       

Snel, vakkundig en redelijk geprijsd. Klik hier voor de aanbiedingen.  

 

Torenstraat 48a 
2513BS   Den Haag 

070-3642806 

www.borcaden.nl 

            

 

  

(advertentie) 

 

De tijger van Malakka                               Door:  Rudi Schrever*  
 

De naam van de Japanse hoge 

officier Tomoyuki Yamashita 

geraakte bij alle geallieerde 

troepen in de Stille Oceaan 
bekend toen hij er in februari 

1942 met zijn leger in slaagde 

de onneembaar geachte Britse 

kroonkolonie Singapore op het 
schiereiland Malakka te ver-

overen. Dit artikel is een kort 

relaas over zijn jeugd en zijn 

militaire carrière. 

Yamashita werd op 8 november 

1885 geboren te Osugi, een 

plattelandsdorpje op Shikoku, één 

van de grotere eilanden van de 

Japanse archipel. In 1905 studeer-

de hij aan de Militaire Academie 

van Tokyo af als één der besten 

van zijn promotie. Enige tijd later 

kreeg hij op het Chinese schier-

eiland Shangdong, toen een win-

gewest van Duitsland, zijn vuur-

doop en benoemd tot kapitein. 

Verdere loopbaan 

De jaren daarop was Yamashita 

als adjunct militaire attaché 

werkzaam op de Japanse am-

bassade in Bern en Berlijn. In 

1922 kreeg hij zijn promotie tot 

majoor en werd teruggeroepen 

naar Tokyo, waar hij als staf-

officier aan de slag ging. Begin 

augustus 1925 klom hij op tot    

de rang van luitenant-kolonel 

http://www.borcaden.nl/
www.borcaden.nl
https://historiek.net/author/rudi-schrever/
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waarna hij als militaire attaché 

naar Wenen werd gestuurd. In 

1930 werd Yamashita benoemd 

tot kolonel en kreeg bij zijn 

terugkeer in Japan het bevel over 

het 3de Infanterieregiment, een 

elite-eenheid die belast was met 

de veiligheid van de keizerlijke 

familie.                                      

Vier jaar later volgde Yamashita’s 

bevordering tot generaal-majoor. 

De val van Singapore 

Bij het uitbreken van de oorlog in 

de Stille Oceaan werd Singapore 

plots de belangrijkste Britse 

marinehaven in Zuidoost Azië.   

De goede toegankelijkheid voor 

grote oorlogsschepen en de uit-

gebreide haveninfrastructuur met 

de enorme droogdokken die zelfs 

de meest complexe herstellings- 

en onderhoudswerken mogelijk 

maakten, wekten echter eveneens 

de interesse op van de Japanse 

admiraliteit. Het werd dan ook vrij 

snel duidelijk dat na Pearl Harbor 

de zeehaven van Singapore het 

eerstvolgende Japanse doelwit zou 

worden. Die inschatting bleek 

maar al te juist te zijn want begin 

1942 was Yamashita, inmiddels 

gepromoveerd tot luitenant-

generaal, al in het diepste geheim 

begonnen met de uitvoering van 

zijn plannen om de stad in te 

nemen. 

Tomoyuki Yamashita (1885-1946) 

“De tijger van Malakka” 

De Britten die ervan overtuigd 

waren dat een aanval enkel vanuit 

zee kon plaatsvinden, hadden 

intussen in en rond de haven 

verschillende kustbatterijen opge-

steld. Yamashita deed echter wat 

niemand verwachtte: hij baande 

zich met zijn manschappen een 

weg dwars door de moerassen    

en jungle van Malakka om zo 

Singapore langs landzijde aan te 

vallen. De kanonnen die zeewaarts 

waren gericht en de haven 

moesten verdedigen bleken door 

de verrassingsaanval via land van 

geen enkel nut en kort daarna viel 

de stad ondanks hevige weerstand 

in Japanse handen. Alles samen 

werden om en nabij de 130.000 

Britse, Indiase en Australische 

soldaten krijgsgevangen geno-

men.  

Toen het nieuws van de inname 

van Singapore Engeland bereikte, 

ontlokte dit aan Winston Churchill 

de volgende woorden: 

“It is the worst disaster and 

largest capitulation in British 

military history”. – Vrij vertaald: 

“Het is de ergste ramp en grootste 

nederlaag in de Britse militaire 

geschiedenis”. 

Yamashita zelf kreeg door wat 

niemand voor mogelijk had ge-

houden de bijnaam van “De tijger 

van Malakka”. 

Het verdere verhaal 

In juli 1942 werd Yamashita aan 

het hoofd van een aanzienlijke 

troepenmacht naar Mantsjoerije 

gezonden dat al sinds 1932 niet 

meer dan een vazalgebied van 

Japan was. Begin oktober 1944, 

toen de krijgskansen voor Japan al 

waren gekeerd, werd Yamashita 

teruggeroepen en belast met de 

verdediging van het Filippijnse 

eiland Leyte dat met zijn meer 

dan 7.200 km² en strategische 

ligging een natuurlijke buffer 

vormde tegen de oprukkende 

Amerikaanse troepen. Drie jaar 

permanente strijd had het Japanse 

leger echter danig verzwakt zodat 

de uitkomst van de gevechten niet 

moeilijk te raden viel. 

Zoals verwacht werden ook de 

Filipijnen dan uiteindelijk door    

de Amerikanen heroverd, maar 

Tomoyuki Yamashita zette op het 

verderop gelegen eiland Luzon de 

strijd verbeten voort, zelfs nadat 

op 14 augustus keizer Hirohito  

het besluit nam te capituleren.   

 

Overgave, berechting en 

executie 

Pas begin september 1945 gaf 

Yamashita zich over. Vrijwel on-

middellijk daarna werd hij voor 

een militaire rechtbank gedaagd 

op beschuldiging van oorlogs-

misdaden. Hoewel op het proces  

al spoedig bleek dat er geen  

harde bewijzen waren om de aan-

klacht te staven, werd Yamashita 

toch ter dood veroordeeld. Een 

gratieverzoek werd door president 

Truman afgewezen.                     

Op 23 februari 1946 werd in het 

gevangenkamp van Los Banos 

nabij de Filippijnse hoofdstad 

Manila het vonnis voltrokken. 

Tomoyuki Yamashita geeft zich 

uiteindelijk over op 2 september 

1945 (Publiek Domein – wiki) 

 

Het goud van Yamashita 

Decennia lang deed het gerucht de 

ronde dat tijdens de laatste dagen 

van de oorlog Yamashita in 

grotten, tunnels en ondergrondse 

galerijen op Leyte een immense 

goudschat had verborgen. Het 

verhaal leidde een eigen leven tot 

Sterling Seagrave en Peggy 

Sawyer, twee onderzoeksjour-

nalisten, eind jaren negentig van 

https://historiek.net/aanval-op-pearl-harbor-1941/39201/
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vorige eeuw in een controversiële 

theorie beweerden dat het goud  

al kort na de Japanse overgave 

gevonden werd door Amerikaanse 

troepen waarna het aangewend 

werd om de strijd tegen het 

communisme te financieren. 

Mythe of werkelijkheid, wie zal het 

zeggen…? 

*) Rudy Schrever is een 

gediplomeerde gids en reisleider 

die alle continenten heeft bereisd, 

en een bijzondere voorliefde heeft 

voor Zuid-oost Azië. De jongste 

jaren heeft hij zich omwille van 

een visuele beperking evenwel 

toegelegd op rondleidingen in 

Brussel, een stad die hij door en 

door kent. Daarnaast publiceert  

hij buiten Historiek.net eveneens 

op geregelde basis artikelen in 

diverse toeristische vakbladen.  

Voorts is hij actief bestuurslid in 

de Heemkundige en Geschied-

kundige kring van Laken, een 

deelgemeente van Brussel. 

___________________________ 

 

25 jaar Papoeavereniging “NPV’95”  

In 1993 vluchtten ten gevolge van 

de agressieve bezetting van Papua 

Nieuw-Guinea door Indonesische 

troepen meer dan 10000 Papoea’s 

naar de landen van het Britse 

Gemenebest en naar Nederland. 

In 1971 riepen de bannelingen de 

onafhankelijkheid uit van Papoea 

Nieuw-Guinea. Ook het gezin 

waartoe Simon Sapioper behoor-

de, vluchtte naar Nederland. Zijn 

vader zat in het politieke verzet  

en daarvoor negen keer in de 

gevangenis gezeten. In 1984 nam 

Simon Sapioper het initiatief om 

deze vlucht naar Nederland te 

herdenken. 

 

In 1994, tien jaar later organi-

seerden de Papoea’s voor de 10e 

keer een herdenking in de Haagse 

Lukaskerk. Dit jubileum duurde 

enkele dagen en bracht Papoea’s 

uit de gehele wereld bij elkaar. 

Simon Sapioper was secretaris 

van het herdenkingscomité. Orga-

nisaties als de UNPO (United 

Nations and Peoples Organization) 

Amnesty-International en Vluchte-

lingenwerk Nederland waren bij de 

organisatie betrokken.  

In 1995 werd een volgende be-

langrijke stap gezet, namelijk de 

oprichting van “Nationaal Papoea 

Vereniging’95 West Nieuw-Guinea” 

Ter gelegenheid hiervan werd ook 

een herdenkingsvlag vervaardigd. 

Simon Sapioper werd en is nog 

steeds de voorzitter. Vanaf het 

allereerste uur was zijn steun en 

toeverlaat Tan Seng Thay, zelf 

geen Papoea, maar oorspronkelijk 

ook geboren en getogen in West 

Papoea 

Papoea cultuur  

De vereniging zet zich in voor het 

behoud en de promotie van de 

Papoea cultuur en organiseert cul-

turele activiteiten zoals Theater-

voorstellingen en muziek. Maar in 

eerste instantie ging het vooral 

om het onderling ontmoeten van 

de Papoea’s in Den Haag (waar  

de meesten wonen), maar van 

lieverlee breidde het zich als een 

inktvlek uit naar heel Nederland 

en zelfs daarbuiten. 

Ook buiten de eigen vereniging 

worden geregeld presentaties 

gegeven over de Papoea cultuur 

en nemen ze deel aan tal van 

grote festivals, congressen en de 

Nacht van de Vluchteling. In 2019 

deden de Papoea’s mee aan een 

voetbalinterland in Den Haag, ge-

organiseerd door de Confederation 

of Independent Football Associa-

tions.  

Onafhankelijkheid 

Kerntaak van NPV’95 is en blijft de 

belangenbehartiging van Papoea’s.  

Zij blijven streven naar onafhan-

kelijkheid van West-Papoea. “We 

ageren nog steeds tegen de 

militaire bezetting van ons land 

door Indonesië en blijven vechten 

voor onze zelfstandigheid. Onze 

vereniging is voor ons erg belang-

rijk omdat deze ons toegang biedt 

tot voor ons belangrijke fora, zoals 

het Europees Parlement en de VN 

in New York en Geneve. Het is 

zaak om daar door netwerken de 

juiste ingangen te vinden om onze 

zaak naar voren te brengen. Lang-

zamerhand hebben we er voet aan 

de grond gekregen”, aldus Simon 

Sapioper. 
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25-jarig jubileum 

De vereniging is bijzonder blij met 

het Haagse Keurmerk voor Vrijwil-

ligersorganisaties, toegekend door 

PEP, de coördinerende organisatie 

van en voor alle vrijwilligersgroe-

pen en –organisaties in Den Haag 

en omstreken. Daardoor krijgt de 

vereniging niet alleen ondersteu-

ning voor het vrijwilligerswerk, 

maar het voelt ook als erkenning. 

