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Zo zijn we dan toch weer beland aan het einde van 2016, een jaar dat nogal wat ruimte laat voor 
gemengde gevoelens. We hebben met de Brexit en de verkiezing van Trump, om maar eens 
twee willekeurige gebeurtenissen te noemen, een aantal zaken ondergaan die zeker ook in het 
nieuwe jaar hun invloed zullen uitoefenen en dan laten we Syrië en IS nog onbesproken. Werd 
vorig jaar Angela Merkel door Time als persoon van het jaar gekozen, dit jaar was het president 
elect Trump die met de eer strijkt. De populistische storm die aan deze feiten ten grondslag 
ligt, lijkt nog in kracht toe te nemen en zal het komend jaar zonder twijfel een prominente rol 
spelen op het vaste land van Europa. Ook in eigen land zijn er verkiezingen en is het afwachten 
wat die ons zullen brengen. Kortom, het zijn roerige tijden. Een reden temeer om u een 2017 
toe te wensen dat uw verwachtingen maar mag overtreffen! 

Wat we hier zeker niet onbesproken kunnen laten, is het feit dat Stichting Pelita voor de tweede 
keer in nog geen drie jaar tijd een nieuw onderkomen heeft gevonden. Wij zijn wederom verhuisd  
en hebben ditmaal onze tenten opgeslagen in Diemen-Zuid, op een steenworp van Amsterdam.  
U weet het, verandering van spijs doet eten! Wij zijn ingetrokken bij de vestiging van Arq aldaar.  
Arq is de Psychotrauma Expert Groep waar wij sinds 1 januari 2014 deel van uitmaken. Ons nieuwe  
adres is Nienoord 13, 1112 XE Diemen, de overige contactgegevens zijn ongewijzigd. U kunt 
ons, zoals u gewend bent, gewoon bellen op het aloude telefoonnummer: 088-3305111.

Wat ook niet onvermeld kan blijven is het recent door het kabinet aangekondigde brede, 
onafhankelijke onderzoek naar het structurele geweld van Nederlandse militairen tijdens de 
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Aanleiding hiertoe is het onderzoek van 
de Nederlands-Zwitserse historicus Rémy Limpach. Hij concludeert onder andere dat extreem 
geweld door Nederlandse militairen tegen Indonesiërs wijdverspreid was en ingebed zat in de 
militaire structuur. Eerdere onderzoeken naar de strijd spraken altijd van ‘excessen’ of ‘politio-
nele acties’, Limpach is de eerste die structureel geweld vaststelde. Drie instituten, het KITLV, 
het NIMH en het NIOD, gaan het onderzoek, dat jaren kan duren, uitvoeren. Dit onderzoek  kan 
voor  Indië-veteranen pijnlijk blijken, weet ook het kabinet.  Daarom moeten ook de moeilijke 
omstandigheden waaronder veteranen moesten opereren, het geweld van Indonesische zijde, 
de inzet waarbij geweld geen of nauwelijks een rol speelde en de verantwoordelijkheid van de 
politieke, bestuurlijke en militaire leiding aan de orde komen. Elders in dit blad vindt u overi-
gens een artikel van de hand van Mary van Delden, die een afwijkende kijk heeft op de intenties  
van de nationalisten van toen en de achtergronden van de beschermingskampen ten tijde van 
de Bersiap. Wat je er ook van mag vinden, één ding is duidelijk, ook de geschiedschrijving is 
aan verandering onderhevig. 

Tot slot willen we op deze plek nog iemand in het zonnetje zetten. Na 9 jaar trouwe dienst als 
vrijwilligster op het Centraal Bureau van Pelita gaat Petra van Geenen ons helaas verlaten. Petra 
heeft zich voornamelijk beziggehouden met redactiewerkzaamheden voor de website Onze Plek  
en met de Pelita Informatielijn. Voor haar was het groepsgevoel met de Pelita-medewerkers bij 
uitstek erg fijn en belangrijk. Ze gaat zich nu vooral richten op het schrijversvak, Petra is schrijf-
ster van (Engelstalige) korte verhalen en poëzie. Wij gaan haar enorm missen maar wensen haar 
uiteraard veel succes in de toekomst
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MET IMMERZEEL 
OP ONDERZOEK

Bert Immerzeel was sinds jaar en dag verbonden aan zowel de 
Pensioen- en Uitkeringsraad als Stichting Pelita. Hij heeft zich 
in zijn werk over een lange periode intensief gericht op de veri-
ficatie van gebeurtenissen tijdens WO II in Nederlands-Indië 
en aansluitend de Bersiapperiode. Het leverde indrukwekkende 
historische verslagen op. Een aantal van zijn vaststellingen  
willen wij u niet onthouden. 

GEBROKEN WIT

Als we naar oude foto’s van Nederlands-Indië kijken, dan zien we 
nooit hoe het écht is geweest, maar alleen kleine stukjes van een 
werkelijkheid die al lang niet meer bestaat en die we nooit kun-
nen reconstrueren. Zo zien we in koloniale albums zelden afbeel-
dingen van het dagelijks leven van de Indonesische bevolking. 
En, vreemd genoeg, ook weinig bruiloftsfoto’s. Een gemis, zo 
realiseerde ik me, mogelijk veroorzaakt door het feit dat veel van 
de huwelijken werden gesloten met de handschoen: op afstand.

Er is echter nog veel meer te ontdekken. Maar alleen na héél lang 
kijken. Zo bedacht ik kort geleden voor het eerst dat het toch wel 
vreemd was dat ‘blank’ een sterke voorkeur had voor wit. Witte 
kleding, witte huizen en witte kantoren. Of zie ik het verkeerd, en 
komt het alleen omdat de foto´s waar we naar kijken uit een zwart-
wit periode komen?

Kort geleden verscheen een boekje van Hans Roosenboom van 
het Rijksmuseum, met daarin een honderdtal kleurenfoto´s van 
vóór de oorlog. Afdrukken van autochromes, glasplaatjes die 
slechts bij hoge uitzondering uit hun hoesje mogen worden geno-
men omdat ze anders hun kleur verliezen. Wat blijkt: de kleuren-
fotografie bestaat al meer dan honderd jaar! De techniek werd 
alleen weinig toegepast. Te duur, en te weinig artistiek volgens 
de fotografen. De fotografie bleef hangen in zwart-wit, terwijl de 
schilderkunst volop koos voor kleur. Misschien speelt die fotogra-

fie ons wel parten, en zien we het allemaal te zwart-wit. Misschien 
had het leven in het vooroorlogse Indië meer kleur dan we wel 
denken. Maar toch…

Tropenkleding
Het afscheid op het station of aan de kade in Amsterdam of  
Rotterdam was somber, bijna zwart. Nederland had in de jaren ‘20 
en ’30 misschien ook niet zo veel anders te bieden. Onderweg, 
ergens tussen Port Said en Colombo, ging de koffer open en werd 
de tropenkleding eruit gehaald. Een bijzonder moment, vooral 
voor de mannen, die tegelijkertijd ook hun nieuwe werkkleding 
uitprobeerden. “Ik raad u aan om te beginnen met twee volledige 
kostuums”, had de kleermaker nog gezegd.

Hoe ging dat dan precies? vraag ik me af. Besloten alle opvaren-
den tegelijkertijd hun kloffie te wisselen, of wachtten sommigen 
nog tot ze in Indië arriveerden? Wie kon die groepsverandering 
van zwart naar wit zo lang weerstaan? En hoe werd die kleurveran-
dering ervaren? Als een verandering van oud naar nieuw, van Ver-
gangenheit naar toekomst? Het wit van de nieuwe kleding stond 
natuurlijk voor het begraven van het verleden in Nederland, en 
voor een wedergeboorte in Indië. Symbolischer kan haast niet. 
Dat die witte kleding in Indië minder praktisch bleek te zijn (je zag 
er álles op!), werd voor lief genomen. De meeste dragers daar-
van konden zich personeel veroorloven dat dagelijks de was voor 
hen deed, en méér distinctief was bijna onmogelijk. Hoe hoger 
de functie, hoe smettelozer en witter het pak. Wit was de baas.

Architectuur
Bij de functie hoorde de behuizing, bij het pak de woning. Naar-
mate de particuliere sector het beter deed in Indië, werd er meer 
en meer gebouwd. In de steden verschenen vele nieuwe 
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1  Afscheid nemen op de boot.
2 De achterblijvers in Rotterdam.
3 Een Europese woning in Malang.
4 Poserende planters van Medan.
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overheidsgebouwen, kantoren en winkels, en werden nieuwe woon-
wijken aangelegd. De kleur van al die gebouwen en woningen?  
U raad het al: wit. Het contrast tussen de leefwijze van de koloniale 
heersers en de lokale bevolking werd nu zowel uitgedrukt in de kleur 
van de kleding, als in de kleur van de bebouwing. Witte Europese 
woon- en kantoorwijken omringd door groenbruine kampongs. 
Het moet de Europeanen pijn hebben gedaan, veel pijn, toen in 
1941 in verband met de Japanse dreiging de Luchtbeschermings-
dienst besloot om een aantal overheidsgebouwen donkergrijs te 
schilderen. Wit bleek voor het eerst ook gevaarlijk.

De keuze voor kleur
Toen de oorlog in 1945 eindigde, was van al dat wit weinig meer 
over. Het tropenpak bestond nog slechts uit lompen, en de witte 

muren van de overheidsgebouwen fungeerden als achtergrond 
voor Indonesische vrijheidsleuzen.

Na de onafhankelijkheid van Indonesië werd (bewust?) gekozen 
voor kleur. Koloniale gebouwen werden verwaarloosd of overge-
verfd. Van pasteltinten tot felgroen, rood of blauw. Het was alsof 
de Indonesiërs alsnog wilden zeggen: jullie hebben ons niet alleen 
ons land afgenomen, maar ook nog onze kleur. En die kleur, die is 
gebleven. De schaalvergroting van de Indonesische samenleving 
is zó groot dat een terugkeer naar wit ondenkbaar is. Heimwee 
naar Weltevreden? Het is voorbij.

Mocht u willen reageren op dit artikel,  
stuur dan een e-mail naar: bert.immerzeel@gmail.com

Gerard Mosterd is theatermaker, regisseur 
en choreograaf. Al twee decennia presen-
teert hij met groot succes voorstellingen in 
Indonesië. Jarenlang was hij een bekende 
gast op de vroegere Haagse Pasar Malam 
Besar. In 2010 kreeg hij het verzoek een 
hedendaagse Javaanse versie te maken 
van Stravinsky’s roemruchte muziekthea-
terproject. Merkwaardig genoeg had nog 
niemand L’Histoire du Soldat bewerkt voor 
Indonesië. Het idee fascineerde hem, maar 
er was ook aarzeling: “De Javaanse muziek 
en danstraditie maken gebruik van trage 
tempi. Ik vreesde dat Javaanse podium- 
kunstenaars niet om zouden kunnen gaan 
met de dynamische muziek van Stravinsky. 
Maar dit bleek een vergissing. De complexe,  
onvoorspelbare maatsoorten en accenten in 
de muziek bleken verrassend goed te com- 
bineren met de rituele bewegingen van de  
Javanen. Het experiment om Javaanse hof-
dans te integreren met mime, moderne dans,  
klassiek ballet, slapstick en stand up comedy  
leverde een ongebruikelijk resultaat op.”

De Indonesische pers en publiek reageer-
den na de première in Yogyakarta in 2011 
razend enthousiast. De eerste bezetting 
bestond uit internationale sterdansers als 
Martinus Miroto, Eko Supriyanto en Sri 
Qadariatin. Kunstenaars uit de stal van de  
internationale regisseurs Peter Sellars en Bob  
Wilson. Drie opeenvolgende jaren waren vol- 
geboekte en spraakmakende voorstellin-
gen door Indonesië het resultaat, inclusief 
de opening van het prestigieuze Indonesian  
Dance Festival door de gouverneur van 
Jakarta in 2012 in het allergrootste theater  
van Indonesië, Teater Besar Jakarta. De 
nestor van de hedendaagse Indonesische 
literatuur, Goenawan Mohamad schreef op 
verzoek van Gerard Mosterd een nieuwe, 
actuele, Javaanse tekst. In deze versie 
spreekt de verteller met een fles, de duivel  
en een wajangpop.

Het belooft een opmerkelijke voorstelling 
te worden. Wieteke van Dort maakt haar 
comeback in het theater. Drie prominente 
dansers komen over uit Java. Voor het 
eerst is in Nederland een theaterstuk te 
zien met tekst van de invloedrijke schrijver  
en activist Goenawan Mohamad. Het 
New European Ensemble en choreograaf  
Gerard Mosterd presenteren Een Javaanse 
L’Histoire du Soldat. De voorstelling gaat 
op 16 maart in première in de Konink-
lijke Schouwburg van Den Haag en toert 
daarna door heel Nederland.