  

Dit jaar bestaat NPV’95 25 jaar en 

vanuit hun huidige locatie in het 

Buurt- en Kerkhuis ‘Bethel’ in de 

Thomas Schwenckestraat is men 

druk doende met de plannen en 

voorbereidingen ervan. Vooral hoe 

het door de huidige corona-maat-

regelen in te vullen is op dit 

moment bijzonder lastig. Maar dat 

het 25-jarig jubileum niet onge-

merkt voorbij zal gaan is zeker. 

Wijkkrant ‘Konkreet Nieuws’. 

  

NPV’95, t.a.v. Simon Sapioper, 

adres: Thomas Schwenckestraat    

30, 2563BZ Den Haag, Telefoon: 

06-84404199.  

Zie ook de facebookpagina van de 

Nationaal Papoea Vereniging ’95 

West Nieuw-Guinea. 

 

______________________ 

 

  SOPHIAHOF    
Depokkers, een koloniaal verhaal ontrafeld 

Vanaf 5 september 2020 is in 

Museum Sophiahof de tentoon-

stelling “Depokkers, een koloniaal 

verhaal ontrafeld” geopend.  

In 1717 liet Cornelis Chastelein 

zijn landgoed Depok op West-Java 

na aan zijn in totaal 150 tot slaaf 

gemaakten. Zij kregen naast hun 

vrijheid ook een aanzienlijk deel 

van zijn kapitaal en goederen om 

daarmee een landbouwkolonie te 

 

vormen. Tot op de dag van 

vandaag hebben de nazaten van 

deze ‘Depokkers’ nog steeds 

contact met elkaar. 

Deze tentoonstelling met per-

soonlijke verhalen laat zien hoe 

mensen met een slavernijverleden 

in het toenmalige Nederlands-

Indië hun plek konden veroveren 

binnen de koloniale samenleving 

en hoe de huidige generaties 

denken over hun verleden. Een 

verhaal over worsteling en triomf, 

maar ook over superioriteit, 

uitsluiting en racisme.  

 

 

 

Heritage in Transition 
Een fototentoonstelling waarin nu 

eens niet het koloniaal erfgoed 

centraal staat, maar de gewone 

mensen in twee grote steden in 

Indonesië.  

Fotograaf Isabelle Boon laat de 

bezoekers kennismaken met de 

wijze waarop de huidige bewoners 

van Jakarta en Semarang met de 

oude architectuur in Indonesië 

omgaan. Hierin staat niet het 

erfgoed op zich voor het voetlicht,  

maar de bewoners, bouwvakkers, 

verkopers, kinderen, kortom de 

nieuwe gebruikers.  

 

Deze tentoonstelling geeft een 

beeld van hoe Indonesië haar 

eigen toekomst vormgeeft en de 

restanten van de drie eeuwen 

lange Nederlandse aanwezigheid 

in stijl en steen verweeft met haar 

eigen visie op vooruitgang.  

Reserveer hier 
direct uw 

museumbezoek 

 

  

https://www.facebook.com/Nationaal-Papoea-Vereniging-95-West-Nieuw-Guinea-356148731128687/
https://www.facebook.com/Nationaal-Papoea-Vereniging-95-West-Nieuw-Guinea-356148731128687/
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Kinderboekenweek en maand van de geschiedenis 

Wieteke van Dort 

leest voor!  
Op 30 september en 4 

oktober: Kinderboekenweek 

Op 30 september start de 

Kinderboekenweek over het 

thema 'En Toen?'. Boeken 

brengen de geschiedenis tot 

leven. Ook de geschiedenis van 

Nederlands-Indië. Wieteke van 

Dort, actrice, cabaretière en 

zangeres, geboren in Surabaya, 

onder meer bekend van vele 

kinderprogramma's en het 

Nederlands-Indische personage 

Tante Lien in De Late Late Lien 

Show, leest voor in Museum 

Sophiahof en neemt je mee 

naar vervlogen tijden. Dat 

gebeurt op twee data: 30 

september en 4 oktober. 

 

Wieteke zal voorlezen uit haar 

eigen werk, bijvoorbeeld uit  

'De kleine visser van Banda'   

en 'Kind in Surabaya'. Ouders 

mogen gewoon meeluisteren, of 

het museum bezoeken. 

Vanwege de coronamaatregelen 

hebben we de voorleesmid-

dagen in twee sessies verdeeld: 

30 september 

1e voorlees sessie 

Inloop: 13.30 uur 

Voorlezen: 14.00 – 15.00 uur 

(kinderen krijgen stroop susu 

met iets lekkers) 

2e voorlees sessie 

Inloop: 15.30 uur 

Voorlezen: 16.00 – 17.00 uur 

(kinderen krijgen stroop susu 

met iets lekkers) 
  

4 oktober 

1e voorlees sessie 

Inloop: 10.30 uur 

Voorlezen: 11.00 – 12.00 uur 

(kinderen krijgen stroop susu 

met iets lekkers) 

2e voorlees sessie 

Inloop: 12.30 uur 

Voorlezen: 13.00 – 14.00 uur 

(kinderen krijgen stroop susu 

met iets lekkers) 

U kunt zich inschrijven voor een 

van de twee dagen via 

info@museumsophiahof.nl of 

via 070-2005060. Geeft u dan 

daarbij ook aan welke sessie u 

wilt bijwonen? 

Toegang 

€ 6,50 kind 

€ 9,50 volwassene  

--------- 

Coby Nuruwé  

leest voor!  
7 oktober: Maand van de 

Geschiedenis en 

Kinderboekenweek 

De maand oktober is Maand van 

de Geschiedenis over het thema 

Oost/West. De Kinderboeken-

week staat in het teken van 

geschiedenis.                      

Museum Sophiahof combineert  

beide thema's en komt tot een 

voorleesmiddag op 7 oktober, 

met Coby Nuruwé, auteur van 

onder andere het jeugdboek 

'Nona'. 

Coby neemt je mee naar andere 

werelden. Bijvoorbeeld zoals 

die van het verleden van 

Nederlands-Indië  en  eilanden-

groep de Molukken. 

Schrijfster Coby Nuruwé liet   

de Molukse geschiedenis en 

cultuur tot leven komen in haar 

jeugdboek 'Nona', over een 

Molukse tiener die haar Molukse 

achtergrond en familiegeschie-

denis onderzoekt en dit een 

plaats probeert te geven in 

haar leven. 

 

Coby Nuruwé nam ooit het 

initiatief om maar zelf een 

jeugdboek te schrijven omdat 

er voor haarzelf als kind en 

later voor haar eigen kinderen 

(een drieling) eigenlijk niets 

voor te lezen was dat ging over 

hun eigen Molukse achtergrond 

en geschiedenis. En zo kwam 

'Nona' dus tot stand. Haar 

pasgeboren kleinzoon heeft 

gelukkig ook straks een boek 

over zijn eigen roots te lezen; 

jezelf gespiegeld zien in een 

verhaal is waar het om gaat. 

Op 7 oktober leest Coby voor 

uit Nona en vertelt ook een 

nieuw verhaal. Ouders zijn 

natuurlijk ook welkom om mee 

te luisteren of het museum te 

bezoeken. Vanwege de corona-

maatregelen hebben we de 

voorleesmiddagen in twee 

sessies verdeeld: 

Programma 7 oktober 

1e voorlees sessie 

Inloop: 13.30 uur 

Voorlezen: 14.00 – 15.00 uur 

(inclusief iets te drinken en iets 

lekkers) 

2e voorlees sessie 

Inloop: 15.30 uur 

Voorlezen: 16.00 – 17.00 uur 

(inclusief iets te drinken en iets 

lekkers) 

mailto:info@museumsophiahof.nl
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U kunt zich inschrijven voor een 

van de twee sessies via 

info@museumsophiahof.nl of 

via 070-2005060. 

Toegang 

€ 6,50 kind 

€ 9,50 volwassene 

---------- 

Liedprogramma 

van                     

Wouter Muller  
11 oktober tijdens Maand 

van de Geschiedenis 

Singer-songwriter met een 

Indisch hart, Wouter Muller, 

zingt speciaal in het kader van 

de Maand van de Geschiedenis 

over 'Van Indië tot nu', een 

muzikale verbeelding van 'Oost 

en West', het thema van de 

geschiedenismaand. Over het 

noodgedwongen vertrek uit 

Indië naar het kille Holland, de 

aanpassing en integratie. Ook 

zal een link worden gelegd met 

de tegenwoordige komst van 

migranten en hun integratie in 

het huidige Nederland. 

 

Met zijn liedteksten bezingt 

Wouter Muller het verhaal van 

iemand die vanuit zijn Indische 

afkomst zijn eigen weg zoekt. 

Geen lofzang op ‘tempo doeloe’ 

of op de verloren gordel van 

smaragd, maar een even lief-

devolle als kritische blik op de 

Indische cultuur en de prijs van 

aanpassing aan een andere 

cultuur. 

“Wouter Muller kan in zijn 

eentje verantwoordelijk ge-

houden worden voor een 

nieuwe muziekstroming: de 

Neder-Indopop. Openhartig en 

liefdevol verwoordt hij het 

gevoel van velen die in Indië 

hun wortels hebben. Daarbij 

betoont hij zich een warm 

voorstander van de multicul-

turele samenleving. In dat 

opzicht acht ik zijn werk in een 

tijd als deze van buitengewoon 

belang.” (Ernst Jansz, musicus, 

schrijver) 

Reserveren verplicht! 

Datum: 11 oktober, 14.00-

17.00 uur 

Locatie: Sophialaan 10, Den 

Haag 

Toegang: 12,50 euro (incl. 

koffie/thee/spekkoek) 

Vanwege coronamaatregelen 

bent u verplicht uw 

toegangskaart te reserveren via 

info@museumsophiahof.nl   

---------- 

Oost en West in 

de klas 
28 oktober tijdens Maand 

van de Geschiedenis 

De geschiedenis van Nederland 

is onlosmakelijk verbonden met 

de geschiedenis van Neder-

lands-Indië. In het programma 

'Oost en West in de klas' op 28 

oktober a.s. wordt wat dieper 

ingegaan op de vraag op welke 

wijze verhalen over ons kolo-

niale verleden op aansprekende 

wijze aan scholieren gepresen-

teerd kunnen worden.  

Dit programma is speciaal 

samengesteld in het kader van 

de Maand van de Geschiedenis, 

met het thema Oost/West. 

Over het gedeelde koloniale 

verleden, de Tweede Wereld-

oorlog in Zuidoost-Azië en de 

daaropvolgende onafhankelijk-

heidsoorlog is weinig bekend bij 

scholieren. En dat is vreemd, 

want er zijn ruim twee miljoen 

mensen in Nederland die ver-

bonden zijn of zich verbonden 

voelen met Nederlands-Indië en 

Indonesië. Museum Sophiahof 

presenteert samen met Simone 

Berger, samensteller van het 

lespakket ‘De bevrijding in 

Nederlands-Indië en de Tweede 

Wereldoorlog in Zuidoost-Azië’, 

het Indisch Herinnerings-

centrum en het Moluks 

Historisch Museum, een 

informatiemiddag speciaal voor 

docenten. 