De voorstelling is gebaseerd op Igor  
Stravinsky’s muziektheaterstuk L’Histoire 
du Soldat. Het verhaal is klassiek en tijd-
loos. Een arme soldaat is op weg naar 
huis en bespeelt zijn viool uit een stoffige 
plunje-zak. De duivel komt op zijn pad en 
verleidt de soldaat het instrument te ruilen 
voor een boek dat alle toekomstige beurs-
koersen onthult. De soldaat gaat in op 
het aanbod en vergaart zijn fortuin, maar 
verkoopt zijn ziel. Teleurgesteld verlangt 
hij terug naar zijn vroegere ongecompli-
ceerde bestaan toen hij nog naastenliefde 
kon ervaren. L’Histoire du Soldat is een 
muzikale, tekstuele en gedanste aanklacht 
tegen de corrumperende macht van geld.

In 1918, bijna honderd jaar geleden, beleef- 
de het stuk van Stravinksy zijn première.  
Met de tekstdichter Charles-Ferdinand  
Ramuz creëerde de Russische componist  
interdisciplinair theater, zoals het niet 
eerder was vertoond, een maatschappij-
kritische parabel op het scherpst van de 
snede. Voor toekomstige theatermakers 
formuleerde hij een visionaire opdracht. Hij 
wilde dat het werk overal ter wereld met 
gebruik van de lokale culturele context  
zou worden uitgevoerd. Allerlei culturen 
hebben zich het stuk eigengemaakt. Er 
bestaat ook een Inuït-versie.

L’HISTOIRE  
DU SOLDAT



Gerard Mosterd en het New European 
Ensemble presenteren Een Javaanse 
L’Histoire du Soldat, met Wieteke van 
Dort en drie beroemde Javaanse dansers.  
Première: donderdag 16 maart in première 
in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. 
Daarna is de voorstelling door het hele land 
te zien. Bekijk de volledige speellijst op  
www.neweuropeanensemble.com.

Pers: 
Humoristisch, ontroerend en vrolijk theater 
(Koran Tempo, Indonesië 2014)
Vol absurde indrukken en kolderiek gedrag  
(Koran Merapi Pembaruan, Indonesië 2011) 

Wieteke van Dort, een jeugdheldin van 
Gerard Mosterd, speelt de centrale rol van 
de verteller. Wieteke van Dort is een feno-
meen. Zij is veelzijdig en uiterst muzikaal. 
Zij kan Stravinsky’s complexe ritmiek op 
een geweldige manier vertalen naar tekst  
en beweging. Door haar met Indonesië ver-
weven geschiedenis begrijpt ze de inhoud 
en humor van Goenawan Mohamads  
teksten. Goenawans tekst in Neder-
landse vertaling van Monique Soesman 
wordt voor het Nederlandse publiek aan-
gepast door regisseur, acteur, schrijver 
en dramaturg Bo Tarenskeen. Stravinsky 
schreef zijn stuk voor zeven werkeloze 
musici, een verteller en mimespelers. De 
musici van het New European Ensemble 

spelen Stravinsky’s muziek. Een ensem-
ble dat onlangs meerjarige subsidie  
heeft gekregen van het Fonds Podium-
kunsten. Gerard Mosterd: “Het is een 
jong, goed ogend, virtuoos ensemble dat 
graag experimenteert en ervaring heeft 
met bewegingsspel en theater.”

Bij een aantal voorstellingen geeft Frans 
Leidelmeijer een inleiding over de histo-
rische achtergronden van L’Histoire du  
Soldat en over de nieuwe Javaanse versie. 
Voorafgaand aan elke voorstelling wordt 
in het theater een Indonesische maal-
tijd geserveerd. ‘Een Javaanse L’Histoire 
du Soldat’ is toegankelijk, verrassend en 
geschikt voor alle leeftijden.
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Java; daardoor kon de revolutie overal 
tegelijk oplaaien. Alleen al van de PETA 
lagen 61 getrainde bataljons verspreid 
over Java, 5 op Madura en 3 op Bali. Totaal 
ca. 37.000 man.

Als gevolg van de opleidingen bleek de 
jeugd in staat zich na de capitulatie vrijwel  
meteen over heel Java te organiseren. Na 
een oproep van Soekarno op 23 augustus  
1945 werd op basis van de PETA de BKR 
(Volksveiligheid Organisatie) opgericht  
die vervolgens al op 5 oktober over-
ging in het Indonesische leger. De op 18 
november geopende Militaire Academie  
in Tangerang (MAT) moest voorzien in 
nieuwe kaders. Stuurlui en matrozen  
legden binnen twee maanden in verschil-
lende kustplaatsen de basis voor de Indo-
nesische marine en de inheemse politie, 
die al onder de Japanners functioneerde, 
organiseerde een republikeins politiekorps. 
De Hizboellah en het Voortrekkerskorps 
vormden hun eigen militaire eenheden  
en op verschillende vliegvelden werd zelfs 
een embryonale luchtmacht opgezet.

In 2007 promoveerde Mary van Delden aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen met een 
dissertatie over de republikeinse kampen. 
Haar dissertatie laat zien dat we wellicht  
op een andere manier naar het gijzelaars-
aspect moeten kijken en dat de interne- 
ringen, de bewaakte kampen en de evacu-
aties laten zien dat er sprake was van enige 
‘orde in de chaos’. Toch concludeert Van 
Delden dat er al decennia lang artikelen  
en documentaires verschijnen over de 
Bersiap met clichés, onwaarheden en niet 
onderbouwde aantallen slachtoffers, terwijl  
informatie die een breder beeld geeft van 
de Bersiap stelselmatig wordt genegeerd 
of ontkend. Daarnaast is de benadering 
vrijwel altijd Nederland-centrisch, hetgeen 
ook blijkt uit de onlangs verschenen studie  
‘De brandende kampongs van Generaal 
Spoor’ van Limpach. In de komende afle-
veringen deelt Van Delden nogmaals een 
aantal van haar bevindingen met ons. 

Als eerste bespreekt Van Delden de in 
haar ogen onuitroeibare opvatting dat 
alle pemoeda gewelddadig, ongeor-
ganiseerd en ongedisciplineerd waren. 

Natuurlijk toont de Bersiapperiode aan dat 
tal van pemoeda misbruik maakten van de 
‘Merdeka’ (vrijheid) om hun gewelddadige 
gang te gaan. Aan de andere kant echter  
waren er dankzij Japanse opleidingen wel 
degelijk gedisciplineerde en georgani-
seerde pemoeda.

Volgens een Japanse bron kregen ca. 2  
miljoen Indonesische jongeren in de leeftijd  
van twaalf tot tweeëntwintig jaar (semi)- 
militaire opleidingen in het vrijwilligersleger  
(PETA), op politie- en zeevaartscholen, in 
(middelbare school) studentenkorpsen en  
in jeugdorganisaties als de Seinendan, 
Hizboellah en het Voorvechterskorps. De 
harde, intensieve opleidingen waren op 
Japanse militaire leest geschoeid met 
aandacht voor discipline, nationalisme en  
zelfvertrouwen. Jongeren met leider-
schapskwaliteiten volgden kaderoplei- 
dingen voor (onder)officier, stuurman en 
brigadier in trainingscentra. Daarna werden  
ze teruggestuurd naar hun regio om onder 
Japanse leiding lokale pemoeda te trainen  
en de organisatie uit te breiden. Op deze 
manier vormden zich netwerken over heel 

DE ANDERE KANT 
VAN DE BERSIAP

1   Een POPDA-trein met escorte arriveert in 
Batavia. (collectie Sutrisno Mangundihardjo)

2  De eerste evacuatietrein, afkomstig uit 
Cheribon, komt aan in Batavia op  
25 april 1946. (bron: Wereldkroniek,  
4e jaargang nummer 21-25, mei 1946)

3  Peta-kaderbataljon, Blitar.  
(collectie Sutrisno Mangundihardjo)

 

1 2 3

1



STICHTINGPELITA 

PELITANIEUWS / 07

Er is een fantastische hoeveelheid jamu’s te 
koop in Indonesië. Verse pasta’s en jamu’s  
in poedervorm. Kurkuma of turmeric is een 
basisingrediënt van vele jamu’s en gelukkig  
is er op universiteiten nu al onderzoek gedaan  
naar deze bijzondere plant. Het blijkt dat 
kurkuma niet alleen koortsverlagend is, 
maar nog veel meer helende eigenschap-
pen heeft. De kruidenleer wordt meestal 
van moeder op dochter overgebracht.

De oorsprong van deze kennis gaat terug 
tot het Mataram Koninkrijk van circa 1300 
jaar geleden. De kennis uit de Indiase 
Ayurveda heeft veel invloed gehad, maar  
Indonesië heeft ontelbare inheemse planten  
die niet in India voorkomen. Ook las ik op  
het internet dat geelwortel (kunyit) goed 
is voor gezond afvallen. Het is werkzaam 
tegen depressies en het werkt als medicijn 
tegen darmkanker. Als je kunyit met asam  
(tamarinde) mengt zorgt het voor een beter 
metabolisme. Het versnelt de bloedcircu-
latie, vermindert dus de groei van vet, dus  
met deze twee kruiden kun je gezond 

Afgelopen september/oktober hebben we 
weer zo’n enige Pelitareis over Java mee-
gemaakt. Behalve het natuurschoon, de  
bezienswaardigheden en gezelligheid 
viel mij op dat er geen land ter wereld is 
dat zulke lekkere ontbijten serveert in de 
hotels. Ik vind het werkelijk ongelooflijk. 
Drie hotels licht ik er even uit. Het Santika 
Hotel in Jakarta, het Phoenix Hotel in Jog-
yakarta en het Majapahit (voormalig Oranje 
Hotel) in Surabaya. Na aankomst in Jakarta 
gingen we naar het Santika hotel, wat een 
overweldigend aanbod aan spijzen heeft. 
De eetzaal is reusachtig en overal staan 
tafels met heerlijk eten. In Indonesië met al 
zijn eilanden en provincies zijn er natuurlijk 
ook verschillende gerechten. De Padangse 
keuken (pedis) is totaal verschillend van de  
Oost-Javaanse keuken (zoet). In het Santika  
heb je rechts alle soorten Indonesisch eten,  
in het midden een eiland van zoetigheid, ver-
zameling toetjes, gebakjes en puddinkjes, 
en links ontbijtgerechten uit andere landen:  
Italiaanse gerechten, Europese salades, 
Indiaas eten, visjes en zelfs bijzondere 

gerechten als beef Wellington, een biefstuk 
gebakken in bladerdeeg. Op een strate-
gisch punt staan een of twee koks (jongens  
of meisjes) eieren te bakken: mata sapi,  
well done, omelet kaas of omelet met alles  
er in. Paprika-, tomaten- uien- en prei-
snippers. Harde eitjes liggen klaar en een  
zacht eitje kun je bestellen. Je start meestal 
met een bord vers fruit en dan kun je aan 
de andere heerlijkheden beginnen.

In het Phoenix Hotel vind je op een soort 
podiumpje een bibih, een kruidenvrouwtje 
met flessen jamu. Ik vraag altijd: ‘Wat raadt 
u aan voor dames?’ Meestal was dat bras 
kentjur. ‘En voor mijn man?’ ‘Kunyit asam, 
mevrouw.’ Ik liep meestal met de glaasjes 
jamu naar onze ontbijttafel. ‘Ajo opdrinken 
jij,’ zei ik de eerste keer. Maar later haalde 
Theo zelf de jamu. Op het Internet is er 
veel over te lezen: Jamu’s brengen balans 
tussen innerlijke en uiterlijke schoonheid 
en mentale helderheid, las ik. Het is eigen-
lijk een volledig gezondheidssysteem dat 
door de inlanders is geperfectioneerd. 

WIETEKE’S WERELD

ONTBIJTEN

 foto: Rien Eijbersen

veel bersiapslachtoffers zijn voorkomen.  
Niet veel later kwamen pemoeda opnieuw 
in actie toen de Britten in december 1945 
de Indonesische regering verzochten de 
ex-Japanse gevangenen in de Republi-
keinse kampen (plus de (Indo)-Europese 
geïnterneerden) naar de Britse bruggen-
hoofden te transporteren. De Indonesische  
regering ging akkoord en de organisatie 
van de evacuaties kwam in handen van een 
speciaal opgericht Indonesisch legeronder-
deel; de POPDA (organisatie voor trans-
port van Japanners en APWI [ex-Japanse  
gevangenen]). Met grote aandacht voor de 
veiligheid van de evacués heeft de POPDA 
allen die wilden evacueren naar Batavia en 
Semarang vervoerd.