We gaan dieper in op de vraag 

hoe verhalen over ons koloniale 

verleden op aansprekende wijze 

aan scholieren gepresenteerd 

kunnen worden. Wat is dé 

manier om leerlingen zich 

verbonden te laten voelen met 

dit, op het oog, verre verleden? 

Wat heeft het met hun eigen 

identiteit en plek in de 

samenleving te maken? Hoe 

brengen we pijnlijke onder-

werpen zoals racisme,  uitslui-

ting en koloniale onderdrukking 

en slavernij ter sprake? 

Kortom: Hoe wordt ‘Oost-West 

in de klas’ een vanzelfsprekend 

onderdeel van vakken als 

geschiedenis, maatschappijleer 

en burgerschap? 

Ook zullen de verschillende 

lespakketten aan u gepresen-

teerd worden. 

 

De bevrijding in Nederlands-

Indië en de Tweede Wereld-

oorlog in Zuidoost-Azië 

Dit lespakket wordt aan 

middelbare scholen in Zuid-

Holland geschonken dankzij 

bijdragen van de provincie 

Zuid-Holland en het Mondriaan 

mailto:info@museumsophiahof.nl
info@museumsophiahof.nl
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Fonds uit de speciale subsi-

dieregeling 75 jaar Vrijheid.  

Het lespakket werd gerealiseerd 

in samenwerking met LM 

Publishers. 

Inclusief Indië 

Inclusief Indië is een online 

lesprogramma ontwikkeld door 

het Indisch Herinnerings-

centrum, waar thema’s als 

Nederlands-Indië, Indonesië, 

dekolonisatie en multiperspec-

tiviteit centraal staan.  

Deze digitale leeromgeving is 

gemaakt voor het voortgezet 

onderwijs en het middelbaar 

beroepsonderwijs, maar kan 

door iedereen gebruikt worden 

die zich in de geschiedenis van 

Nederlands-Indië en Indonesië 

wilt verdiepen: 

www.inclusiefindie.nl 

Vensters op de Molukse 

Geschiedenis 

Vensters op de Molukse 

Geschiedenis is een website en 

een boek waarin informatie te 

vinden is over vijfhonderd jaar 

Molukse geschiedenis. De 

periode van 1450 tot 1950 is 

ingedeeld in zes tijdvakken 

waarin aan de hand van twintig 

verhalen over belangrijke 

personen en gebeurtenissen 

inzicht wordt gegeven in de 

geschiedenis van de Molukken 

en Molukkers in Nederland. Het 

lespakket werd samengesteld 

door Hans Straver, in opdracht 

van het voormalig Landelijk 

Steunpunt Educatie Molukkers 

en met medewerking van 

Moluks Historisch Museum: 

www.venstersmoluksegeschiede

nis.nl 

 

Praktische informatie 

Vanwege coronamaatregelen 

bent u verplicht uw 

toegangskaart te reserveren via 

info@museumsophiahof.nl  

Datum: 28 oktober, 15.30-

18.00 uur 

Locatie: Sophialaan 10, Den 

Haag 

Toegang: € 10,- (incl. 

museumbezoek) 

_____________________ 

 

  
 

Wordt vriend van het Indisch Herinneringscentrum 

Het Indisch Herinnerings-

centrum zet zich in om de 

geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog   in   Nederlands-

Indië en de gevolgen daarvan 

door te geven, levend te houden 

en te onderzoeken wat dit voor 

huidige generaties betekent.  

 

Dat doen we voor u, maar ook 

graag samen met u! Als Vriend 

geeft u het Indisch Herinnerings-

centrum net even dat extra 

steuntje in de rug.  Met een 

donatie  van  minimaal  € 25.00 

per jaar ondersteunt u ons werk 

en bent u als Vriend op een 

speciale manier verbonden aan     

het Indisch Herinnerings-

centrum.  

 

Vrienden hebben bovendien bij 

ons een streepje voor. U ontvangt 

als welkomstgeschenk het foto-

boek 'Het Verhaal van Indië', een 

sfeerimpressie van de nationale 

overzichtstentoonstelling 

‘Het Verhaal van Indië’ over de 

Nederlandse aanwezigheid in 

Indië, tijdens de Tweede Wereld-

oorlog en de periode daarna. 

Tevens het jeugdboek 'Nooit meer 

thuis', is een gevoelige jeugd-

roman over afscheid nemen van je 

moederland   en   aarden  in  een 

nieuw land van Martine Letterie. 

Verder ontvangt u ook eens per 

jaar een speciale uitnodiging 

alleen voor Vrienden.  

Vriend worden kunt u HIER. 

 

 

_____________________ 

 

Wordt vriend van Stichting Moluks Historisch Museum 

Vindt u het belangrijk dat het 

Molukse culturele erfgoed toe-

gankelijk is en bewaard blijft voor 

volgende generaties?  

Word dan Vriend van Stichting 

Moluks Historisch Museum. 

Met uw contributie maakt u het 

mogelijk  da t Museum  Sophiahof  

haar collecties beheert en presen-

teert, activiteiten en herdenkingen 

organiseert en ervoor zorg draagt   

dat de Molukse geschiedenis      

https://inclusiefindie.nl/
http://www.venstersmoluksegeschiedenis.nl/
http://www.venstersmoluksegeschiedenis.nl/
mailto:info@museumsophiahof.n
https://indischherinneringscentrum.us10.list-manage.com/track/click?u=c1e43211fce4715a9fce991f6&id=3f5e669aa2&e=ffe5090f42
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en cultuur zichtbaar zijn in de 

Nederlandse samenleving.  

 

De Vriendenwerkgroep van de 

Stichting MHM is daarom deze 

Vriendencampagne gestart.  

Voor 25 euro bent u Vriend voor 

een heel jaar. Kiest u ervoor om 

meer te doneren, dan is dat 

natuurlijk welkom! 

Om kosten te besparen werkt     

de Stichting MHM niet met een 

acceptgiro of met automatische 

incasso.   

 

U   dient   de   jaarlijkse contribu-

tie zelf over te maken.   

Het  lidmaatschap  geldt  voor  1  

kalenderjaar. U betaalt uw contri-

butie bij aanvang en vervolgens 

per 1 januari van elk jaar. 

 

Met uw Vriendenlidmaatschap ver-

zekert u zich van: 

•    Uitnodigingen voor Vrienden-

bijeenkomsten 

•    Vooraankondigingen van veel  

overige  bijeenkomsten,  georgani-

seerd door Stichting MHM 

•   De digitale Nieuwsbrieven 

•   Mogelijkheid om deel te nemen 

aan   verrassingsacties    (zoals   het 

verloten van boeken)   

 

Wilt u Stichting MHM ook in natura 

steunen als sponsor door bijvoor-

beeld een zaal of faciliteiten ter  

beschikking  te  stellen  voor onze 

evenementen of voor producten? 

 

                             

Wij gaan graag met u in gesprek 

om te kijken wat we voor elkaar  

kunnen betekenen. Meer weten 

over doneren en de fiscale 

aftrekbaarheid? 

 

Mail via info@museum-maluku.nl 

Alle informatie vindt u hier. 

Vriend worden kunt u hier.  

Coronamaatregelen 

Veelgestelde vragen: 
https://www.museumsophiahof.

nl/praktische-
informatie/coronamaatregelen 

 

Museum Sophiahof     

Sophialaan 10           

2514 JR Den Haag       

Tel: 070-2002500 
 

 

  

 
Huizen van Aankomst   #   deel uw verhaal via onze website 
 
Onlangs lanceerden wij ons nieuwe platform  www.huizenvanaankomst.nl. Op de online omgeving worden 

diverse podcasts en video’s over verhalen van aankomst gedeeld. Dit is een voorloper op het evenement op   

12 december, waarin wij landelijk 15 huizen openstellen. 

 

Beluister de Podcasts via Spotify of online.   

Heeft u zelf een verhaal van aankomst? Of misschien van iemand uit uw familie of vriendenkring? Deelt u het 

dan via onze website.  
 

 

  

 

Volg LIVE de opening van tentoonstellingen via onze kanalen: 
Facebook en YouTube en op onze website 
 
Voor meer informatie over online meekijken en het programma, zie uitleg en LINKS op onze website:  

https://www.indischherinneringscentrum.nl/actueel/agenda/opening-tijdelijke-tentoonstellingen 
 

Museum Sophiahof   -  Sophialaan 10   -   2514 JR Den Haag   -   Tel: 070-2002500 

 

http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwMDN2cjAyNjY28Ty0AjI3cnA6B8JG75EANKdFuaEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAzD7mKg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwR05OMDBBMDROMzVQSjJKSjU!/
mailto:info@museum-maluku.nl
http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwMDN2cjAyNjY28Ty0AjI3cnA6B8JG75EANKdFuaEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAzD7mKg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwRzFPMDBJMEZCVlRHOTFLODQ!/
http://www.museum-maluku.nl/
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTAyODM5ODA3NDk0MDY3NTA4JmM9djd1MCZlPTIxNDYmYj00MDE3MjAwMTgmZD15N282dTBy.LoQqxqiaajV_DwwFaZf6MMBIrpiForzOT91i9ctnKms
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTAyODM5ODA3NDk0MDY3NTA4JmM9djd1MCZlPTIxNDYmYj00MDE3MjAwMjQmZD1uOHo3bDZu.hR4B5tb3sAhPePc4vnXZOb-e-ofwNxR_RoB51H5scyE
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTAyODM5ODA3NDk0MDY3NTA4JmM9djd1MCZlPTIxNDYmYj00MDE3MjAwMjcmZD1uM3YxZjdn.AFqELTu3yA0u_XuywmJ3_kDpYHKPp9Y-9Bijl-rkK8Q
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTAyODM5ODA3NDk0MDY3NTA4JmM9djd1MCZlPTIxNDYmYj00MDE3MjAwNTQmZD12NnQ0cTNj.GopHgl4uKVI4ViNRpVDaaXhwQBV4Xd3euKipskyT7Ng
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NIEUWSPAGINA                                                                                                                                
Stichting Japanse Ereschulden 

Petitie nr. 310 aangeboden aan de Ambassadeur van Japan 

Zijne Excellentie Shinzo ABE                                                                                     (Nederlandse vertaling)              

Eerste Minister van Japan 

    
Den Haag, 8 september 2020  

Petitie: 310 

Onderwerp: Laatste kans om te erkennen!  

 

Excellentie, 

Het moet voor u en uw gezin een persoonlijke grote teleurstelling zijn, dat u, als gevolg van slechte 

gezondheid, heeft moeten aankondigen af te treden als Eerste Minister van Japan. Sinds uw eerste 

ambtstermijn en later uw tweede ambtstermijn als Eerste Minister hebben we u aangeschreven. Elke maand 

hebben wij u er tijdens deze ambtsperiodes op gewezen dat Japan zijn tweede wereldoorlogverleden moet 

heroverwegen. Japan verloor de oorlog die ze begon en moest capituleren op 15 augustus 1945. Het 

Vredesverdrag van San Francisco beëindigde de staat van oorlog. In het verdrag erkende Japan dat voor het 

herstel van de schade en het lijden dat tijdens de oorlog werd veroorzaakt zou moeten vergoeden. Niettemin 

werd erkend dat de middelen van Japan op dat moment niet voldoende waren om een volledige 

schadevergoeding te doen voor al de schade en het lijden. Sinds het San Francisco Peace Treaty effectief werd, 

werd Japan een wereldmacht met voldoende middelen om herstellbetalingen te kunnen doen voor de schade en 

het lijden aan de individuele slachtoffers van de Japanse oorlog. Wij noemen de Japans historische 

aansprakelijkheid voor de individuele Nederlandse slachtoffers: de Japanse Ereschulden!  