Gewelddadig, ongeorganiseerd en onge-
disciplineerd? Een onbekend aantal zeker, 
maar daartegenover staan vele pemoeda 
die in twee logistiek gecompliceerde acties 
ca. 46.000 (Indo)-Europeanen het leven 
hebben gered, bewaakt en veilig geëvacu-
eerd naar de Britse bruggenhoofden.
 

Daarnaast vormden zich honderden meer 
of minder getrainde en georganiseerde  
strijdgroepen op basis van etniciteit, partij  
of geloof. 

Vanaf medio september 1945 werd dui-
delijk dat een uitbarsting van geweld en 
anarchie onvermijdelijk was. Ook Soe-
karno besefte al snel dat de revolutie uit 
de hand liep. Op 9 oktober 1945 schreef 
hij een brief aan de Britse bevelhebber op 
Java, luitenant-generaal Christison, waarin 
hij o.a. stelde dat de (Indo)-Europese bur-
gers aan alle kanten omringd waren door 
miljoenen Indonesiërs. Hij vroeg zich af 
wie hun veiligheid kon garanderen wan-
neer massahysterie in de plaats kwam van 
de ideologie van de vrijheid. Er waren al 
voldoende bewijzen van een Indonesisch-
Nederlandse strijd met de ongewenste 
trekken van een rassenoorlog.

Frappant is dat twee dagen later, tussen 11 en 
19 oktober 1945 onverwacht de internering  
begon van (Indo)-Europese oudere mannen  

en weerbare jongens in het binnenland van 
Java. Zij werden door lokale pemoeda (of 
politie) van huis opgehaald of kregen het 
bevel zich ergens te verzamelen. Opval-
lend is dat in onrustige residenties vrouwen  
en kinderen tegelijk met de mannen werden  
geïnterneerd. Dat was het geval in heel 
West-Java en in residenties als Pekalongan,  
Madioen en Soerabaja. Vanwege felle Brits-
Indonesische gevechten in de corridor  
Semarang/Magelang en in Soerabaja 
werden eind oktober en in november en 
december ook de overige vrouwen en kin- 
deren geïnterneerd. Lokale politie en 
pemoeda bewaakten de geïnterneerden in  
zogenoemde Republikeinse kampen. 
Meestal kwamen de geïnterneerden veilig  
in hun kampen aan. Bij de gevangenissen  
in Buitenzorg, Koeningan, Brebes en Poer-
woredjo en vooral in Soerabaja echter lie-
pen de interneringen uit de hand en vonden  
moorden plaats als gevolg van lokale geweld- 
dadigheden. Totaal hebben pemoeda en 
politie ca. 46.000 (Indo)-Europeanen in 
veiligheid gebracht en bewaakt, waardoor 
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Op een hoek in het midden is een uitstal-
ling van rolletjes gerookte zalm, garna-
len en andere delicate visjes. Lekker frisse 
salades zijn er in allerlei soorten en fruit 
fruit fruit! In oktober is natuurlijk niet al 
het Indonesisch fruit verkrijgbaar, maar de 
zoete ananas, de meloen en de heerlijke 
papaya zijn er altijd. En nu ook pas geplukte 
salaks, met het mooie schilletje. En last but 
not least: behalve drie soorten melk voor 
bij de muesli zijn er zalige versgeperste 
vruchtensappen: watermeloensap, ananas-
sap en djeroeksap oftewel jus d’orange.  
Njammie, laten we gauw weer gaan!
 

boeken over hun verleden ben ik meer te 
weten gekomen. Ik heb uiteindelijk zelf 
met mijn ouders gesproken over hun ver-
leden. Ze zijn er opener van geworden.  
Ik zou graag willen dat er een mogelijk-
heid kwam om al die verhalen van tantes, 
ooms, opa’s en oma’s te bundelen. Om zo 
de verbindingen te maken tussen die ver-
halen binnen de geschiedenis. Anders blijf 
je het in fragmenten zien en staan de ver-
halen op zichzelf.” 

Tot slot iets heel anders. We kennen u 
natuurlijk nog van de televisie. Komt u 
nog een keer terug op tv? “Jazeker. Ik heb 
meegedaan aan een nieuw format voor 
omroep Max. Het programma heet ‘Gou-
den jaren – Indonesië’. Samen met nog 
zeven andere BN’ers ben ik drie weken 
lang in Yogja geweest. Carry Tefsen, Wil-
leke van Ammelrooy, Penney de Jager zijn 
drie van de zeven BN’ers die ook mee-
deden. Ik was de enige met een Indische 
achtergrond. Dit programma is een serie 
van zes afleveringen. De eerste aflevering 
wordt uitgezonden op 19 januari 2017, om 
21.30 uur. Allemaal kijken!” 

afvallen. Toch zie ik ertegen op om hier 
in Holland zelf zo’n kruidenmengseltje te 
maken. De kunyit wordt ook gebruikt om 
de gele kleur van nasi kuning te maken. 
Eigenlijk bestaat er geen geschreven hand- 
leiding. Maar de schrijfster Vilan van de Loo  
heeft een boek geschreven over Mevrouw 
Kloppenburgh-Versteeg die in 1911 haar 
handboek schreef over Indische genees-
krachtige planten. Een bekend Engels boek  
over jamu’s is The Ancient Art of Healing van 
Susan Beers uit 1990. Terug naar het ontbijt: 
Wat ook zo speciaal is in Indonesië zijn de 
verrukkelijke papjes. Sommige vrienden 
nemen Bubur Ayam ’s morgens van kip, maar  

Stichting Pelita is verheugd met de toetre-
ding van Sandra Reemer tot het Comité van 
Aanbeveling. Monnique Haak verzorgde een 
interview. 

Allereerst gefeliciteerd met uw toetreding 
tot ons Comité. Waar bent u het meest trots 
op als u het heeft over uw eigen doelgroep 
de Indische Nederlanders? “Bedankt.  
Nou, ik ben ongelooflijk trots op de enorme  
rek die in onze mensen zit. Als je bekijkt 
wat onze mensen allemaal hebben meege-
maakt, is het bewonderenswaardig dat de 
meeste Indische mensen toch hun hoofd 
rechtop houden, doorgaan en veel genie-
ten. Dat hoort echt bij de Indische mensen.”  

Wat betekent Indisch zijn voor u? “Dat 
betekent in ieder geval dat ik voor de helft 
Nederlander ben. En voor de andere helft 
ben ik Indisch. Ik voel mij rijk om twee 
culturen in me te hebben. Wel behoorlijk  
uiteenlopende culturen. Recht door zee 
zeggen wat je vindt en voelt (Nederlands).  
Daarnaast soms te bescheiden zijn om bij- 
voorbeeld jezelf te promoten (Indisch). Ik merk  
ook aan mezelf dat het me irriteert als ik hoor: 
‘oh, jij bent Indonesisch’. ‘Nee, Indonesiërs  
wonen in Indonesië,’ zeg ik dan. Wij zijn 
Indische Nederlanders. Maar ik neem het 
hen niet kwalijk. Want als ze niet onderwe-
zen worden, kunnen ze het niet weten.” 

Waarom heeft u toegezegd voor het lid-
maatschap van ons Comité? “Ik vind het 
belangrijk dat een organisatie als Pelita de 

ik houd het meest van zoete pap. Bubur 
sum sum is gemaakt van humkwé meel. 
Je doet er Javaanse suiker overheen, gula 
djawa. Ketan hitam is donkerrode rijstepap; 
daar doe je een paar lepels versgeperste  
santen overheen en ook gula djawa. Dan 
is er nog een andere witte pap waarbij je 
rose sagoparels eet. Ook heel lekker. De 
andere papjes heb ik nog niet geproefd. 
In Hotel Majapahit zijn er aan het ontbijt-
buffet ook Westerse heerlijkheden. Kleine 
broodjes met Hollandse, Franse kaas, Aus-
tralische camembert en blauwe kaas. En 
overal ligt roomboter voor op het brood. 
Ja, ook margarine, maar dat eet ik nooit. 

belangen behartigt van de Indische Neder-
landers. Een belangrijk onderdeel daarvan  
is bekendheid geven aan onze geschiede-
nis. Wat mij betreft niet alleen bij de eigen  
Indische mensen. Maar dat de totoks (de  
honderd procent Nederlanders) beseffen  
dat Nederlands-Indië onderdeel is van 
de vaderlandse geschiedenis. Daarom  
vervul ik graag deze functie. Ik kom er 
steeds meer achter dat de Nederlanders 
weinig of niets weten van onze gezamenlijke 
geschiedenis. Het is een mooie taak voor 
Pelita om onze bekendheid te vergroten.  
Het is ook de verantwoordelijkheid van 
iedere Indische man of vrouw om hier-
aan een bijdrage te leveren. Eerlijkheid 
gebiedt mij te zeggen dat wij, Indische 
Nederlanders, zelf ook meer bekendheid 
aan onze geschiedenis kunnen geven. Niet 
zo bescheiden zijn, maar laten zien wie je 
bent. Om zo die bewustwording te vergro-
ten. Ik steun deze stichting. En ik hoop dat 
Pelita zich nog meer zal etaleren.” 

Wat zijn uw plannen? “Het gaat mij nog 
steeds om de mensen van de eerste en 
tweede generatie. Ik vind dat zij een 
platform moeten krijgen om hun verhaal 
te vertellen. Om hun geschiedenis over 
Nederlands-Indië te vertellen. Die geschie-
denis moet verteld worden. De mensen 
van de generatie van mijn ouders hebben 
moeite om over hun geschiedenis te pra-
ten. Er zit zoveel emotie. Ook voor mijn 
ouders was het moeilijk om erover te spre-
ken. Naar aanleiding van het lezen van 

SANDRA REEMER 
NIEUW LID COMITÉ
VAN AANBEVELING 
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Natuurlijk vraagt u zich af wat Bali en Baarn met elkaar te maken 
hebben. Meer dan u denkt, zoals zal blijken uit mijn verhaal over 
gebeurtenissen uit het jaar 1946. U leest ondermeer hoe de 
inhoud van een artikel in een Baarnsche Courant uit hetzelfde jaar 
mijn verhaal een opmerkelijke wending geeft. In dit verhaal met 
bijzondere elementen, waarvan het merendeel tot de toevallig-
heden in het leven gerekend kunnen worden, vertel ik u over een 
reis naar Bali en daar gedane ontdekkingen. Reist u met mij mee? 

BALI: EREVELD MARGA EN NGURAH RAI 

Op 14 september 1999 bezochten wij het Indonesische Ereveld 
Marga, op vijftien kilometer benoorden Tabanan Kota (Tabanan Stad),  
de hoofdstad van het gelijknamige district en één van de acht dis-
tricten van Bali. Dit is de plek waar luitenant-kolonel I Gusti Ngurah  
Rai, commandant van de nationalistische strijdkrachten, en zelf eerder  
in dienst van het KNIL, op 20 november 1946 samen met zijn 
manschappen werd gedood in de strijd tegen de Nederlanders.  
We zagen het op een tempel lijkende monument ter nagedachte- 
nis aan Ngurah Rai en zijn medestrijders. Het gedenkteken bestaat  
uit een vijfzijdige stenen toren (candi) waarin op alle vijf zijden 
een stuk van de tekst is gebeiteld van de brief gedateerd 18 mei 
1946 gericht aan luitenant-kolonel Ter Meulen (bevelhebber van 
de Nederlandse troepen) waarin de overgave wordt afgewezen. 
Ter Meulen en niet Vermeulen zoals mijn gesprekspartner in Baarn 
zich meende te herinneren. Slechts één letter verschil! De brief 
van strijder voor de vrijheid Ngurah Rai begint met: ’MERDEKA! 
(Vrijheid!)’ en eindigt met de woorden: ’Sekali Merdeka, tetap 
Merdeka. (Eens vrijheid, altijd vrijheid).’ 

18 mei 1946 Aan de heer Overste Ter Meulen in Den Pasar Vrijheid!  
Brief hebben wij in goede orde ontvangen. Wij antwoorden als 
volgt: Betreft de veiligheid op Bali: deze is onze zorg; sedert de 
landing van uw leider is het eiland niet meer veilig. Het bewijs is 
duidelijk en niet meer te ontkennen. Het lijden van het volk is zicht-
baar toegenomen. Ook de bedreiging voor beider volken is toe-
genomen. Tevens is de economie van het volk gewurgd. De veilig-
heid is verstoord omdat door u de wil van het volk van wie vrijheid 
is afgekondigd is verkracht. Wat betreft de bespreking, dit laten 
we over aan de beslissingen van de leiders op Java. Bali is niet de 
plaats voor diplomatiek overleg. Ik kan geen compromissen slui-
ten uit naam van het volk, maar wij hebben de wil en zijn in staat 
om de Hollanders van Bali te verdrijven en beloven u door te vech-
ten tot ons ideaal is gerealiseerd. Zolang u op Bali aanwezig bent, 
zal het eiland altijd een plaats van bloedvergieten tussen ons en 
u zijn. Tot slot hoop ik dat ik u hiermee geheel geïnformeerd heb.  

Eens vrijheid, altijd vrijheid. Namens de vertegenwoordigers van 
de vrijheidsstrijders: de leider: I Goesti Ngoerah Rai’

Ngurah Rai werd geboren op 30 januari 1917 in de Desa Carangsari,  
in het Balinese district Badung. Zijn ouders waren I Gusti Ngurah 
Patjung en I Gusti Ayu Kompyang. In 1938 trouwde hij met Desak 
Puti Kari. Uit dit huwelijk drie kinderen: I Gusti Ngurah Tantra, 
I Gusti Ngurah Gede Yudana en I Gusti Ngurah Alit Yudha. Hij 
bezocht in zijn jeugd een Nederlandse lagere school en daarna de 
middelbare school in Malang. Kreeg Nederlandse militaire training  
bij de Militaire Kadettenschool te Gianyar, Bali en in Magelang 
(Midden Java)

Na geslaagd te zijn voor deze opleiding werd hij als 2e luitenant-
inheems-officier ingedeeld bij het KNIL. Ten tijde van het uitroepen  
van de Indonesische Onafhankelijkheid op 17 augustus 1945 
(Proklamasi) richtte hij als voorloper van het reguliere Indonesi-
sche leger, een volks-veiligheidsleger op in het gebied van de 
Kleine Sunda-eilanden. In de hoofdstad van de nieuwe Republiek 
Indonesia, Yogyakarta ontving hij orders om naar Bali te gaan en 
leiding te geven aan het verzet tegen de op 2 en 3 maart 1946 
gelande Nederlandse troepen, circa 2000 man in getal. Ngurah Rai 
stelde vast dat de diverse verzetsgroepen onderling zeer verdeeld  
waren en zag het als zijn taak hier verandering (lees: eenheid) in te 
brengen. Onder zijn bevel werd de eerste aanval op het 

1 Monument Marga.
2 Monument Marga.
3  Fragment brief 

Nguruh Rai aan  
Ter Meulen.

Ed Vermeulen (1942), niet geboren wel getogen in Baarn, was stuurman op de grote vaart, productmanager bij muziek-
gigant Polygram en is sinds 2002 gepensioneerd. Zijn hobby: het schrijven van verhalen. Is vrijwilliger bij de Historische 
Kring Baerne en publiceert op de Baarnse geschiedenissite Groenegraf.nl. In 1964 getrouwd met een Indisch meisje, Martje 
Edith van der Wal. Staat, naar eigen zeggen, aan de zijlijn van het Indische gebeuren. Zijn verhaal Van Baarn naar Bali, dat 
begon als het vastleggen van een Indische familiegeschiedenis, groeide uit tot een groter verhaal over oorlog en vrede of 
in de taal van toen: Orde en Vrede. Met aan het eind een verrassende (lokale) ontknoping. Dit is het derde van vijf delen.

3VAN BAARN     NAAR BALI 
Van Baarn naar Bali, gebeurtenissen uit 1946, een ontmoeting tussen Oost en West

Bali: voor velen een exotische vakantiebestemming, voor anderen een bron van herinneringen aan voorbije tijden



hoofdkwartier van de Nederlandse troepen in het gebied Tabanan  
uitgevoerd. De Nederlanders slaagden erin zijn uitvalsbasis te 
lokaliseren en deden een voorstel tot onderhandelingen, dat door 
hem geweigerd werd. De details daarvan zijn vastgelegd in de hier-
boven getoonde briefwisseling met luitenant-kolonel Ter Meulen.  
Tragisch genoeg overleed Ter Meulen kort daarna, op 2 juli 1946 
aan de gevolgen van een noodlottig ongeval. Later in het jaar 
op 20 november deden de Nederlandse troepen met luchtsteun 
en ondersteuning van troepen van Lombok een grote aanval op 
Marga. Luitenant-kolonel Ngurah Rai gaf zijn troepen opdracht 
om tot de laatste man te vechten. Hij sneuvelde samen met zijn 
manschappen. Dit gevecht is de geschiedenis in gegaan als de 
slag om Margarana. Op 9 augustus 1975 kreeg hij van de Indo-
nesische overheid de titel ’nationale held van Indonesië’ (Gelar 
Pahlawan Nasional Indonesia). Ook werd de internationale lucht-

haven van Denpasar naar hem vernoemd en prijkte zijn portret 
op een bankbiljet van 50000 rupiah. Nog steeds wordt zijn naam 
in verband gebracht met de zwaar bevochten vrijheid. Op het 
ereveld zelf bevindt zich naast de graven van Ngurah Rai en zijn 
medestrijders, vierennegentig in getal, een klein museum waar 
de herinnering aan de strijd van toen in woord en beeld is vast-
gelegd. Getoond worden originele documenten, brieven, foto’s 
en voorwerpen. Dit alles gezien door de ogen van de toenmalige 
tegenstander. Een andere en vooral bijzondere manier om naar dit 
stuk gezamenlijke geschiedenis te kijken. Zelfs een oud kleding- 
stuk van Ngurah Rai ontbreekt niet. Een unieke belevenis! Veel 
foto’s ook van de landing van de Nederlandse troepen, met daarbij  
een mooie en overzichtelijke maquette van het eiland Bali waarop 
te zien is welke route door de Nederlandse vloot werd afgelegd 
voorafgaande aan de landing bij Sanur.  

december / 2016
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4 5 4 Originele brief van  
 Nguruh Rai aan Overste  
 Ter Meulen. (foto M. Kreijns) 

5 Graf Nguruh Rai.  
 (foto Ed Vermeulen)

6  Lima Puluh Ribu 
 oftewel 50.000 Rupiah.
7 Maquette met 
 landingsvloot. 
 (foto Ed Vermeulen)

Met de tv-uitzendingen “De Reistafel” van Lonny Gerungan wer-
den de gerechten uit de Gordel van Smaragd enorm populair in 
ons land. Velen kookten zijn gerechten zoals Nasi Goreng, Opor 
en Seroendeng. Helaas is hij buiten beeld geraakt en het was de 
wens van Helma Jalhaij,  vrijwilligster van Masoek Sadja Maastricht,  
om hem een keer te ontmoeten. Tijdens haar vakantie op Bali was  
de hartelijke ontmoeting een feit. Lonny was weer thuis op Bali, 
waar hij sinds anderhalf jaar een restaurant heeft in Kerobokan dat 
hij toepasselijk DiRoemah (thuis) heeft genoemd. Het smaakvol en 
gezellig ingerichte restaurant is idyllisch gelegen tussen de sawahs. 
Hier bereidt de chef-kok geen tv-rijsttafel, maar echte Indonesi-
sche gerechten met verse producten uit het land zelf. Oogstrelend 
is ook de presentatie van de gerechten, zoals de gevulde lombok 
(Spaanse peper, niet heet) en de vissoep in een kokosnoot met 
cumi-cumi en kelapa muda (jonge kokosnoot). Op Chef’s Cabrio  
worden verschillende gerechten klaargemaakt, zoals saté. De gezel-
ligheid en de sfeer werd verhoogd met live muziek en zang van 
Lonny. Hij blijft een gezelschapsmens, want elke zondag organiseert  
hij voor iedereen een Pasar Senang met eten en drinken en: 
”Natuurlijk dansen we ook de poco poco”.

WEERZIEN 
MET 
“REISTAFEL” 
LONNY Een gelukkige vrijwilligster van Pelita 

met chef-kok Lonny in de keuken.  

6

7
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Paré-paré was een echt werkkamp waar zeshonderd gevange-
nen werden ingezet voor het verrichten van landarbeid en het 
laden en lossen van schepen. Net als in andere kampen moesten  
de gevangenen zich voor een belangrijk deel voeden met de gewas- 
sen die in de kamptuin werden verbouwd en de schaarse middelen  
die van de pasar kwamen. Het beste voedsel hielden de Japanners 
voor zichzelf. Daarna kregen de heiho’s, de Indische hulpsoldaten 
in Japanse dienst, en de djumbo’s, de lijfwacht van de Japanse 
commandant, te eten. Als er dan nog iets over was, mochten de 
zeshonderd Belanda’s dat wel hebben. Veel was het niet en met 
de tijd werd het rantsoen minder en soms was er helemaal niks.

DENIS: 
“In ons kamp waren veel gevallen van dysenterie en zelfs enkele 
gevallen van tyfus die in ons “ziekenhuis” werden behandeld. Het 
“ziekenhuis” was een bamboehut die ongeveer honderd meter 
van de barakken af lag aan het pad dat van ons kamp richting 
de rivier ging en naar de heuvels in het noorden liep. Op een 
dag werd mij verteld dat mijn vader naar het “ziekenhuis” was 
gebracht met ernstige tyfus en dat hij behoefte had aan rauwe 
eieren om te overleven. Hij kreeg namelijk al dagen geen vast 
voedsel meer door zijn keel.

Als je geld had kon je in het kamp wel eens gesmokkelde spullen 
krijgen, waaronder eieren. Maar ik had daar niet genoeg voor. Om 
voor mijn vader de broodnodige eieren te bemachtigen zat er niks 
anders op dan zelf te smokkelen. Toen ik daarbij de hulp van mijn 
vrienden vroeg werd ik uitgelachen, ik stond namelijk niet bepaald 
bekend als een avontuurlijke kerel. Ik besloot van de dubbele 
bocht in de rivier gebruik te maken om uit het zicht van de Jap te 
blijven. Er werd verteld dat op die plek aan de overkant geregeld 
een Indonesische smokkelaar kwam. Om bij de rivier te komen 
moesten wij eerst een stuk van tweehonderd meter afleggen over 
het pad waar de Japanse wacht patrouilles liep, maar gelukkig 
kwamen wij niemand tegen. Aangekomen bij de rivier deed ik 
mijn broek uit voordat ik het water in ging. Ik wilde namelijk op de 
weg terug naar het kamp niet gesnapt worden vanwege een natte 
broek. Dus ging ik poedelnaakt de rivier in en zwom naar de over-
kant waar een landtong met flinke bosschages mijn bestemming 
was. En warempel, daar lag een Indonesiër verstopt in het struik- 
gewas, en verkocht mij eieren. Ik had genoeg geld voor zeven 
stuks, die ik voorzichtig in een lap bond om te vervoeren. Maar 
toen ik op het punt stond om terug te zwemmen hoorde ik een 
fluitje en geritsel. Mijn vrienden die op de uitkijk stonden zag ik 

uit mijn ongelukkige positie weg te komen moest ik de rivieroever  
op kruipen door de struiken. Boven aangekomen sloeg de angst 
mij om het hart keel. Ik stond op het pad dat over de heuvels liep, 
van de Japanse wachtpost in het westen naar de Indonesische  
kampong in het oosten. Ik dacht: als een inlander mij zou zien op 
hun pad, een poedelnaakte blanke jongen, zouden zij mij direct 
aanvallen met hun machetes. Het alternatief was de Japanse 
patrouilles, die mij ter plekke zouden doodschieten, vergeet niet, 
ik was immers naakt. Ik besloot westwaarts te gaan in de richting 
van ons kamp en dat van de Japanse wachtpost! Na een paar 
minuten lopen hoorde ik Japanse stemmen uit de richting 

KAMPBELEVENISSEN 
Het was begin 1943 toen Denis Burger door de Japanners bij zijn moeder uit het vrouwen- en kinderkamp 

Kampili werd weggehaald. Met zijn 16 lentes werd hij gezien als een volwassen man en had daarmee geen 

plaats meer in het vrouwenkamp. Hij zal de verdere loop van de oorlog in burger-mannenkampen moeten 

doorbrengen. Eerst in Paré-paré, totdat ze daar worden uitgebombardeerd. Dan Bodjo, de varkensstallen 

aan de kali Bodjoh, en tot en met de bevrijding in het “onherbergzaamste oord dat er op Gods aardbo-

dem bestaat”,  hongerkamp Bolong, dat in de lokale taal ‘het gat’ betekent. Zijn vader, Eduard Burger, was 

voor de oorlog de Resident van Zuid-Celebes en werd daar in 1942 door de Japanners geïnterneerd in een 

militair gevangenkamp. Eind 1943 kwam Eduard Burger samen met een groep bestuursambtenaren ook in 

Paré-paré terecht, waardoor vader en zoon herenigd werden.