De persoonlijke tragedies van de Nederlanders veroorzaakt door het Japanse leger blijven een zwarte bladzijde 

in de geschiedenisboeken van Japan en Nederland. 

 

Eerste Minister, 

In onze petities aan u als Eerste Minister veronderstelden wij dat het een eer voor Japan zou moeten zijn om de 

aansprakelijkheid af te wikkelen jegens de Nederlandse slachtoffers die alles verloren tijdens de Japanse 

militaire bezetting van Nederlands-Indië.  De US $ 10 miljoen vergoeding onder de Yoshida-Stikker protocol 

was een belediging daar het geen rekening hield met de werkelijke schade. De Nederlandse individuele 

slachtoffers werden dan ook niet geraadpleegd.  
 

Eerste Minister, 

In onze petities stellen we aan de Eerste Minster van Japan voor om tot een vergelijk te komen. We hebben 

nooit een persoonlijk reactie van u als Eerste Minister ontvangen. De Japanse ambassadeurs in Den Haag 

verklaarden dat alles was geregeld met het Vredesverdrag van San Francisco. Een oneerlijke aanpak om van de 

Japanse Ereschulden af te komen ten koste van de slachtoffers. Wij verwachten dat u, in uw laatste dagen in 

functie, zich zal willen verzoenen door het erkennen van de ontvangst van al onze verzoekschriften tijdens uw 

ambtstermijn als Eerste Minister van Japan. Maar ook dat u aan uw opvolger voorstelt om ons verzoek eervol 

en met respect te behandelen.  
 

Eerste Minister, 

Toch wensen wij u persoonlijk het allerbeste toe en voor zover mogelijk een comfortabel herstel. 

 
Namens de Stichting Japanse Ereschulden,  

J.F. van Wagtendonk 

Voorzitter 

 
(Original English version: Petition # 310: Giri “Last chance to acknowledge!”)  
 

http://www.japanse-ereschulden.nl/2020/09/petition-310-last-chance-to-acknowledge/
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Jongeren met wortels in Indië/Indonesië 
schrijven geschiedenis 
  

Vijfentwintig jongeren met roots  

in voormalig Nederlands-Indië en 

de Molukken zijn sinds begin 

september tijdens Tracing Your 

Roots op zoek naar hun familie-

geschiedenis in het Nationaal 

Archief.  Op vier zaterdagen in 

augustus en september maken de 

jongeren  kennis met genealogie 

en stamboomonderzoek, inter-

viewen ze hun (groot)ouders om 

familieverhalen vast te leggen    

en doen ze kennis op over de 

Indisch/Molukse geschiedenis via 

gastlessen. De middagen worden 

afgesloten met een Familiedag, 

waar deelnemers met hun familie 

in gesprek gaan  over afkomst, 

(familie)geschiedenis en identiteit. 

  

Het programma van de Stichting 

Zieraad biedt jongeren een unieke 

kans om antwoorden te vinden op 

vragen rondom hun afkomst en 

identiteit. Tijdens de middagen 

krijgen zij toegang tot hun eigen 

geschiedenis, waar deze binnen 

het reguliere geschiedenison-

derwijs relatief onderbelicht blijft. 

Door op zoek te gaan naar de 

eigen familiegeschiedenis komt er 

bovendien een dialoog op gang 

met oudere generaties, die het 

relatieve zwijgen binnen families 

helpt te doorbreken. 

  

Na twee succesvolle edities in 

Haarlem, is Tracing Your Roots 

neergestreken in het Nationaal 

Archief in Den Haag. En dat is 

bijzonder te noemen, aangezien 

Tracing Your Roots in de huidige 

Corona crisis de enige externe 

partij is waarvoor het Nationaal 

Archief haar deuren opent. Die 

gastvrijheid is zeker ook te 

danken aan Jeftha Pattikawa, als 

programmamaker verbonden aan 

het Nationaal Archief en zelf van 

Molukse afkomst. Tijdens deze 

eerste twee middagen konden 

deelnemers onder zijn begelei-

ding  topstukken uit het archief 

van dichtbij aanschouwen, waar-

onder een kaart van de Banda 

eilanden uit 1835, een VOC 

perkeniersboek en een uittreksel 

uit het Stamboek van het Konink-

lijk Nederlands-Indisch Leger, 

waarin de personalia en krijgsver-

richtingen van KNIL militairen 

genoteerd zijn. De deelnemers 

kregen daarmee op een hele 

tastbare manier toegang tot hun 

geschiedenis. 

  

“Toen ik door het Nationaal Archief 

liep en de verhalen hoorde over  

de archiefstukken die wij konden 

bekijken, realiseerde ik mij hoe 

geweldig en tegelijkertijd confron-

terend het is om  straks mijn 

zoektocht te starten om via het 

archief meer te weten te komen 

over mijn familiegeschiedenis. 

Binnen mijn familie doen al jaren 

dezelfde verhalen de ronde. Nu ik 

zelf een duik neem in het archief, 

krijg ik de kans om nieuwe 

verhalen aan de bestaande toe   

te voegen” (deelneemster Sytske 

van Koeveringe). 

 

 
Foto: © Eric Kampherbeek 

 

  

Niet alleen in het archief, ook 

binnen de familie worden door 

Tracing Your Roots deelnemers 

documenten gevonden. Zo kreeg 

deelnemer Andrew Theunisse 

vorige week door zijn opa een 

map met oude documenten over-

handigd. De documenten maakten 

duidelijk dat Andrew’s overgroot-

vader, vlak na het overhaaste 

vertrek van zijn zoon en diens 

gezin richting Nederland, zelf een 

aanvraag had gedaan om als 

spijtoptant tot Nederland te 

worden toegelaten. Nog in 

afwachting van het besluit zou hij 

evenwel onverwacht komen te 

overlijden. 

  

“Het is bijzonder dat de map met 

documenten naar aanleiding van 

Tracing Your Roots tevoorschijn is 

gekomen. De map was vergeten, 

de documenten nooit gelezen. Het 

was te confronterend. Maar voor 

mij zijn ze van onschatbare 

waarde. Ik weet nu meer over 

mijn overgrootouders, waar ze zijn 

geboren en wie hun ouders waren, 

maar ook wat ze meemaakten 

nadat Indonesië eind 1949 onaf-

hankelijk was geworden. Ik hoop 

dat Tracing Your Roots mij nog 

meer inzichten zal geven. En dat 

ik al mijn ontdekkingen ooit in een 

nieuwe map kan bewaren en kan 

doorgeven aan mijn dochtertje. 

Zodat ook zij meer over haar 

familie en afkomst kan lezen, dan 

mijn familie tot nu toe heeft 

kunnen doen” (deelnemer Andrew 

Theunisse) 

  

Het project kan gerealiseerd 

worden dankzij een financiële 

bijdrage vanuit de subsidieregeling 

collectieve erkenning van Indisch 

en Moluks Nederland van het 

Ministerie van VWS. De derde 

editie van Tracing Your Roots 

vindt plaats op 29 augustus, 5 

september, 19 september en 26 

september 2020 in het Nationaal 

Archief. 

  
Tracing Your Roots: op zoek 

naar wortels in Indië/Indo-

nesië . Initiatief: Stichting Zieraad  

Meer informatie of beeldmateriaal: 

www.zieraad.org. Contact:  

stichtingzieraad@gmail.com of via 

Yvette Kopijn: 06 269 55 699  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tweede-wereldoorlog/subsidieregeling-collectieve-erkenning-van-indisch-en-moluks-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tweede-wereldoorlog/subsidieregeling-collectieve-erkenning-van-indisch-en-moluks-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tweede-wereldoorlog/subsidieregeling-collectieve-erkenning-van-indisch-en-moluks-nederland
http://www.zieraad.org/
mailto:stichtingzieraad@gmail.com
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Achtergronden van de repatriëring 
De geschiedenis van de uit Nederlands-Indie verdreven Nederlanders, Indische 

Nederlanders en Molukkers moet worden beschreven om niet weggemoffeld te worden   

Door:  Han Dehne 
 

Het lijkt alsof het overgrote deel 

van de huidige landsbestuurders, 

onder aanvoering van de Minister 

President Mark Rutte en zijn 

Staatssecretaris Paul Blokhuis als 

een soort revisionisten de ge-

schiedenis van het voormalige 

Nederlands-Indie zouden willen 

herschrijven. 

Een geschiedenis waarbij de vele 

Indo’s, Molukkers en de Neder-

landers die daar toen woonden 

met hun kinderen, die er veelal 

ook geboren waren, de vlucht naar 

Nederland of andere plaatsen op 

de wereld het land moesten 

verlaten om de angst voor de 

dood kwijt te raken. 

Juist twee dagen na de capitulatie 

van Japan brak er een periode  

aan van geweld van ongekende 

wreedheid. De periode van de 

Bersiap. 

Dronken en gek gemaakte Indo-

nesische mannen en soms ook 

vrouwen trokken, vooral op Java, 

door het land met als enig doel 

alle aan Nederland geparenteerde 

mensen te vermoorden, te be-

roven en te beschadigen. Zelfs via 

de radio klonken oproepen van 

agitators om dat te gaan doen.  

De Nederlandse Regering stuurde 

grote contigenten militairen naar 

de Oost om de Orde en Veiligheid 

te herstellen. Helaas had de 

regering een dubbele agenda want 

in werkelijkheid wilden zij eerst de 

vooroorlogse gezagsverhoudingen 

herstellen. Het verlies van de 

kolonie moest worden voorkomen 

met alle middelen die zij bezaten. 

Dat dit tegen de zeer sterke   

wens inging van de Indonesische 

bevolking deed er niet toe. Als 

gevolg daarvan kwamen de beide 

partijen recht tegenover elkaar te 

staan.  

De eerst dronken bendes van de 

moordende Indonesiërs werden 

langzamerhand vervangen door 

een inderhaast gevormde para-

militaire organisatie die door de 

zelfgekozen Indonesische Rege-

ring werd ingesteld. Indonesië 

beschouwde zich na het procla-

meren van haar onafhankelijkheid 

als een geheel zelfstandig land. 

Die zelfstandigheid werd, na 

velerlei politieke ontwikkelingen, 

praktisch wereldwijd erkend door 

alle landen die de Verenigde 

Naties vormden. Nederland stond 

in z’n eentje tegenover de rest 

van de wereld.  

 

De kennelijke vasthoudendheid 

van de Nederlandse Regering werd 

binnen de kortste keren onderuit 

gehaald met als gevolg dat uit-

eindelijk Nederland gedwongen 

werd, op straffe van vele sancties 

waar onder het intrekken van de 

Marshallhulp. 

Het resultaat was dat Nederland in 

1949 de macht moest overdragen 

aan Indonesië. 

Helaas heeft het tegenspartelen 

van Nederland geleid tot ver-

schrikkelijke bloedbaden. Nog lang 

na de Bersiap periode waren er 

grote en kleine bendes van 

heethoofden die doorgingen met 

het  roven  en  moorden,  waarbij 

heel veel Indo’s, Molukkers, oud-

KNIL-ers en hun familieleden het 

moesten ontgelden. 