2

EIEREN SMOKKELEN  
VOOR MIJN VADER

wegrennen. Dat kon maar één 
ding betekenen, Japanners in 
aantocht. Ik moest razend snel 
handelen. Ik kroop naar het 
uiterste punt van de landtong 
en zwom onderwater met de 
zak eieren naar de overkant van 
de rivier. Aan de oever, waar 
wat grote rotsen lagen, ver-
stopte ik me. Ik gluurde vanach-
ter een rots om te kunnen zien 
hoe een groepje Japanners juist 
ging rusten op de plek waar ik 
te water was gegaan. Gelukkig 
was één van mijn vrienden zo 
slim geweest mijn broek in zijn 
vlucht mee te nemen. Om van-

Denis Burger, De eendenhoeder van 
Bodjo, april 1945 door Rudolf Bonnet.

Eduard Johan Burger, 5 augustus 1945 
door Willem Hofker.

Kamp Bolong, het hospital van 
dr. de Moor, juni 1945.

Pater Flaar uit China Paré-paré 2604 
(1944). (collectie Teylers Museum)

(SLOT)



komen die ik op moest! Als door een wonder stond daar, op zo’n 
vijf meter  van mij vandaan, een enorme boom naast het pad. Een 
zeldzaam toeval omdat er in de wijde omgeving geen andere grote 
bomen waren. Ik aarzelde geen moment en sprong naast het pad de 
steile diepte in waar ik achter de boom een ondiepe kuil trof. Ik wierp  
mijzelf daarin en trok wat losse bladeren over me heen. De Japanse  
patrouille passeerde mijn schuilplaats zonder mij op te merken. 
Ik was gered, en sloeg mijn ogen ten hemel, en dankte de Heer.
Nadat alles stil was geworden, kwam ik uit mijn schuilplaats en 
kroop door de struiken, in een schuine hoek, de heuvel af richting  
het kamp. Toen ik onderaan de heuvel was bereikte ik het open- 
liggende gebied waar nu juist de barakken stonden waarin de  
rooms-katholieke pastoors en broeders waren ondergebracht. Zij 
waren met zo’n 160 mannen, voornamelijk van de kleine Soenda- 
eilanden gehaald en bij ons in het kamp gestopt. Aangezien ik com- 
pleet naakt was en bovendien besmeurd met modder en bladeren 
durfde ik mij hier niet te vertonen. Ik bleef in de bescherming van 
de struiken aan de bosrand in de hoop dat een geschikte kerel in 
de buurt kwam die ik kon roepen. Na een paar uur en een aantal 
mislukte pogingen om de aandacht zo onopvallend mogelijk te 
trekken, lukte het mij een behulpzaam persoon te wenken. Hij hielp 
mij aan een broek waardoor ik, nog enigszins fatsoenlijk, de eieren  
naar het ziekenhuis kon brengen. Uiteindelijk heeft mijn vader, 
uitgehongerd en afgemat net als iedereen in het kamp, toch het 

geluk gehad het einde van de oorlog te kunnen meemaken”.  
Na de bevrijding werden Denis en zijn vader met zijn familie herenigd  
in Makassar en kwamen zij via een flinke omweg in Nederland 
terecht. Daar zal Denis tot 1956 blijven wonen alvorens Nederland  
voorgoed achter zich te laten om in Australië een nieuw bestaan op 
te bouwen. Hij trouwt en krijgt drie kinderen, en hoopt in decem-
ber van 2016 zijn 90ste verjaardag te vieren. Zijn vader was slechts 
56 jaar toen hij in 1948, aan de gevolgen van een beroerte in 
combinatie met een hartaanval, het leven liet. De ernstige onder- 
voeding en mishandelingen tijdens de oorlog zouden volgens  
zijn artsen hierbij een rol hebben gespeeld. Sinds Denis met pensioen  
is zit hij vaak in de woonkamer waar hij net langs de boekenkast 
vanuit zijn luie stoel het gezicht van zijn vader kan zien. Het portret  
dat de kunstschilder Willem Hofker op 5 augustus 1945 van zijn 
vader tekende hangt al jaren bij hem aan de muur. “En waar ik in 
de kamer ook zit”, zegt Denis, “kijkt en waakt mijn vader over mij, 
dus hou ik moed!”

‘Eieren smokkelen voor mijn vader’ is een geschiedenis uit het leven van 
Denis Burger en het verhaal achter de tekening met het portret van zijn 
vader dat getekend is door zijn medegevangene, de kunstschilders, 
Willem Hofker (1902-1981). Vertaald en bewerkt, met toestemming  
van Denis Burger voor Pelitanieuws, door Seline Hofker oktober 2016.
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professor Bastiaans haar met LSD-therapie 
weer op de rails te krijgen. En dan gaat het 
pas echt mis. In Coef vertelt de auteur over 
zijn jeugd met deze onmogelijke moeder 
en haar bizarre erfenis van duizenden dag-
boekpagina’s en dertig uur aan Bastiaans-
tapes. Dankzij die documentatiezucht kan hij 
de lezer meenemen naar het Indië van haar 
dromen en de nachtmerrie van het kamp,  
om dan een vrije val te maken in de 
psychische orkaan die de rest van haar 
leven beheerst heeft. Coef leest zoals 
Coef was: krachtig, tragisch en hilarisch. 
Een ontdekkingsreis door een nucleaire 
persoonlijkheid. Coef bevat een kleurkatern 
van 16 pagina’s met foto’s.

‘Coef’. De weg van de waanzin
Rein Hannik
Uitgeverij IJzer 
ISBN 978 90 8684 140 0
€ 19,95

romantisch en tragisch, en tegelijk zó hila-
risch dat het verteld moet worden. Dus 
dompelt de auteur zich drie jaar onder 
in zijn moeders gekmakende bestaan, om 
een wezen te ontdekken waarin hij angst-
aanjagend veel herkent. Rest de vraag of 
hij haar met Coef uit zijn systeem heeft 
geschreven of dat zij zich dieper in hem 
verankerde… Coef is anders dan alle andere 
vrouwen. Creatief, geestig en beeldschoon, 
maar ook vreselijk scherp, ondermijnend 
en agressief. Veel te eigenzinnig voor de 
burgerlijke jaren vijftig! Ze heeft alles in zich 
om een groot kunstenares te worden, maar 
als haar hart gebroken wordt door een 
zielsverwant, kiest ze voor het gezinsleven 
met een degelijke arts. Normaal doen valt 
Coef zwaar. Zeker als ze ingehaald wordt  
door een traumatische jeugd in een 
jappenkamp en een straatfobie haar 
leven tot hel maakt. Opgenomen in de 
Jelgersmakliniek probeert de roemruchte 

Omdat de laatste tijd leuk en interessant 
leesvoer zich in bijzonder rap tempo aan-
dient, hebben we besloten telkens een 
aantal boeken tegelijkertijd te bespreken. 

BOEKEN
HOEK

2 3

1	‘Coef’

Het is begin 2013 als Rein veertig dozen 
van zijn gekke moeder erft. Terwijl hij zo 
opgelucht was van haar waanzin verlost te 
zijn! Maar Coefs nalatenschap blijkt te uniek 
om bij het grofvuil te zetten. Honderden 
dagboeken, foto’s, geluidsopnamen, teke- 
ningen en schilderijen. Over Indië, jappen- 
kamp, kunstacademie, artsenpraktijk, 
moederschap, LSD-therapie bij professor 
Bastiaans, psychoses op straat en opname 
in het gekkenhuis. Werkelijk ieder detail 
van haar tweeëntachtig jaar heeft ze vast-
gelegd. Een levensverhaal zó krachtig, 
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minder bekende en inmiddels vergeten 
schrijvers, onder wie Louis Couperus, P.A. 
Daum, Melati van Java, Vincent Mahieu, Lin 
Scholte, Hella S. Haasse en Adriaan van Dis.  

‘Warm bloed’. De representatie van Indo-
Europeanen in de Indisch-Nederlandse  
letterkunde (1860-heden)
Petra Boudewijn
Uitgeverij Verloren b.v. 
ISBN 978 90 8704 598 2
€ 39,00

2		‘De vergeten krijgers’

De vergeten krijgers belicht een vergeten 
Nederlandse bevolkingsgroep: de Indo-
Afrikanen, afstammelingen van Afrikaanse 
krijgers die in de loop van de 19e eeuw 
geronseld zijn voor het KNIL, het koloniale 
leger in Nederlands-Indië. Hun trouw aan 
‘Koningin, volk en vaderland’ was onvoor-
waardelijk.

Centraal staan de drie Indo-Afrikaanse 
broers Jan, Jozef en Daan Cordus, die 
tijdens de Japanse bezetting van Neder-
lands-Indië als krijgsgevangenen tewerk-
gesteld worden aan de Birma-Thai-
landspoorweg. Terwijl Daan als ziekenver-
pleger dagelijks overledenen moet afleg-
gen, neemt Jan grote risico’s door voedsel 
te smokkelen. De broers proberen te over-
leven in de hel die ze moeten doorstaan 
voor hun vaderland. Na de onafhankelijk-
heid van de kolonie – en het gedwongen 
vertrek uit de Republiek Indonesië – wacht 
alle Indo-Afrikaanse families een kille, vij-
andige ontvangst in datzelfde vaderland. 
De vergeten krijgers onthult de waarheid 
over de zogeheten Birma-Thailanduitke-
ring (het smartengeld voor alle ex-dwang-
arbeiders) en de Japanse dwangprostitutie 
langs de Birmaspoorweg. Maar bovenal is 
het een hommage aan de vergeten Indo-
Afrikanen en de vele andere etnische 
Nederlanders die het ultieme offer voor de 
Nederlandse vlag gebracht hebben zon-
der dat ze ooit erkenning hebben gekre-
gen voor al het leed dat hun ten deel viel.

‘De vergeten krijgers’. De onvoorwaardelijke 
trouw van de Indo-Afrikaanse gemeenschap 
aan de Nederlandse vlag
Griselda Molemans
Uitgeverij Quasar Books 
ISBN 978 90 8237 391 2
€ 16,95

3		‘Warm bloed’

Wie een oosterse voorouder heeft, wordt 
in de literatuur over voormalig Nederlands-
Indië verondersteld warm bloed te heb-
ben. In deze vergelijkende studie van Indi-
sche romans en verhalen wordt de repre-
sentatie van Indo-Europeanen, nazaten uit 
gemengde relaties tussen oosterlingen en 
westerlingen, onder de loep genomen. 
Hoe worden Indo-Europeanen in de lite-
ratuur uitgebeeld? Welke rol speelt warm 
bloed hierin en waar komt die notie van-

daan? Zijn er verschillen in representatie 
tussen auteurs met een Nederlandse ach-
tergrond en die met een Indische familie-
geschiedenis? In de zoektocht naar ant-
woorden op deze vragen reist de lezer 
door de koloniale bellettrie én door de 
postkoloniale literatuur, waarin voorstel-
lingen van warm bloed een belangrijke rol 
blijven spelen.

Onderweg maakt de lezer kennis met 
Indo-Europese personages van bekende, 

AMERSFOORT
datum : 29 januari, 26 februari
tijd :  14.15 - 16.30 uur 

(zaal open 14.00 uur)
plaats :  De Gasteling/ 

Brasserie Sofie  
Wervershoofstraat 155

maaltijd :  € 11,00 
(reserveren gewenst)

aanmelden bij :  Sharon Sourbag,  
tel. 06-20599297

AMSTELVEEN
datum : 13 januari
tijd : 13.00 - 16.00 uur
plaats :  De Meent,  

Orion 3-5
maaltijd :  € 10,00  

(reserveren verplicht)
aanmelden bij :  Herman Hendriksz,  

tel. 06-44531229

APELDOORN
datum : 15 januari, 19 februari
tijd : 14.00 – 17.00 uur
plaats :   Verpleeghuis Rumah Saya 

Klein Hattem 34, Ugchelen
maaltijd :  € 12,00 
aanmelden bij :  Richard Kim,  

tel. 06-83441620

De Indische Eettafel is inmiddels een 
begrip. In deze rubriek houden we u  
op de hoogte van de agenda van de 
diverse lokaties.

BUSSUM
datum : 8 januari
tijd : 14.00 - 16.30 uur
plaats :  Woonzorgcentrum Patria 

Ceintuurbaan 281
maaltijd :  € 12,00  

(reserveren verplicht)
aanmelden bij :  George Nahumury,  

tel. 06-13133422

DEN HAAG
datum : 26 januari, 23 februari
tijd :  12.30 uur - 14.30 uur 

(zaal open 12.00 uur)
plaats :  Christus Triumfatorkerk 

Juliana van  
Stolberglaan 154

maaltijd : € 11,00
aanmelden bij :  Stéphanie van Nispen,  

tel. 06-83441618
NIJMEGEN 
datum : 27 januari
tijd :  13.00 uur - 15.00 uur 

(zaal open 12.30 uur)
plaats :   Oud Burgeren Gasthuis 

Prof. Cornelissenstraat 2
maaltijd : € 10,00
aanmelden bij :   Peter van Riel 

tel. 06-13523093

WAGENINGEN 
datum : 31 januari, 28 februari
tijd :  14.00 - 16.00 uur  

(zaal open 13.30 uur)
plaats :  Rumah Kita 

Plein 15 Augustus 1
maaltijd :  € 11,00 
aanmelden bij :  Peter en Linda Logman,  

tel. 06-26850932

ZAANDAM
datum : 22 januari, 26 februari
tijd : 12.30 uur - 16.00 uur 
plaats :   Gebouw ‘De Vertoeving’ 

Westzijde 82
maaltijd : € 11,00
aanmelden bij :   Ine Andrea, 

tel. 075-6841313

INDISCHE EETTAFELS

INDISCHE EETTAFELS
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dan om het onderscheid tussen henzelf en alle niet-Nederlandse, 
inheemse bevolkingsgroepen in Indië aan te duiden. Dus hier had 
de term een etnische betekenis. In de regel werd er echter gespro-
ken over inlanders. De verschillende inheemse bevolkingsgroepen 
zelf, gebruikten hun eigen specifieke etnische naam, dus Javanen, 
Soendanezen, Mendanonezen, Timorezen, Ambonezen (Moluk-
kers) enzovoorts. Overigens, het koloniale gouvernement wist het 
politieke activisme van de Indonesische nationalisten onder con-
trole te houden tot aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-
Indië (1942-1945). Toen raakte zij het gezag en alle invloed kwijt aan 
Japan en kregen de Indonesische nationalisten meer speelruimte. 

Indonesiërs, inlanders en inheemse militairen
Direct na de capitulatie van Japan en het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in Azië riepen Indonesische nationalisten op 17 
augustus 1945 de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. Hierop 
volgde de zogeheten dekolonisatieoorlog (1945-1949) waar het 
Nederlandse (koloniale) leger en de Indonesische nationalisten 
(Indonesiërs) elkaar bestreden om het gezag in Indië. Er vochten 
militairen aan de Indonesische kant, aan de zijde van de Indone-
siërs of aan de Nederlandse kant, aan de zijde van de Nederlan-
ders. De term Indonesiër verwijst in deze context naar één van 
de strijdende partijen, een politiek onderscheid. Tijdens deze 
oorlog vochten er in het koloniale leger (KNIL), dus aan Neder-
landse zijde, ook veel Javaanse, Menadonese, Molukse en andere 
inheemse militairen. Deze militairen werden aangeduid als Neder-
landse militairen. Vanuit Nederlandse perspectief werden de 
verschillende groepen inheemse militairen verder met de naam 
van hun eigen bevolkingsgroep genoemd. Maar, bij duiding van 
hen allemaal als niet-Nederlandse militairen, werd er gesproken 
van inlandse militairen. Deze term is inmiddels vervangen door 
inheemse militairen. Zij zelf bleven zich met hun eigen specifieke 
herkomst identificeren. De term Indonesiër verwees naar hun 
tegenstander in de dekolonisatieoorlog. In het perspectief 

BEKEKEN DOOR 

HABIB
Ron Habiboe studeerde geschiedenis in Leiden en heeft zich hierna 
verder beziggehouden met onderzoek betreffende de Molukken. De 
laatste jaren leverde hij regelmatig artikelen en bijdragen over de 
Molukken aan onder meer het Molukse maandblad Marinjo en het 
radioprogramma Suara Maluku. Momenteel is hij werkzaam als free- 
lance onderzoeker. In ‘Bekeken door Habib’ geeft hij een kort per-
soonlijk relaas over eigentijdse zaken die de Molukse gemeenschap 
raken of bezighouden.

Velen van u zullen het wel eens hebben gehoord: “Indisch? … 
oh, u bedoelt Indonesisch”.  Nee, Indische Nederlanders en Indo-
Europeanen zijn geen Indonesiërs. Er is vaak sprake van onvol-
doende kennis over Indonesië of, wellicht beter gezegd, over 
de geschiedenis van het voormalige Nederlands-Indië. Wat is 
een Indonesiër? Onwetendheid en spraakverwarring. In het ver-
lengde hiervan voelen veel Molukkers in Nederland zich vaak 
onbegrepen als zij worden aangesproken als Indonesiërs. Zij wil-
len over het algemeen worden aangesproken als Molukkers of 
desnoods als Nederlandse Molukkers of Molukse Nederlanders. 
Ik doe een eerste poging op weg naar verduidelijking.

Het Indonesische nationalisme
Aan het begin van de 20e eeuw ontstond er bij sommige inheemse 
intellectuelen in Nederlands-Indië de wens om een eigen onafhan-
kelijke staat te vormen: de geboorte van het zogeheten Indonesi-
sche nationalisme. Dit kreeg vaste vorm in 1928 met de oprichting 
van een eigen Indonesisch-nationalistische politieke partij (PNI)  
en het motto Indonesia merdeka (een vrij Indonesië). Het Indone-
sische nationalisme ging gepaard met de notie dat er sprake was 
van één Indonesisch volk. De voornaamste gemeenschappelijke 
deler tussen alle inheemse bevolkingsgroepen in Indië was echter  
niet een vroegere staatkundige, culturele of etnische overeen-
komst. Immers, tot aan het begin van de 20e eeuw toen Neder-
land onder generaal J.B. van Heutsz het gezag over een aaneen-
gesloten koloniaal rijk in Indië had veroverd, bestond de Indische 
archipel uit vele onderling verschillende inheemse (oorspronke-
lijke) volken, met ieder hun eigen koninkrijkje of eigen sultanaat, 
hun eigen taal en cultuur. Dit wordt geïllustreerd als de zogeheten 
“Pax Neerlandica van Sabang tot Merauke” die rond 1914 onder 
Van Heutsz was bereikt, wordt vertaald naar een foto van een 
Atjeher uit Sabang en een Papua uit Merauke.

Gemeenschappelijke deler en onderscheid
De gemeenschappelijke deler was, dat nu alle verschillende 
inheemse volken in Indië onder één het hetzelfde Nederlandse 
koloniale regime stonden. Het Indonesische nationalisme verwees 
dus naar een gekunstelde notie van één cultuur en één bevol-
kingsgroep. De term Indonesiër had in deze context een poli-
tieke betekenis: een Indonesische nationalist. Enkele (Indische)
Nederlanders gebruikten de term Indonesiërs soms ook, maar 

INDONESISCHE, 
INHEEMSE EN  
MOLUKSE 
SPRAAK- 
VERWARRING

12 Atjeher en Papua. 
 (foto‘s: Tropenmuseum)
3		Timorese en Molukse  

KNIL-militairen  
in het kamp  
Biru (Watampone, 
Celebes), 1948.  
(foto: collectie MHM)

4 Indisch monument  
 in Den Haag.

1

3 4

2



STICHTINGPELITA 

PELITANIEUWS / 15

van de Indonesische nationalisten was er vanaf de proclamatie in 
1945 een eigen onafhankelijke staat, de Republiek Indonesië. De 
term Indonesiër verwees nu naar een inwoner van deze staat. Voor 
anderen, die de onafhankelijkheid van Indonesië laten beginnen 
met de soevereiniteitsoverdracht geldt dit ook, maar dan vanaf 
27 december 1949. Vanaf de onafhankelijkheid van Indonesië 
heeft het begrip Indonesiërs dus hoofdzakelijk een politieke of 
juridische betekenis (een inwoner van Indonesië). Etnisch gezien 
omvat het een verzameling van verschillende bevolkingsgroepen, 
die zich binnen Indonesië identificeren met hun eigen etnische 
identiteit en naar buiten toe als Indonesiër.

Spraakverwarring en betrokkenheid
Er kan verwarring ontstaan wanneer wij in Nederland over het 
koloniale verleden praten en bijvoorbeeld de niet-Nederlandse, 
inheemse militairen van het KNIL willen duiden. Zo hoor ik wel 
eens spreken over de Indonesische militairen van het KNIL, ter-
wijl hier de term inheemse militairen de juiste is. Deze militairen 
vallen officieel ook onder de Nederlandse slachtoffers die tijdens 
de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië 
worden herdacht. Echter, sinds enkele jaren is er weer enige zeer 
bescheiden betrokkenheid te bespeuren van bijvoorbeeld nabe-
staanden van Molukse slachtoffers die zich destijds, samen met 
andere inheemse militairen, voor de  Nederlandse belangen had-
den ingezet tegen Japan. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat 

Molukkers in Nederland zich nauwelijks betrokken voelen bij 
begrippen als Nederlandse slachtoffers en Indonesische of moge-
lijk zelfs inheemse KNIL-militairen. Zij hebben zich in Nederland 
lange tijd, en in veel gevallen tot op heden, over het algemeen 
politiek en etnisch geïdentificeerd en geprofileerd als Molukkers.

Hoe is het nu?
Het is zoals het nu nog is. De term Indonesiërs heeft in meerdere 
gevallen een andere betekenis. In de tijd voor 1945 had de term 
hoofdzakelijk betrekking op een politieke stroming, namelijk de 
Indonesische nationalisten, ongeacht van welke inheemse etnische 
achtergrond. Tijdens de jaren van de dekolonisatieoorlog (1945-
1949) doelde de term hoofdzakelijk op de tegenstanders in de 
strijd tegen Nederland. Vanaf de onafhankelijkheid van Indonesië  
(1945/1949) wordt de term Indonesiër gebruikt voor de bevol-
king van de republiek Indonesië. Nederlandse slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatieoorlog omvatten ook 
dat deel van de verschillende inheemse bevolkingsgroepen, dat 
de kant van Nederland had gekozen. Het is in mijn ogen gewenst 
om deze groepen meer te betrekken bij onderzoek, debatten, 
herdenkingen en allerlei andere zaken betreffende de Tweede 
Wereldoorlog en de dekolonisatieoorlog. Het zou mooi zijn als 
al deze groepen dan ook bij hun eigen naam worden genoemd, 
want al deze groepen hebben hun eigen identiteit en gedeelde 
geschiedenis met Nederland.

buurten. De ontwikkeling van de Oost-
Indische buurt markeerde een belangrijk 
omslagpunt in de gemeentelijke bemoei-
enis met de volkshuisvesting in de stad.  
Vanaf het eind van de negentiende eeuw had 
Leeuwarden door zijn perifere ligging en 
eenzijdig op landbouw gerichte industria- 
lisatie een onevenredig groot aantal bewo-
ners in de armere bevolkingsgroepen. De 
beschikbare woningvoorraad voor deze 
groep bewoners bleef echter dramatisch 
achter. Hoog tijd om in te grijpen. Maar 
evenals de ontwikkeling van toepasbare 
uitbreidingsplannen kwam ook de bemoei-
enis van de gemeente met de volkshuisves-
ting maar aarzelend op gang. De Woning-
wet (1901) leidde in 1904 tot de oprichting 
van de eerste woningbouwvereniging van 
Leeuwarden: Woningvereeniging 

LEEUWARDEN

Veel Nederlandse plaatsen hebben straat-
namen die verwijzen naar Nederlands-
Indië. Verwijzingen naar (delen van) eilan-
den, plaatsen, rivieren, bergen en vulkanen, 
samenvattende namen (zoals Insulinde)  
en namen van personen (zoals gouverneurs- 
generaal Pieter Both of J.P. Coen). In de 
provincie Friesland zijn twee gemeenten  
met Indische buurten, Heerenveen en 
Leeuwarden. De hoofdstad heeft een Oost-  
en West-Indische buurt, met respectieve-
lijk 17 en 11 straten. Onder regie van ini-
tiatiefnemer Dick Rozing werken verschil-
lende auteurs momenteel aan een boek 
over Indische buurten. Kunst- en archi-
tectuurhistorica Loes de Vries schreef de 
tekst in samenwerking met de gemeente 

Leeuwarden. De foto’s zijn afkomstig van 
het Historisch Centrum Leeuwarden.