Gedood, verminkt, beroofd van 

alles wat zij bezaten werden ze 

verdreven uit hun woningen en 

gedwongen om alles achter zich  

te laten en massaal hun - vaak 

generaties lang - geboortegrond  

te ontvluchten. 

Veel van hun goederen werden 

achtergelaten, waren gestolen of 

onteigend door de Indonesiërs. 

Bankrekeningen werden buiten 

gebruik gesteld en hun geld 

werden in beslag genomen door 

de nieuwe Indonesische overheid. 

Letwel, bij dit alles spreek ik geen 

waardeoordeel uit. De enige uit-

zondering daarvoor is dat ikzelf 

vind en vond dat de bevolking van 

Indonesië het recht had om als 

een zelfstandige natie te func-

tioneren. 

Helaas werden door het verzet 

van Nederland hiertegen door 

beide partijen de verkeerde 

methoden gebruikt ten kosten van 

over en weer honderdduizenden 

slachtoffers die daarbij de dood 

vonden. 

De vertrekgeschiedenis van de 

oud-KNIL-ers met onder hen zeer 

veel Molukkers werden met een 

smoes naar Nederland gezonden 

om daar zogenaamd te worden 

ontwapend en de belofte dat zij 

straks een eigen onafhankelijke 

Republiek konden worden. 

Niets van alle toezeggingen is   

ooit bewaarheid geworden en 

Nederland heeft nimmer echte 

pogingen ondernomen om haar 

zogenaamde afspraken na te 

komen.                                            

In feite werden de Molukse KNIL-

ers beduveld en met leugens naar 

Nederland gehaald. De leugen was 
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dat zij eerst in Nederland gede-

militariseerd moesten worden 

vooraleer na enige maanden een 

terugkeer mogelijk was. 

Allerlei economische en andere 

belangen voorkwamen een werke-

lijke terugkeer van de Molukse 

militairen en hun gezinnen naar 

hun (gedroomde) eigen Republiek 

Maluku Selatan. 

Dit heeft uiteindelijk, toen zij allen 

in Nederland verbleven, tot jam-

merlijke geweldsexplosies geleid, 

meet name in de 70-er jaren.  

Hoewel heden ten dage nog 

steeds veel Molukse mensen hun 

geloof in een eigen Republiek niet 

hebben verloren is er een 

onmogelijke patstelling ontstaan 

die dat verhindert. Naar het nu 

lijkt voor altijd. 

Naast de KNIL-militairen kwamen 

in de loop van een beperkt aantal 

jaren meer dan 300.000 mensen 

naar Nederland waar zij dachten 

goed te worden ontvangen. Maar 

niets was minder waar. In Neder-

land zat echt niemand op ze te 

wachten. 

De toenmalige Minister President 

Dr. W. Drees verstoute zich door 

zich zeer negatief en beledigend 

uit te laten over deze landgeno-

ten van Overzee. 

Ook de zogenaamde Commissie 

Werner bouwde op diezelfde toon 

voort. 

Kortom, die “inboorlingen” uit de 

Oost was hier niet welkom. Van 

regeringswege werd alles in het 

werk gesteld om ze naar Australië, 

Argentinië, Brazilië en andere 

oorden te verwijzen. Alles was 

goed behalve in Nederland. 

Toen al die Nederlanders uit Indië 

toch naar Nederland kwamen 

moest men in allerhaast voor-

zieningen treffen voor een vorm 

van opvang.  

Indische mensen tonen zich over 

het algemeen sterk aanpassings-

bereid, al was dit ook een vorm 

van zelfbehoud. Veel Indische 

gezinnen werden in Holland eerst 

in contractpensions opgevangen 

en zelfstandige huisvesting werd 

alleen gehonoreerd als men zich 

geassimileerd gedroeg. 

In die periode was er vanuit 

maatschappelijke organisaties en 

overheid sprake van een vorm van 

betutteling van de Indische 

gemeenschap in combinatie met 

een benepen opvatting over de 

groep, met name in de jaren '50. 

Nederland stelde culturele ver-

schillen gelijk met culturele 

achterstanden. Bovendien wilde 

Nederland zo snel mogelijk het 

hoofdstuk van de koloniale ge-

schiedenis afsluiten. Dit ging zover 

dat zelfs de vrouwen middels een 

verstrekt boekje Djangan Loepah 

moesten leren om hun aard-

appelen op de Hollandse manier te 

schillen.  

 

Het steeds maar ingesteld zijn op 

je aanpassen aan je Nederlandse 

omgeving kan als gevolg hebben 

dat Indische mensen hun eigen 

culturele achtergrond steeds meer 

onderdrukken of ontkennen. Over 

de traumatische ervaringen tijdens 

oorlog en Bersiap werd gezwegen, 

aangezien men in Nederland door 

de eigen oorlogservaringen geen 

tijd had om naar de 'verhalen'  

van de Indische Nederlanders te 

luisteren.  

Als niemand in je omgeving 

interesse toont voor jouw achter-

grond, dan houd je zowel de 

goede als slechte herinneringen 

aan vroeger maar liever voor 

jezelf.                                      

Kinderen van eerste generatie 

Indische ouders stuitten, als 

gevolg daarvan, vaak op de 

'geslotenheid' van hun ouders als 

het gaat om het Indisch verleden. 

Wat je kwetsbaar maakt daar 

praat je niet gemakkelijk over. 

De ervaringen in de oorlogstijd, 

met name de Japanse bezetting 

en de Bersiap-periode, heeft de 

situatie extra gecompliceerd 

gemaakt voor de eerste generatie 

en ook voor kinderen daarvan   

die kort voor de Japanse bezetting 

geboren werden. Ja, zelfs voor de 

tweede generatie die in Nederland 

geboren is waren die gevolgen 

merkbaar. 

De combinatie van enerzijds de 

dierbare herinneringen aan Indië, 

maar anderzijds ook de trauma's 

van de oorlogstijd hebben het 

terugblikken op de verleden tijd 

voor veel Indische mensen uit de 

eerste en soms 2e generatie extra 

gevoelig gemaakt. Bij een deel 

van de eerste generatie Indische 

Nederlanders komt pas nu op 

hoge leeftijd de behoefte naar 

boven om te vertellen over de 

dingen die zij in hun leven hebben 

meegemaakt en waarover zij altijd 

hebben gezwegen. 

De huisvesting in de 

contractpensions 
 

Vanwege de ernstige woningnood 

in de periode na de oorlog in 

Europa en met name in 

Nederland, werden de Indische 

Nederlanders tijdelijk gehuisvest 

in zogenaamde contractpensions, 

veelal gelegen in grote steden en 

toeristische gebieden die - zeker 

in die krappe naoorlogse periode - 

een overschot hadden aan hotels. 

 

De hotels die als contractpen-  

sion werden aangenomen waren 

meestal zwaar verouderd en 

verkeerden in slechte staat. Vaak 

moesten hele gezinnen op een    

of twee kleine achterafkamertjes 

bivakkeren. De kamers waren 

klein en voorzien van een enkele 

wasbak met alleen koud water. Bij 

veel hotels was het meubilair vaak 

slecht. De veren schoten bij wijze 

van spreken uit de fauteuils en het 

gebeurde niet zelden dat een stoel 
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het begaf als iemand erop ging 

zitten. 

Dat het plaatsen in een kleine 

ruimte van zoveel verschillende 

mensen uit een land waar men net 

twee oorlogen achter de rug had 

(Jappentijd) en Bersiap periode) 

vaak tot onderlinge sociale pro-

blemen en soms tot geweld-

dadigheden in het pension leidde 

is duidelijk. 

Westerbork 

Een groep Indische Nederlanders 

werden vanaf 1950 in voormalige 

concentratie-kampen gezet o.a. 

het voormalig doorgangskamp 

voor Joden Westerbork dat toen 

de naam 'De Schattenberg' kreeg. 

Oud-bewoners van De Schatten-

berg komen aan het woord en 

vertellen over het leven in het 

kamp maar ook van hun latere 

geschiedenis. 

Paleis Het Loo 

Een film toont het verhaal van een 

vrouw die met haar gezin samen 

met zo'n 50 andere gerepatrieer-

den opgevangen werd in paleis 

Het Loo. Prinses Wilhelmina had 

een vleugel van haar paleis ont-

ruimd en gereed laten maken voor 

de opvang van Indische gezinnen. 

Personen die hier gewoond 

hebben denken met positieve 

gevoelens terug aan deze periode 

in hun leven. 

Prinses Wilhelmina zorgde als een 

moeder voor haar gasten en 

Koningin Juliana kwam regelmatig 

met een breiwerkje op bezoek in 

de recreatiezaal. Men mocht er 

spelen in de tuin en in de bossen, 

had volop ruimte en op het eten 

na (dit werd verzorgd door een 

naburig restaurant!) leek het bijna 

wel op een vakantieoord. 

Het eten 

De bevolkingsgroep die in Indie 

een hoogstaande eetcultuur 

hadden ontwikkeld, moesten hier 

gaan wennen aan de naoorlogse 

Nederlandse kost.  

Elke dag aardappels, groenten en 

vlees van mindere kwaliteit, 's 

morgens pap en brood met reuzel, 

het waren geen uitzonderingen. 

Het feit dat de pensionhouder een 

vast bedrag per gast kreeg 

uitgekeerd dat hij naar eigen 

goeddunken mocht besteden, had 

zijn effect op de kwaliteit van het 

voedsel. 

Een van de toenmalige kinderen 

vertelde: "Dat de omstandigheden 

zo slecht waren heb ik echt nooit 

geweten. 

Ik dacht ook dat mijn moeder 

altijd goed was opgevangen toen 

ze naar Nederland kwam. Toen ik 

haar er laatst naar vroeg zij ze dat 

ze in een gezin was geplaatst en 

dat de mevrouw heel onaardig 

was. Al heel vroeg moest het licht 

uit en elke avond kregen ze hele 

vieze pudding door mevrouw zelf 

gemaakt. Ze durfden de pudding 

nooit te weigeren en mijn moeder 

en zus gaven de pudding stiekem 

aan de hond. 

Maar tot overmaat van ramp werd 

die hond er misselijk van en 

kotste de hele pudding uit. Betrapt 

dus!" 

En... kunt al een beetje wennen in 

Nederland? 

 

Zelf koken mochten de mensen in 

de contractpensions over het 

algemeen niet, hoewel het op de 

kamers stiekem wel geprobeerd 

werd. Sate maken op een omge-

keerde strijkbout, rijst en sambal 

klaarmaken op een klein elektrisch 

komfoortje. 

Vanwege het brandgevaar waren 

de pensionhouders hier uiteraard 

niet gelukkig mee. 

Baden 

Er waren onvoldoende toiletten op 

de gang, zodat lange wachtrijen 

ontstonden en er was vaak maar 

een badkamer voor het hele hotel. 

De hygiënische omstandigheden 

waren zelfs voor die tijd vaak 

slecht. 

"Mensen die in Indonesië gewend 

waren iedere dag twee tot drie 

keer in bad te gaan, moesten     

op zaterdagmiddag uren in de     

rij staan om enkele minuten te 

kunnen douchen. Na tien minuten, 

klaar of niet klaar, ging de warm-

waterkraan dicht. Op andere 

dagen was baden niet mogelijk." 