Leeuwarden kent twee Indische buur-
ten: een Oost-Indische, ten oosten van 
het stadscentrum, en een West-Indische, 
direct ten zuiden van de naoorlogse ring-
weg. De aanleg van de Oost-Indische 
buurt begon in 1907 met het eerste en 
oudste gedeelte. Na 1925 kwam er nog 
een grote uitbreiding. De West-Indische 
buurt, met straatnamen verwijzend naar 
de Nederlandse Antillen, dateert van 
kort na de Tweede Wereldoorlog. Beide 
buurten worden gekenmerkt door aan-
eengesloten bebouwing met poorten 
langs de randen waardoor ze een geslo-
ten karakter hebben. Daarnaast zijn zij 
beide te karakteriseren als echte volks-

INDISCHE BUURTEN IN NEDERLAND
(DEEL 11 )

Leeuwarden, Insulindestraat, 1930.Leeuwarden, Balistraat, 1926. Leeuwarden, Sabastraat, 1951.



©DEEL UW VERHAAL OVER EEN INDISCHE BUURT OF STRAATUW BIJDRAGE IS GEWENST

U kunt een bijdrage aan het  
project leveren door uw verhaal  
te delen. Woont u in een Indische 
buurt of straat en heeft u er mooie, 
boeiende herinneringen aan,  
stuur dan uw reactie of foto’s naar  
info@indischebuurten.nl. Ook kunt 
u het initiatief financieel steunen 
en alvast het boek reserveren.  
Kijk op www.indischebuurten.nl  
voor de nieuwste teksten, prenten  
en foto’s per gemeente, of bezoek  
de Facebook-pagina Indische 
buurten voor actuele informatie.
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Leeuwarden. De Woningvereeniging voor-
zag in de bouw van arbeiderswoningen 
met de aanleg van onder meer de Oud-
Indische buurt (1907-’08, 81 woningen). 
Dit inmiddels tot gemeentelijk monument  
verklaarde arbeidersbuurtje is ontworpen  
door architect Willem Cornelis de Groot. 
De stedenbouwkundige opzet van het 
knusse buurtje is recht-toe-recht-aan, 
met een drietal rechte straatjes die een-
maal worden doorkruist door een bredere 
dwarsstraat. De bouwblokken zijn min of 
meer gesloten. De architectuur is aantrek-
kelijk en gevarieerd door de toegepaste 
Vernieuwingsstijl, die tot uiting komt in 
onder meer siermetselwerk en kleurige 
accenten van rode en gele baksteen. Het 
buurtje telt een achttal woningtypes. Elke 
woning is voorzien van een klein voortuin-
tje, dat vroeger was omheind met een 
hekwerk. Inmiddels zijn deze hekwerken 
vervangen door lage heggen. Ook aan de 
achterzijde bevinden zich kleine tuintjes 
van ongeveer dezelfde afmetingen als de 
voortuinen, waarvan een groot deel is inge-
vuld met een uitbouw van jongere leeftijd. 

Directeur Gemeentewerken 
Van Hylckama Vlieg lanceert 
Deelplan Oost
In 1920 wordt een nieuwe directeur 
Gemeentewerken aangesteld, Lodewijk 
van Hylckama Vlieg. Met zijn plan voor 
de Oost-Indische buurt zocht hij in ste-
denbouwkundig opzicht aansluiting bij 
de al bestaande bebouwing. Toch is dit 
in de zuidwesthoek van de wijk niet hele-
maal gelukt. Mede door de oriëntatie van 
de oudere bebouwing richting het Vliet 
staan de achterkanten van de woningen 
aan de Balistraat en de achterkanten van 
de bedrijven aan het Vliet naar elkaar toe. 
Hiertussen loopt de Tichelstraat, de enige 
straat in de Indische buurt, die niet verwijst 
naar Nederlands-Indië. Dit heeft te maken 
met de historie van de plek: waarschijn-
lijk heeft in de buurt een tichelwerk, ofwel 
steenfabriek, gestaan. Aan de Tichelstraat 
is onlangs een Cruyff Court aangelegd, 
maar door gebrek aan sociale controle is 
sprake van vervuiling en vernieling.

Het grootste deel van de bebouwing na 
1925 is volgens het stedenbouwkundig 
plan van Van Hylckama Vlieg uitgevoerd, 
uitgezonderd de noordoostelijke hoek. 
Hier heeft de Archipelweg, die deel uit-
maakt van de Leeuwarder ringweg, omwille 
van de doorstroming en aansluiting op de 
Franklinstraat een schuine hoek uit het oor-
spronkelijke plan genomen. Ook het vanaf 
1939 aangelegde Bataviaplein wijkt af van 
de plannen. De Oost-Indische buurt, die 
tegenwoordig ongeveer 1100 inwoners  
telt, werd oorspronkelijk gebouwd als 
arbeiderswijk. Een groot deel van de arbei-
ders die er woonden, was werkzaam in de 
aan het Nieuwe Kanaal gelegen melk- 
fabriek. Door het hoge percentage kleine 
woningen is het altijd een arbeidersbuurtje 
gebleven. Met de bouw van ruimere 
woningen aan het Deliplein en het Batavia- 
plein aan het eind van de jaren dertig 
kwam er meer differentiatie in de buurt. 
In 1936 begon men, in het kader van de 
werkverschaffing, met de aanleg van 
Sportpark Cambuur ten noorden van de 
Oost-Indische buurt, later vooral bekend 
als residentie van de Leeuwarder voetbal-
club SC Cambuur. Door de ligging, direct 
grenzend aan het stadion van SC Cambuur,  
wordt door bewoners een sterke band 
gevoeld met de voetbalclub.

De Oost-Indische buurt nu –  
sloop en nieuwbouw
Na ruim tachtig jaar bleken veel van de 
woningen in de Oost-Indische buurt aan het 
eind van hun bouwkundige duurzaamheid.  
De huidige eigenaar, woningcorporatie 
Elkien, gaf reeds in 2012 aan geen heil te 
zien in renovatie en, in goed overleg met de 
buurtbewoners, te willen kiezen voor sloop  
en nieuwbouw. De bewoners mochten 
middels een stemronde aangeven of zij de  
plannen steunden, waarbij de einduitslag een  
grote meerderheid voorstemmers aangaf.

De nieuwe plannen voor de buurt omvat-
ten de sloop van 222 woningen, die zullen 
worden vervangen door 85 appartementen  
en 116 grondgebonden woningen. De uit-
voering gebeurt vanaf 2017 in 3 fasen; er 

wordt begonnen bij de Balistraten, in het 
westelijke deel van de wijk. De structuur van  
de wijk zal grotendeels ongewijzigd blijven.  
Door een slimme inrichting van de open-
bare ruimte zal er meer parkeergelegen-
heid komen. De gemeente draagt met 1,3 
miljoen euro bij aan de herinrichting, waar-
bij overzichtelijkheid een belangrijk uit-
gangspunt is. Eind 2019 moet het gehele 
sloop-nieuwbouw-traject gereed zijn.

Het kleine zusje in het zuiden: 
de West-Indische buurt
In de wijk Nijlân, ten zuiden van de Juliana- 
laan, bevindt zich de West-Indische buurt. 
Deze buurt is vanaf 1951 ten zuiden van 
de ringweg aangelegd en bestaat uit de 
Aruba-, Bonaire-, St. Eustatius-, St. Maarten-  
en Sabastraat en een deel van de Curaçao- 
straat. In 1952 werd vervolgens het ter-
rein tussen Saba-, Suriname-, en Curaçao- 
straat bebouwd met 48 onder- en boven-
woningen ofwel duplexwoningen. In 1958  
besloot het college van B en W op advies van 
een nieuw geïnstalleerde straatnaamcom-
missie de straatnamen in de West-Indische  
buurt te veranderen. Aanleiding hiertoe 
was de nieuwe uitbreiding van de stad naar 
het zuiden, waarbij om de West-Indische 
buurt heen de nieuwe wijk ‘t Nijlân was 
gepland. Er werd gekozen voor vernoe-
mingen naar ambachten en werkplaatsen. 
Echter deze nieuwe namen, zoals Wiel-
draaierij, Looierij en Zeilmakerij zorgden 
voor veel kritiek, omdat de bewoners deze 
namen associeerden met slechte woonom-
standigheden. Het College was echter niet  
van plan de plannen terug te draaien. De 
gemeenteraad zag zich genoodzaakt om 
in te grijpen. Het college van B en W was 
niet langer bevoegd om straatnamen te 
verlenen. En zo bleven de West-Indische 
namen gehandhaafd.

Leeuwarden, Sint Eustatiustraat,1955.Leeuwarden, Balidwarsstraat, 1955.
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HALIN-VEILING 
VOOR HET 
GOEDE DOEL 

Stichting HALIN verleent sinds jaar en dag 
financiële ondersteuning aan landgenoten 
in Indonesië. Geheel op eigen kracht en 
zonder overheidssubsidie verricht deze 
stichting in stilte veel nuttig werk voor hen  
die na de oorlog en bersiap-periode in Indo-
nesië bleven wonen, vaak in behoeftige 
omstandigheden. Ten behoeve van deze  
activiteiten veilen wij een aantal kunstwer-
ken uit het bezit van HALIN, uiteraard met de  
bedoeling zo veel mogelijk geld binnen te  
halen voor het nuttige werk van de stichting. 

Tot nu toe waren de veilingen zeer succesvol. 
In totaal hebben de veilingen rond €6000,-  
opgeleverd. Dit keer brengen we een fraaie  
houtsculptuur met art-nouveau-kenmerken  
onder de hamer. De maker van dit werk is  
onbekend, de hoogte is ca. 30 cm. Wilt u in  
het bezit komen van dit decoratieve hout-
snijwerk, dan kunt u als gebruikelijk per post  

of per e-mail een bod uitbrengen. De mini-
mumprijs is in dit geval € 100,-. Biedingen  
kunnen gestuurd worden tot uiterlijk 1 
februari 2017 naar ons adres Redactie  
Pelita Nieuws, Nienoord 13, 1112 XE   Diemen,  
of via e-mail naar redactie@pelita.nl,  
onder vermelding van uw naam, adres 
en eventueel telefoonnummer. Het werk 
wordt toegewezen aan de hoogst bie-
dende. Bij gelijke biedingen laten wij het 
lot beslissen. En nogmaals, de opbrengst 
komt geheel ten goede aan het werk van 
Stichting HALIN.

29

PELITANIEUWS / 17

STICHTINGPELITA 

‘KOLONIALE ARCHITECTUUR CHARLES & 
RICHARD SCHOEMAKER’

Op zondagmiddag 15 januari 2017 om 14.00  
uur zal dr. Jan van Dullemen in zijn lezing in 
Museum Bronbeek ingaan op de architec- 
tuur van de gebroeders Schoemaker in onder  
meer het toenmalige Nederlands-Indië.

Dr. Jan van Dullemen publiceerde in 2010  
‘Tropical Modernity’ over Charles Wolff 
Schoemaker. Tot en met 12 maart 2017 is in 
museum Bronbeek ook de tentoonstelling  
‘Van KNIL-militair tot meester-architect. 
De koloniale architectuur van Charles & 
Richard Schoemaker’ te zien van gastcura-
toren Jan en Maria van Dullemen.
 
De lezing wordt georganiseerd i.s.m. de Volks- 
universiteit Arnhem. De toegangsprijs (incl. 
museumentree) bedraagt € 15,- . Inschrijving 
via www.volksuniversiteitarnhem.nl. is nood-
zakelijk.

BRONBEEK
IN BEELD  

Charles en Richard als officieren in 1913.

UITHETOOG
UITHETOOG
UITHETOOG
UITHETOOG
UITHETOOG
UITHETOOG

OPROEP / Deze foto uit 1949 toont de 
jeugdige bewoners van het protestantse 
kindertehuis “West-Java” in Buitenzorg. 
Deze kinderen kwamen allemaal uit Indo-
gezinnen en werden hier opgevangen 
in verband met uiteenlopende familie-
omstandigheden. Op de derde rij, derde 
van rechts, zit de toenmalige directrice 
“Tante Brak”. Wellicht zijn er, na bijna 70 
jaar, nog Pelita Nieuws-lezers die zich-
zelf herkennen op de foto of die zich de 
getoonde situatie nog herinneren. De foto 
is gemaakt door een van de militairen die 
het tehuis hielpen bij het onderhoud en de 
reparatie van meubelen, gebouw, tuin etc. 
en die de middelbare-schoolleerlingen bij-
les gaven in Engels, wiskunde e.d. Reacties 
op de foto zou de inzender, de toenmalige 
sergeant Stef Wolthuizen, erg leuk vinden 
om te ontvangen. Uw bericht kunt u sturen 
aan de redactie: redactie@pelita.nl. 