Kleding 

Omdat de meeste mensen niet 

meer bij zich hadden dan wat 

lichte zomerkleding, werd er in 

eerste instantie door de overheid 

voor kleding gezorgd. 

"We werden meteen naar een 

grote loods van het Rode Kruis 

gebracht. Daar lagen op de grond 

bergen gebruikte kleding. We 

moesten er zelf maar wat uit-

trekken waarvan we dachten     

dat we het konden gebruiken. 

Kleding voor de kinderen moesten 

we altijd te groot nemen: ze 

moesten 'op de groei' zijn." 

Later kregen de mensen kleding-

voorschotten waarmee ze in 

speciale winkels zelf kleding 

mochten gaan aanschaffen. Die 

voorschotten moest later echter 

helemaal terugbetaald worden." 

Terugbetaling 

Waarvan veel mensen niet op de 

hoogte zijn en wat de meesten 

vaak ook verbijstert is het feit dat 

de repatrianten alles zelf hebben 

moeten terugbetalen. Ze kregen 

hun wekelijkse zakgeld van de 

contactambtenaar, maar wat er 

niet bij werd verteld is dat van 

ieders salaris 60% werd inge-

houden voor kost en inwoning. 

Ook de kleding- en meubelvoor-

schotten (als men een huis had 

toegewezen gekregen) moesten 

tot op de laatste cent worden 

terugbetaald.                            

Veel Indische Nederlanders van de 

eerste generatie hebben tot aan 

hun dood nog maandelijks een 

vast bedrag moeten afbetalen. 
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De ontvangst in Nederland 

Het was voor de eerste keer in de 

geschiedenis dat zo'n grote groep 

mensen uit het buitenland in een 

zeer korte periode Nederland 

binnenkwam. De reacties van de 

Nederlandse bevolking, in die tijd 

absoluut niet gewend aan mede-

burgers uit een andere cultuur en 

absoluut onwetend over het 

dagelijkse leven in Indië, waren 

vaak tactloos en zelfs pijnlijk. 

Indische mensen voelden zich 

Nederlander en waren opgevoed 

met een groot aantal elementen 

uit de Nederlandse cultuur. Hier 

werden ze bekeken alsof ze 

regelrecht uit de jungle kwamen. 

Opmerkingen en vragen zoals: 

"Woonden jullie daar in een hut?", 

"Leuk dat u nu ook eens in een 

echt huis kunt wonen”, of “Dat u 

in een auto kunt rijden" of "Waar 

hebben jullie Nederlands leren 

spreken?" geven aan dat de 

gemiddelde Nederlander er totaal 

geen idee van hadden hoe men in 

Indië leefde. 

Zij was zes jaar en klein van stuk. 

In Indië had zij al een jaar op 

school gezeten en was dus in 

leerstof voor op mijn klasgenoot-

jes. In de eerste schoolweek  

kreeg ik een bolletje wol en twee 

naalden. Ik had er geen benul van 

wat ik daarmee moest doen. De 

juffrouw kwam langs en schudde 

haar hoofd. 

Vervolgens tilde ze mij op en zette 

mij op de tafel. Tot de klas zei ze: 

"Kijk eens kinderen, dit is nu een 

kindje uit dat arme, achterlijke 

land waar wij zilverpapier en 

flessendoppen voor moeten 

sparen!"  

Ik mocht een keer bij een Neder-

lands vriendinnetje thuis gaan 

spelen. Ik werd midden in de 

kamer op een stoel gezet en      

de hele familie liep om mij heen 

alsof ik een buitenaards wezen 

was. Toen ik wat vroeg aan mijn 

vriendinnetje was de hele familie 

verbijsterd: "Kijk, het aapje kan 

ook praten!" 

Nederlandse diploma's behaald in 

Nederlands Indië werden hier niet 

erkend of in het gunstigste geval 

minder gewaardeerd. Heel vaak 

kregen Indische Nederlanders 

werk dat fors onder hun niveau 

lag. Door volharding en keihard 

werken en het volgen van avond-

cursussen voor dezelfde diploma’s 

die ze in Indië reeds hadden 

behaald, slaagden zij er in tijdens 

hun loopbaan uiteindelijk op te 

klimmen tot de hogere functies. 

De contactambtenaar en 

maatschappelijk werkster 
 

Van overheidswege stelde de 

overheid ambtenaren aan die de 

nieuwkomers moesten begelei- 

den in hun overgang naar de 

Nederlandse maatschappij. Als de 

mensen geluk hadden troffen zij 

een ambtenaar die zelf ook ooit in 

Indië had gewoond of daar familie 

had gehad en dus begrip had voor 

de problemen die mensen uit Indië 

hier tegenkwamen.  

Armoede in de contractpensions 

De contactambtenaar regelde de 

zaken met allerlei instanties, 

regelde geldzaken (inhouding!) en 

zakgeld, bemiddelde bij woning-

bouwcorporaties voor woonruim- 

te en hielp bij het inrichten van  

de inmiddels verkregen nieuwe 

huizen.                                    

De maatschappelijk werkster 

stond mensen bij in sociale en 

medische problemen en bemid-

delde bij conflicten in het pension. 

Djangan loepah! 
 

De overheid vond dat de Indische 

Nederlanders zich zo snel mogelijk  

dienden aan te passen aan de 

gebruiken in de Nederlandse 

samenleving.                                

Daarom liet het ministerie een 

klein losbladig boekje uitgeven 

met als titel: "Djangan loepah! - 

Niet vergeten!" Daarin stonden  

tal van (opvoedkundige) adviezen, 

instructies, wijsheden, geldtips 

etc. 

Helaas echter werd het boekje 

geschreven door Nederlandse 

huishoudschool-leraressen die 

absoluut geen enkele binding 

hadden met Indië en geen flauw 

benul hadden van de leefwijze  

van de bevolkingsgroep die daar 

vandaan kwam. 

Door het kinderachtige taalgebruik 

alsof Indische mensen analfabeten 

waren en de veelal betuttelende 

inhoud was het boekje vaak een 

belediging voor de mensen voor 

wie het bedoeld was. Zo werd er 

uitleg gegeven over Nederlandse 

familiefeesten".                                 

Koninginnedag, Sinterklaastijd en 

de Christelijke feestdagen werden 

altijd al in Indië gevierd, maar ja, 

wisten ze hier veel..... 

Voor bijna allen was het zo dat zij 

alles wat zij bezaten en dat in vele 

jaren bijeen was gespaard kwijt 

waren; achtergelaten, gestolen of 

onteigend door of de Jappen of de 

Indonesiërs. Niets hadden ze 

meer. Velen hebben zelfs hun 

familiefoto’s nooit meer terug 

kunnen krijgen. De kinderen 

waren net zo goed slachtoffer 

daarvan. Speelgoed, boeken en 

spaarpotjes, alles waren ze kwijt. 

Beroofd en berooid werden zij in 

armoede vervoerd naar Neder-

land. Echte Nederlanders maar 

veelal met een kleurtje, maar 

helaas werden ze hier als vreem-

delingen behandeld. Ook zij die 

daar eigen bedrijven of bedrijfjes 

hadden waren net zo de pineut. 

Alles weg. Er bestond alleen maar 

uitzicht op armoede in een land 

dat zich Vaderland  noemde maar 

daar absoluut geen blijk van gaf. 
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We leerden in het boekje Djangan 

Loepah onder andere hoe we 

aardappelen moesten schillen. In 

Indië schilden wij met het mes 

van ons af. Hier moesten wij 'naar 

ons toe’ schillen. We vroegen   

aan de maatschappelijk werkster: 

"Als je zo schilt, smaakt de 

aardappel dan ook anders?" Een 

geïrriteerde blik als antwoord. 

Misschien klopt het wel dat de 

Indische families hier te goed 

geïntegreerd zijn. 

_______________________________ 

 

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.                                 

De LINK naar deze kamptekeningen op de website van Het Nationaal Archief vindt u HIER. 

Boekbespreking,  e-Books, CD & DVD, Presentatie & Signeren 

 

De kleine Multatuli - Klaartje 

Groot & David Hollanders. De 

Max Havelaar en andere werken 

samengevat. In dit boek ‘De kleine 

Multatuli’ wordt ingegaan op het 

unieke oeuvre van Multatuli. Zijn 

opvattingen over religie, opvoe-

ding, kolonialisme, vrouweneman-

cipatie, de arbeidersbeweging, en 

 

 

 

politiek en literatuur komen aan 

bod. Multatuli’s schrijverscarrière 

begon met ‘Max Havelaar’, een 

boek over onderdrukking van een 

volk. Dit meesterwerk ging de hele 

wereld over; nieuwe vertalingen 

blijven verschijnen, gezien dit on-

verminderd actuele thema. Ook in 

zijn andere werken snijdt Multatuli 

onderwerpen aan die de 21e-

eeuwse lezer nog weten te boeien. 

Hoog tijd om nader kennis te 

maken met zijn sprankelende, 

stijl, zijn gevoel voor humor en 

aandacht voor detail.  ISBN nr: 

9789045039176. Prijs:  € 11,99.  

 

Volg de SPOREN verder – 

Werkgroep Indië Herdenking 

Helmond Deze Werkgroep besloot 

als blijvende herinnering aan dit 

bijzondere 75e herdenkingsjaar 

een eenmalig tijdschrift uit te 

geven waarin, behalve de toe-

spraken van de sprekers, ook 

bijzondere interviews (o.a. met 

een 2e generatie en met een 

nazaat van een bemanningslid van  

 

 
 

de onderzeeboot K-XVI) en ver-

wante artikelen zijn opgenomen. 

Feiten en wetenswaardigheden die 

wij moeten doorgeven aan de 

volgende generaties. De Indone-

sische schrijfster Rosa Herliany 

schreef speciaal voor ons een kort 

verhaal. De originele tekst en de 

vertaling zijn in het blad op-

genomen alsmede de tekst van 

een lied die Ernst Jansz speciaal 

voor ons schreef en ook de tekst 

‘Oude Foto’ van Freek de Jonge, 

gezongen door Liesbeth List. Tot 

slot twee pagina's met leestips 

voor jong en oud en nog veel 

meer.  

Het is een blad van 52 pagina's 

geworden met een bijdrage over/ 

van de partijen die bij deze 

Pacific-oorlog betrokken waren; 

een blad om opnieuw te lezen en 

te bewaren.  

Mocht u interesse hebben, stuurt 

u dan een e-mail naar: 

indieherdenkinghelmond@gmail.co

m, Vermeldt daarin ook uw 

telefoonnummer. Omdat wij een 

sponsor hiervoor hebben, kunnen 

wij dit tijdschrift aanbieden voor  

slechts € 5,00 per exemplaar.  

 

 

Verras uw familielid, vriend(in), kennis of collega met een GRATIS ABONNEMENT OP NICC MAGAZINE          

info@indisch-centrum-denhaag.nl 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederlands%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië
https://www.atlascontact.nl/auteur/klaartje-groot/
https://www.atlascontact.nl/auteur/klaartje-groot/
https://www.atlascontact.nl/auteur/david-hollanders/
indieherdenkinghelmond@gmail.com
indieherdenkinghelmond@gmail.com
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/info@indisch-centrum-denhaag.nl
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Meer dan 120 titels over Nederlands-Indië                                                                                                    

Neem eens een kijkje in de uitgebreide boekenwinkel van Historiek.net:  

https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html 
 

Recept                                                 Indische gehaktballetjes  

Dit is een recept van Meis, die 

op Indogroep op facebook 

regelmatig recepten plaatst. 

Het is een makkelijk gerecht 
omdat meeste ingrediënten 

kant en klaar gekocht worden. 

Maar het resultaat is zo lekker 

dat de hele familie om het 
fornuis heen draait en er maar 

weinig balletjes het halen tot 

aan de tafel. Dus erg moeilijk 

om van af te blijven.....  zelfs 
tijdens het bereiden! 

Ingrediënten:                           

1 KG rundergehakt (als u dat 

lekker vindt, mag lamsgehakt 

ook), 2 eetlepels Sambal Badjak  

(de lekkerste, vers van de toko), 1 

zakje Ajam Pedis Kruidenpasta, 1 

half blikje santen (klein blikje), 3 

teentjes knoflook, 10 beschuiten, 

1 ei, zout en peper naar smaak, 

nootmuskaat. 

Voorbereiding:                 

Verkruimel eerst de 10 beschuiten 

grof en passeer ze dan door een 

zeef om zo voldoende paneer-  

meel te krijgen. Voeg zout (ik   

doe 2 theelepeltjes), peper en 

nootmuskaat naar smaak toe. 

Meng nu de kruiden door het 

paneermeel, doe het gehakt erbij 

en vermeng dit heel goed. Doe 2 

flinke eetlepels sambal Badjak 

erbij, wees hier niet zuinig mee. 

Gebruik de verse sambal Badjak 

van de Toko (geen fabriekssambal 

oid). Voeg het zakje Ajam Pedis 

kruidenpasta toe (deze plastic 

zakjes zijn bij alle toko’s en de 

meeste supermarkten te koop). 

 

Voeg half blikje Santen toe. Je kan 

ook het hele blikje erbij doen als 

je kokos lekker vind, misschien is 

het ei dan overbodig want het kan 

te nat worden. Voeg ei toe en 

knijp dan de drie grote teentjes 

knoflook uit. Kneed alles goed  

door elkaar. Draai kleine gehakt-

balletjes (ongeveer ter grootte 

van een bitterbal) 

Bereiding: 

Verhit een flinke scheut olie met 

een beetje boter in de braadpan. 

(maar niet te veel want er komt 

ook wat vet af van het vlees). 

Bedek de bodem met gehakt-

balletjes en schudt de pan even 

om alles goed op zijn plek te 

krijgen. Regelmatig de balletjes 

door elkaar husselen zodat alles 

egaal aanbraadt. Doe GEEN deksel 

op de pan en bak de balletjes 

donker bruin, maar pas op dat ze 

niet verbranden. Dan krijgen ze 

een lekker krokant korstje. Laat 

even uitlekken op een stuk 

keukenpapier.  

Serveertip: Partyprikkertjes erin 

en serveren op een schaal met 

een kom warme pindasaus. Ook 

erg lekker met een simpele 

tomaten-gembersaus (2 delen 

gembersiroop, 1 deel tomaten-

ketchup, teentje knoflook uit de 

knijper) warm of koud lekker en 

smullen maar. Dank je wel Meis. 

Selamat makan. 

 

Column                                                 Door:  Alexander Scholtes (Bestuurslid IHC)                     

Is het u ook opgevallen? De ge-

deelde geschiedenis van Neder-

land en Indonesië in het algemeen 

en de Nationale Herdenking 15 

augustus 1945 in het bijzonder 

lijken op de belangstelling van 

steeds meer Nederlanders te kun-

nen rekenen. Mijn bewijs daarvoor 

is deels anekdotisch: vrienden die 

dit jaar voor het eerst spontaan 

begonnen over de ‘bijzondere dag’ 

die 15 augustus is.  

Volksvertegenwoordigers (ook de 

jongere) op lokaal en nationaal 

niveau die de Melati dragen en dat 

delen op social media. De her-

denking die opeens onderdeel van 

gesprek wordt na de training op 

mijn boksschool. Dat past ook    

bij het beeld dat de Stichting 

Nationale Herdenking 15 augustus 

1945 heeft van de betrokkenheid 

van jongeren van de derde en 

vierde generaties: ‘de belangstel-

ling voor de eigen identiteit neemt 

toe (…). Er is ook een duidelijke 

toename van online reacties en 

eigen bijdragen op sociale media’, 

zo schrijft de stichting op haar 

website. 

Ook denk ik aan de aandacht in de 

pers voor verhalen over Neder-

lands-Indië en Indonesië, zoals 

tijdens de bijzondere NOS-uitzen-

ding op 15 augustus. 

https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html
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Presentator Winfried Baijens sprak 

in het programma ‘Van Jakarta 

naar Rotterdam’ op een naar mijn 

mening waardige en geïnformeer-

de wijze met zijn gasten over de 

komst van de eerste generatie 

Indische Nederlanders en de 

invloed die dat had op de 

volgende generaties. Ik ben heel 

benieuwd naar de kijkcijfers. 

Of ligt het misschien ook een 

beetje aan mijzelf, dat ik tegen-

woordig Indië en Indonesië veel 

meer om mij heen zie. Want veel 

meer dan in mijn jongere jaren 

ben ik zelf bezig met mijn eigen 

‘roots’, en zoek ik naar verhalen 

van mijn familie maar ook van 

anderen met wortels in Indië en 

Indonesië.  

Bijna twee miljoen Nederlanders 

hebben een band met voormalig 

Nederlands – Indië en Indonesië, 

zegt men, maar het is niet 

makkelijk om te spreken van één 

Indische gemeenschap. De diver-

siteit is immers groot. Wat ik sterk 

vind aan de hedendaagse aan-

dacht voor de gebeurtenissen in 

voormalig Indië tijdens en na de 

Tweede Wereldoorlog, is dat die 

diversiteit ook steeds meer zicht-

baar wordt gemaakt. Chinese-

Indonesiërs, Indo’s, Europeanen, 

Molukkers, Papoea’s, Indonesiërs: 

allemaal hebben ze een verhaal en 

gelukkig horen we die verhalen 

ook steeds meer. Meer diversiteit 

zal af en toe ook meer wrijving 

betekenen, want er komen meer 

perspectieven naar de voorgrond 

en daarmee ook meer discussie. 

Zeker ook tussen generaties. Als 

we die discussies op een goede 

manier kunnen voeren, dan komt 

dat onze herinneringscultuur ten 

goede. Daar ben ik van overtuigd. 

En nee, het bekladden van het 

Indisch Monument is op geen 

enkele manier een bijdrage aan 

die discussie.  

Als afsluiting wijs ik u graag op de 

kleine tentoonstelling die te zien  

is in het Purmerends Museum:  

‘De vergeten oorlog. Indische 

verhalen’, die in samenwerking 

met het Indisch Herinneringscen-

trum werd gemaakt. Het museum 

vertelt over voormalig Indië na de 

Tweede Wereldoorlog door de 

ogen van vijf getuigen: mensen 

die direct of via hun (groot)ouders 

deze geschiedenis hebben mee-

gekregen. Een deel van hen 

vertelde zijn of haar verhaal voor 

de allereerste keer. Alleen al 

daarom vond ik het een indruk-

wekkende bijdrage aan het levend 

houden van de geschiedenis.  

_______________________________ 

 

 

Links4u   Interessante, handige en leerzame LINKS voor iedereen 
 

Indopedia, Indische Encyclopedie / 
Bibliotheek / Indisch erfgoed / naslag-

werk over voormalig Nederlands-Indië. 

https://www.indopedia.nl/ 

Doorlink-website naar veel Indische 

en Indisch gerelateerde websites, 
blogs, personen en onderwerpen.  

https://linkenindisch4ever.wordpress.c

om/  

Website over online geschiedenis 

van/voor Indische Nederlanders. 
http://www.indischhistorisch.nl  

 

Organisaties die archieven bezitten 
over de oorlog in Indië, de Bersiap 

en dekolonisatie. 

https://www.tweedewereldoorlog.nl/br
onnen/archieven/indisch-erfgoed  

 
Boten en passagierslijsten 1946 – 

1964. 

https://www.passagierslijsten1945-

1964.nl/boten/index.html?fbclid=IwAR

0Xl3D08q2w9zxR3V90-

6IiIq5bCnctgZFNUChXSxkqG1OBwZPm

K7xXeAg 
 
Meer dan 120 titels over Nederlands-

Indië in de boekenwinkel van 

Historiek.net. https://geschiedenis-
winkel.nl/nederlands-indie.html 

Veel informatie over schoollespak-
ketten over voormalig Nederlands-

Indië. www.gastdocenten.com  

Een ware schat aan foto’s in kleur op 
Monochrome Specter uit de Tweede 

Wereldoorlog in ZO-Azië.  
blog.livedoor.jp/irootoko_jr/  

 

Het Indisch Herinneringscentrum 
Sophiahof, Den Haag 

www.indischherinneringscentrum.nl  

Moluks Historisch Museum [M.H.M.] 

Sophiahof, Den Haag 

http://www.museum-maluku.nl/  

 

Indisch/Moluks Museum Sophiahof in 
Den Haag. 

https://www.museumsophiahof.nl/  

Indisch Familie Archief 

http://www.indischfamiliearchief.nl/ 

Website over de ervaringen van 

Indo’s op Java, die na de onafhan-

kelijkheid in Indonesië gebleven zijn                

www.indo-in-indonesie.com/ 

Museon in Den Haag met een bijzon-
der mooie en uitgebreide museale 

collectie over Nederlands-Indië. 

https://www.museon.nl  

Culturele website voor Chinese en 

Chinees-Indische gemeenschap. 
https://www.inisiatip.nl  

Website over de diversiteit van de 

Chinees-Indische gemeenschap in 
Nederland. 

https://www.meerdanbabipangang.nl/ 

Wie (her)kent deze foto’s? Website 

van het Tropenmuseum. 

http://www.fotozoektfamilie.nl/  

EYE Filmmuseum, deelcollectie 

Nederlands-Indië. 

https://www.eyefilm.nl/collectie/zoeke
n-en-kijken/deelcollecties/nederlands-

indi%C3%AB  
 

Stichting die ijvert voor erkenning en 

betaling van Japanse Ereschulden 
door Japan aan WO II slachtoffers 

http://www.japanse-ereschulden.nl/  

Stichting Dialoog Nederland-Japan-

Indonesië (NJI) organiseert jaarlijks 

conferenties en andere activiteiten. 
http://www.dialoognji.org 
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https://www.passagierslijsten1945-1964.nl/boten/index.html?fbclid=IwAR0Xl3D08q2w9zxR3V90-6IiIq5bCnctgZFNUChXSxkqG1OBwZPmK7xXeAg
https://www.passagierslijsten1945-1964.nl/boten/index.html?fbclid=IwAR0Xl3D08q2w9zxR3V90-6IiIq5bCnctgZFNUChXSxkqG1OBwZPmK7xXeAg
https://www.passagierslijsten1945-1964.nl/boten/index.html?fbclid=IwAR0Xl3D08q2w9zxR3V90-6IiIq5bCnctgZFNUChXSxkqG1OBwZPmK7xXeAg
https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html
https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html
http://www.gastdocenten.com/
http://blog.livedoor.jp/irootoko_jr/
http://www.indischherinneringscentrum.nl/
http://www.museum-maluku.nl/
https://www.museumsophiahof.nl/
http://www.indischfamiliearchief.nl/
https://www.indo-in-indonesie.com/
https://www.museon.nl/
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Toonaangevend Indisch maandblad 
(glossy). http://www.moesson.nl/  