OPROEP / Ik ben nog steeds op zoek naar 
de zussen José en Carla Davies uit Ban-
dung. José Davies (kleuterjuf) heeft in 
o.a.Tilburg en Zoetermeer gewoond en  
Carla Davies (getrouwd/getrouwd geweest 
met Stefano) woonde o.a. in Bordighera 
in Noord-Italië. Ik zou het heel leuk vin-
den weer contact met hen te hebben. 
Alle informatie is welkom op mijn mail-adres  
a_tm_z@hotmail.com; bij voorbaat hartelijk 
dank, Pauline.

OPROEP / 
Ik zoek mensen die samen met mijn moe-
der Ine Femma Weenink (en haar broer 
Henk Weenink en haar moeder Wies 
Weenink-Klasing) in kamp Nongko te 
Nongkodjadjar en kamp Villa de Leeuw 
te Poespo hebben gezeten. Iedereen die 
mij informatie kan verschaffen kan die sturen 
naar peterenmargot@live.nl; met vriendelijke 
groet, M. van Vliet.

Op veler verzoek en aansluitend bij de mo- 
gelijkheden die onze website www.pelita.nl 
u biedt, geven wij u nu ook in Pelita Nieuws 
de mogelijkheid een oproep te plaatsen.  
Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. 
Wanneer u mensen uit het oog hebt ver-
loren kunt u via deze rubriek een poging 
doen hernieuwd contact met hen te leg-
gen. Natuurlijk kunt u ook informatie die 
betrekking heeft op Nederlands-Indië tij-
dens oorlog en Bersiap of daarvóór in deze 
rubriek trachten te achterhalen. U kunt uw 
vragen schriftelijk richten aan de redac-
tie dan wel mailen naar info@pelita.nl.  
Overigens behoudt de redactie zich het 
recht voor om oproepen zonder opgaaf van  
redenen te weigeren.
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•  Voor meer informatie:  
Stichting Pelita, tel. 088 - 3305111

•  Voor details omtrent programmering  
zie website www.pelita.nl

SELAMAT DATANG BIJ DE 
PELITA MASOEK SADJA®S

LEEUWARDEN
datum : 14 januari
tijd : 13.30 – 17.30 uur
plaats : MFC Westenkwartier 
  Verdistraat 1
toegangsprijs :  € 4,00 (Vrienden  

van Pelita € 3,00) 
contactpersoon :  mw. Ria von Ende-Veldhoen 

tel. 06-22462476

MAASTRICHT 
datum : 13 januari
tijd : 13.30 uur – 17.00 uur
plaats : Buurtcentrum ’t Atrium
  Aureliushof 160
toegangsprijs :  € 3,50 
contactpersoon : dhr. Kees Schepel, 
  tel. 06-13521570

ZWOLLE
datum : 21 januari, 18 februari
tijd : 13.30 – 17.00 uur
plaats : Wijkcentrum Holtenbroek
  Bachlaan 20
toegangsprijs : € 3,50
contactpersoon : dhr. Arnold Niesen,
  tel. 06-18876332

BREDA
datum : 8 januari, 5 februari
plaats :   Zaal Vianden (8 januari) 

Viandenlaan 3 
12.00 – 17.00 uur 

  Huize Raffy (5 februari) 
  Bernard de Wildestraat 400 
  14.00 – 17.00 uur 
toegangsprijs : leden € 3,00
  niet-leden € 4,00
  (zaal Vianden € 5,00)
contactpersoon : dhr. Ton Hendriks, 
  tel. 06-40420330

DEN BOSCH
datum : 6 januari, 3 februari
tijd : 13.30 uur – 17.30 uur
plaats : De Grevelingen
  Grevelingen 66
toegangsprijs : leden € 2,50
  niet-leden € 5,00 
contactpersoon : mw. T. Elfring, 
  tel. 073-6416266

AMERSFOORT
datum : 14 januari
tijd : 13.30 – 17.00 uur
  (zaal open 13.00 uur)
plaats : Buurthuis ‘Het Klokhuis’
  Weberstraat 2 
toegangsprijs : € 4,00
contactpersoon :  mw. Jacqueline Kriele,  

tel. 06-36130655

AMSTELVEEN
datum : 10 februari
tijd : 14.00 – 17.00 uur
plaats : De Meent, Orion 3-5
toegangsprijs : € 3,50
contactpersoon : dhr. Nico Papilaja, 
  tel. 06-10904080

ARNHEM
datum : 29 januari, 26 februari 
tijd : 12.30 – 17.00 uur  
  (zaal open 12.00 uur) 
plaats : Kumpulan Bronbeek
  Velperweg 147
toegangsprijs : € 4,00 
contactpersoon :  mw. Tonnie Nijman,  

tel. 0316-330162

ASSEN
datum : 21 januari 
tijd : 10.30 – 15.00 uur  
plaats : Wijkcentrum  
  De Componist
  Paganinilaan 15
toegangsprijs : € 5,00 (incl. koffie/thee)
contactpersoon :  mw. Jaqueline Berghout,  

tel. 06-26644045
BUSSUM
datum : 12 februari 
tijd : 14.00 – 16.30 uur  
plaats : Woonzorgcentrum Patria
  Ceintuurbaan 281
toegangsprijs : € 4,00 
contactpersoon :  dhr. George Nahumury,  

tel. 06-13133422

DEN HAAG
datum : 11 januari
tijd : 13.30 – 15.30 uur
plaats : ‘Het Klokhuis’
  Celebesstraat 4
toegangsprijs : € 3,50
contactpersoon : mw. Anneke Ruff, 
  via Stichting Pelita, 
  tel. 088-3305111

DEN HAAG
datum : 17 januari, 21 februari
tijd : 13.00 – 16.00 uur
plaats :  Wijkcentrum Stervoorde 

Dr. H.J. van Mooklaan 1 
Rijswijk

toegangsprijs :  € 3,00 
contactpersoon : mw. Merel Leidelmeijer, 
  via Stichting Pelita, 
  tel. 088-3305111

DEN HELDER
datum : 31 januari, 28 februari
tijd : 14.00 – 17.00 uur
plaats : ‘De Draaikolk’
  Dollardlaan 202
toegangsprijs : € 3,00
contactpersoon :  mw. Monique Coers 
  tel. 06-12033090

EINDHOVEN 
datum : 10 februari
tijd : 13.00 – 17.00 uur
plaats : Dr. Ir. Philipshuis
  Fakkellaan 1
toegangsprijs : € 3,00
contactpersoon : mw. Sylvia Huisman, 
  tel. 06-13517056 of via
  steunpunt Eindhoven
  tel. 040-2463816

HELMOND
datum : 27 januari
tijd : 13.30 – 17.00 uur
  (zaal open 13.00 uur)
plaats : kantine VEKA 
  Sportcentrum, 
  Deltaweg 201
toegangsprijs : € 3,00
contactpersoon : dhr. Kees Schepel, 
  tel. 06-13521570

Masoek Sadja Nijmegen is  
per 1 januari 2017 beëindigd!
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LOS DE PUZZEL OP!
De letters in de gekleurde 
vakjes vormen, nadat u  
ze in de juiste volgorde 
heeft geplaatst een wens 
die we uitspreken, ditmaal 
in het Nederlands.
U kunt de oplossing tot  
1 februari 2017 per brief-
kaart inzenden naar de 
redactie van Pelita Nieuws,  
Nienoord 13,  
1112 XE Diemen. 

Maak kans op de  
volgende prijzen:

1 De terugkeer 
  van Eric Heuvel en  

Ruud van der Rol.
2  The late late Lien 

show, box met 4 DVD’s 
waarop alle 12 shows 
van Tante Lien.

3  Anneke Grönloh,  
Als de dag van gister 
 box met 3 DVD’s en  
1 CD met alle hits.

1

2

3

De oplossing van de vorige Pelita Nieuws Prijspuzzel is Kantor Polisi, politiebureau in het Indone-
sisch. Uit de vele goede reacties zijn de volgende prijswinnaars getrokken: H.W. Remezond uit Son,  
M.A.H. van Veen uit Driebergen-Rijsenburg en H. Stangenberger uit Haarlem. Van harte gefeliciteerd, 
een dezer dagen zult u uw prijs thuis ontvangen.

WINNAARS PELITANIEUWS 
PRIJSPUZZEL OKTOBER

HORIZONTAAL / 1. Balspel; 6. Soort gebed; 13. Loopplank; 19. Ovenkrabber; 21. Gezichtsorgaan; 22. Knaag- 
dier; 24. Mikpunt; 25. Geloof; 27. Loopwedstrijd; 29. Geneesmiddel; 32. Onmeetbaar getal; 33. Nage-
recht; 35. Raad eens; 36. Ruitertje; 38. Opening; 39. Wilde haver; 40. Hemellichaam; 41. Verharde huid;  
43. Overlevering; 45. De oudste; 47. Verlaagde toon; 48. Deel van vinger; 49. Plant; 51. Boom; 53. Grond-
soort; 54. Stadsdeel; 55. Foto; 56. Bontsoort; 58. Interest; 60. Deel van de keel; 62. Deugniet; 64. Noot;  
65. Strop; 67. Trek; 68. Schoonmaakmiddel; 69. Bloeiwijze; 70. Plus; 71. Noodvoorraad; 72. Deel van kamer;  
73. Bazige vrouw; 75. Balk; 76. Takje; 78. Springstof; 79. Huidvet; 81. Gewicht; 82. Toegang; 84. Soort 
dans; 86. Deel van Sumatra; 89. Vent; 91. Onbedekt; 92. Opstootje; 93. Lading; 95. Tafelgast; 97. Zorgen;  
99. Afmeting; 100. Deel van vis; 101. Witkalk; 103. Tooi; 105. Bijbelse figuur; 106. Woonboot; 107. Vismand;  
108. Dweil; 109. Tochtje; 111. Bibliotheek; 113. Heftig; 114. Dwarsmast; 115. Vergissing; 117. Luizenkam; 
119. Numero; 120. Vuisthandschoen; 121. Verlaagde toon; 123. Houding; 124. Spoel; 126. Uitroep van 
afkeeer; 127. Verfraaid; 128. Nachtgewaad.

VERTICAAL / 1. Tennisterm; 2. Gulden; 3. Ten opzichte van; 4. Roofdier; 5. Kaartenboek; 7. Boomvrucht; 
8. Daarnet; 9. Landbouwwerktuig; 10. Slee; 11. In die buurt; 12. Kunstenaar; 14. Vaarwel; 15. Vuurkoord; 
16. Hert; 17. Oude maat; 18. Computeruitdraai; 20. Jammeraar; 23. Regiment infanterie; 26. Jong kind; 
28. Koffiedik; 30. Naschrift; 31. Vogel 32. Versnellingshendel; 34. Koorhemd; 37. Verhindering; 38. Eerste 
melk; 40. Klanknabootsing; 42. Aardhoogte; 44. Roem; 46. Neon; 47. Ontsteking; 48. Deel van gebit;  
50. Onvruchtbaar; 52. Snor; 54. Waaronder; 55. Soort onderricht; 57. Deel van toneelstuk; 59. Schoeisel;  
61. Drinkmiddel; 62. Boksterm; 63. Uniek; 64. Vermogende; 66. Hogesnelheidstrein; 69.Voorzetsel; 74. Turkse  
stad; 75. Stopwol; 77. Tolpennetje; 78. Mond; 80. Hoeveelheid; 81. Kleding; 83. Opdracht; 84. Vreemde  
munt; 85. Reeds; 87. Gravure; 88. Drukte; 90. In mindering gebracht; 92. Sieraad; 94. Stoomschip;  
96. Schoon; 98. Bijbelse danseres; 99. Bijbelse figuur; 100. Stadswal; 101. Razernij; 102. Evenaar; 104. Vogel- 
stok; 107. Forse kerel; 108. Persoonlijk vnm.; 110. Uitdrukking; 112. Blaastoestel; 115. Tam; 116. Rekening-
courant; 118. Zoogdiertje; 120. Soort verzekering; 122. Stuurboord; 123. Als onder; 125. Noot.



Een mythologische voorstelling van Baruna, god van de zee  Getekend in een stijl die veel in Jogjakarta te zien is.  
(Gemengde techniek, 2000)  Cary Venselaar