Informatieve website over de beruchte 

moord op Chinezen in 1740 in Indië. 
http://home.iae.nl/users/arcengel/Ned

Indie/chinezen.htm 

Landgoed Bronbeek (Kumpulan, 

Museum Bronbeek en meer) in 

Arnhem. www.bronbeek.nl  

Veel informatie over Batik activiteiten 

van Sabine Bolk. Ook via facebook en 
YouTube. www.sabinebolk.nl  

Zeeuws Veilinghuis gespecialiseerd 

in kunst en schilderijen van bekende 
Indische schilders. 

www.zeeuwsveilinghuis.nl 

De Vries Antiek, items uit voormalig 
Nederlands-Indië, o.a. koloniale 

meubelen. Specialist in Kunst en 
krissen.  http://www.devriesantiek.nl 

en http://www.kris-keris.com 

Zeldzame boeken en andere 
artikelen o.a. over Nederlands-Indië en 

de VOC. Verkoop en veilingen: 
www.gertjanbestebreurtje.com  

Online verkoop van bijzondere boeken 

over Indië en Indonesië: 
https://www.doornweerdje.nl/c-

4286777/ned-indie-en-indonesie/ 

Stichting Indisch Erfgoed, mede-
organisator Themazondagen op 

Bronbeek: www.indischerfgoed.nl 

Non-profit online museum in de 

Verenigde Staten van Amerika,  

http://www.eastindiesmuseum.com 
 

Wedsite over Nederlandse militairen 
in Indië 1946-1949. 

http://www.indiegangers.nl/ 

Actuele items en achtergrondartikelen 
van de Nederlandse Krijgsmacht. 

https://www.nederlandsekrijgsmacht.n

l/index.php/nieuws/ 

De Jeugdwebsite van de Oorlogs-

graven Stichting (Ned.-Indië). 
http://www.eenlevenverloren.nl/index.

php?go=home.personen@pagenr=1 

Informatie over de Nationale Indië-
Herdenking op 15 augustus. 

www.indieherdenking.nl  

Website genealogisch onderzoek 

http://www.stamboomforum.nl/subfor

a/127/2/21753/0/bronnen_voor_famili
eonderzoek_nederlands_indie  

Info over boeken, artikelen, TV- en 
radiodocumentaires plus LINKS over 

de Pakan-Baroe Spoorweg.  

http://pakanbaroe.my-free.website/ 

  

Alle bandjes, foto’s en verdere info 
over Indorock. 

http://indorock.home.xs4al 

Facebook pagina’s over alles wat te 

maken heeft met Nederlands-Indië en 

het Indisch erfgoed. 

https://www.facebook.com/pages/?cat

egory=top  
 

Vereniging van Overlevenden en Na-

bestaanden van Slag in de Javazee 
1942 (V.O.N.).  Herdenkingsreizen 

https://www.imexbo.nl/slag-javazee  

Stichting voor en door de Molukse 
gemeenschap: www.muhabbat.nl  

Pasar organisatoren 
& 

Evenementenbureaus 
 

http://www.istimewa-events.nl 

https://www.pasarstellar.nl/ 

www.taman-indonesia.nl/ 

www.pasarmalamrijswijk.nl 

www.tongtongfair.nl 

https://www.facebook.com/maluku-
night 

www.oscoproductions.nl 

www.pasarsluiskil.nl 

http://www.zinzia.nl 

www.raffyzorg.nl 

 

Indisch koken met Nina Thera. Een 
van de betere YouTube kanalen over 

Indisch/Indonesisch koken. 

https://www.youtube.com/results?sear
ch_query=Nina+Thera 

Links over Indisch en Indonesisch 
koken, recepten, cursussen, toko’s, 

restaurants, afhaalmaaltijden, 

kookworkshops, etc.           
https://indisch-eten.startpagina.nl  
 
Koorenhuis - Den Haag, allerlei 
cursussen en workshops op het gebied 

van muziek, dans, theater en kunst. 

http://www.koorenhuis.nl 

Taman Indonesia, Het leukste kleine 

Indonesische dierenpark in Nederland. 
http://www.taman-indonesia.nl 

Een digitaal Indisch Museum, 

https://indischmuseum.wordpress.com 

De Surinaams Javaanse Culturele 

Stichting Manggar Megar houdt zich 

bezig met Gamelanmuziek, traditionele 
Javaanse dans en het Wayang Kulit 

theater. http://www.manggarmegar.nl 

Gamelanhuis – Amsterdam. Lessen, 
workshops en alles over Javaanse en 

Balinese traditionele Gamelan-instru-

menten. http://www.gamelanhuis.nl/ 

Stichting Monument Nagasaki (nabe-

staanden Kamp Fukuoka 14). 
www.fukuoka14b.org 

Weblog “Indische Jeugd-letteren”  

Blog van Marjorie van Putten:  
http://indischejeugdletteren.wordpress

.com/over-mij/  

Website Indische Jeugdboeken, 

compleet met een bestellink. 

http://www.antiquariaat-
anna.nl/boekek/kameleonboeken  
 

Op zoek naar een muziekoptreden 
bij uw kumpulan? http://www.kwekel-

evenementen.nl/indische-

artiesten.htm 

Theatervoorstellingen - Een infor-

matieve website met heel veel voor-
stellingen, overal en voor iedere 

leeftijd. http://www.kindertheater.nl/  

Kunstbende, Landelijke organisatie 
met afdelingen in alle provincies voor 

iedereen van 13 tot en met 18 jaar.  

http://www.kunstbende.nl  

Indische startpagina voor de jeugd 

http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl  

Kinderboekenpraatjes. Veel boeken 

uitzoeken voor elke leeftijdgroep. 

http://www.kinderboekenpraatjes.nl  
 

Alles over STIP Jeugdtheater, over 
producties, impresariaat, enz.  

www.stipproducties.nl  

 
Woonzorgcentrum voor Indische en 

Molukse ouderen ‘Raffy’. 
https://Raffyzorg.nl 

 

Van alles over Papoea websites.  
https://Papua.startpagina.nl. 

 

Nieuws en info over/uit West Papua. 
http://www.tanahku.west-papua.nl  

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

Trefpunt Azië – Informatieve website 

met wetenswaardigheden uit ZO-Azië.  
https://www.trefpuntazie.com 

Indowebshop voor alles voor de 
keuken, huishoud, kunst, textiel, 

boeken, sieraden en nog veel meer. 

http://www.indowebshop.nl/  

Online Aziatische supermarkt, 

webshop en 20 fysieke winkels. 

http://www.orientalwebshop.nl/  
 

Online de lekkerste sambals en meer 
bestellen en thuis laten bezorgen? Dat 

kan bij: https://sambalshop.nu. 
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De Indische Agenda       LET OP!  Sluitingsdatum kopij  op 10 oktober 2020  

Houd u er rekening mee dat voor de hier aangekondigde tentoonstellingen, exposities en 

allerhande activiteiten vanwege het coronaprotocol slechts een beperkt aantal bezoekers 

kan worden toegelaten. Hierdoor is het in de meeste gevallen helaas VERPLICHT van 

tevoren te reserveren, telefonisch, via e-mail of via de bij de berichten getoonde website. 

 

T/m 10 januari 2021: BALI – 

behind the scenes. Waar Bali 

aan het begin van de vorige eeuw 

nog nauwelijks bekend was als 

reisbestemming, barst het nu 

honderd jaar later, door de 

enorme toeristenstroom, uit haar 

voegen. En hoewel dit welvaart 

met zich meebrengt heeft het 

achter de schermen grote impact 

op de leefbaarheid van het eiland. 

In de expo ‘BALI - Behind the 

scenes’, ervaar je hoe dit para-

dijselijke eiland onder druk staat, 

maar dat de cultuur nog spring-

levend is. Maak kennis met een 

hindoeïstische priester die tradities  

 

 
 

op eigen wijze in stand houdt en 

met de activistische kunstenaar 

Made Bayak die de plastic 

problematiek op Bali onder de 

aandacht brengt. De expo neemt 

je mee op reis naar Bali. Ontdek 

rituelen die je als toerist niet snel 

zal ervaren, krijg inzicht in de 

koloniale geschiedenis, bekijk bij-

zondere objecten en maak kennis 

met het werk van Balinese kunste-

naars. Locatie: Tropenmuseum, 

Linnaeusstraat 2, 1092CK Amster-

dam. Openingstijden: Di. t/m Zo. 

10.00 – 17.00 uur. Toegang Volw 

€ 16,00, Jeugd 4-18 jr. € 8,00. 

Voor reserveringen zie de website 

https://www.tropenmuseum.nl/ 

 

16 augustus t/m 15 november 

2020: Terugblik op de Jappen-

tijd. Een overzichtstentoonstelling 

over het werk van Trees Ruijs. 

Trees studeerde schilderen aan de 

Koninklijke Academie in Den Haag. 

Haar jeugd bracht zij door in het 

voormalig Nederlands-Indië, wat 

in haar werk ook duidelijk naar 

voren komt. Zoals alle in Indië 

verblijvende Nederlanders, werd 

de uit 10 leden bestaande familie 

Ruijs geïnterneerd in Japanse 

kampen gedurende de Tweede 

Wereldoorlog. Veertig jaar na hun 

bevrijding, maakte Trees een  

serie over deze periode, bestaan-

de uit 23 werken waaronder 

meerluiken, die buiten haar eigen 

ervaringen, ook ingaat op de 

geschiedenis. Zoals de verbeelding 

van de aanval op Pearl Harbor, de 

atoombom t/m het bezoek van 

Hirohito aan koningin Juliana in 

1971. Toen deze serie Terugblik 

op de ‘Jappentijd’ genaamd, in 

1986 voor het eerst werd ten-

toongesteld, verrichtte historicus 

dr. Loe de Jong de opening, 

waarbij hij opmerkte dit werk 

historisch gezien even belang-

wekkend te achten als zijn eigen 

bijdrage aan de geschiedschrij-

ving. Deze serie is in het jaar van 

Trees’ dood (2016, Trees werd 91) 

aan het Museon in Den Haag 

geschonken, ze zei hierover: mijn 

werk is thuisgekomen. Nu leent 

museum Trees Ruijs Huijs deze 

serie terug van het Museon, ter 

gelegenheid van de herdenking  

op 15 augustus van de 75-jarige 

Bevrijding van voormalig Neder- 

 

 
 

lands Indië. Een indrukwekkende 

expositie, waarin de geschiede- 

nis van de slachtoffers van de 

Japanse bezetting in beeld is 

gebracht. Locatie: CBS gebouw 

Carbon6 (parkeren via CBS – 

weg), Kloosterweg 1, 6412 CN 

Heerlen. Geopend: donderdag  

t/m zondag, 12.00 tot 16.00 uur 

Toegang: volwassenen € 6,00; 

kinderen tot 12 jaar gratis entree. 

Wij volgen het coronaprotocol van 

het RIVM voor musea. U hoeft zich 

niet van tevoren aan te melden. 

Echter per tijdseenheid mogen 

zich maximaal 20 personen in de 

tentoonstellingsruimte bevinden.  

www.treesruijshuijsmuseum.nl 

_______________________________  

       

https://www.tropenmuseum.nl/
http://www.treesruijshuijsmuseum.nl/
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