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Peter van Riel (1957, Almelo)
groeide op in Brabant. Hij stu-
deerde maatschappelijk werk en
daarna culturele antropologie in
Nijmegen. Voor deze studie deed
hij veldwerk op Java. Hij ging
werken als journalist en werd
hoofdredacteur van tijdschriften
over Indonesië. Ook werd hij uit-
gever voor reistijdschriften en
was hij maatschappelijk werker
voor Stichting Pelita, een organi-
satie die mensen van Indische
herkomst ondersteunt. Hij was
een van de initiatiefnemers van
Stichting Arisan Indonesia en
Platform Indische organisaties
Nijmegen. Van Riel is onder-
scheiden met een Waalbrug-
speld. Hij is getrouwd en heeft
twee kinderen.

De band zie je
terug in het
straatbeeld, in
de kunst, de
cultuur. En
kijk naar de
literatuur 
— Peter van Riel

‘Indië is deel van ons allemaal’
Anne Nijtmans 
Nijmegen

N
atuurlijk was Peter van
Riel (1957) vereerd toen
hij vorig jaar de Waal-
brugspeld kreeg van-
wege zijn activiteiten

voor Indisch Nijmegen. Tegelijkertijd
voelde hij er zich een beetje onge-
makkelijk bij. ,,Omdat ik het niet al-
leen doe. Ja, ik ben bij veel dingen be-
trokken. Ik heb een groot netwerk en
kan goed organiseren. Laten we het
erop houden dat ik er goed in ben om
mensen bij elkaar te brengen.”

Toch is het een lange lijst: het Indo-
filmcafé, de Indië-herdenking, mu-
ziekmiddagen, lezingen, publica-
ties. Hoe is dat zo gekomen?
,,Een Indische achtergrond. Mijn
Twentse vader zat bij het Koninklijk

Nederlands-Indisch leger, mijn moe-
der kwam uit de Indo-Europese ge-
meenschap. Ik ben als Nederlander
opgegroeid, maar er kwam een mo-
ment dat ik iets met dat Indische
moest. Na een persoonlijke zoektocht
ben ik culturele antropologie gaan
studeren. Het was een goed alibi om
naar Indonesië te gaan, want bij de
studie hoorde veldwerk. In Oost-Java
heb ik onderzoek gedaan naar meng-
vormen van religies. Aanvankelijk
voelde ik me er een vreemde. Pas na-
dat ik bij een Javaanse familie in de
kost ging, kwam er verbinding en
raakte ik gefascineerd door het Indo-
nesische deel van mij.”

Hoe werd die Indische fascinatie
voorgezet in Nederland?
,,Een groepje oud-studenten van de
Radboud Universiteit die naar Indo-
nesië waren geweest, vormde een

taalstudiegroep. We organiseerden
lezingen en studiedagen en het bleek
dat er in Nijmegen veel belangstel-
ling was voor Indonesië. In 1991 heb-
ben we het Platform Indische Orga-
nisaties Nijmegen opgericht, Pion.
Dat werd een vliegwiel voor andere
initiatieven.’’

Ook in uw werk kreeg Indië een
belangrijke plek. Hoe ging dat?
,,Ik heb twee heel verschillende be-
roepen gehad. Ik werk bij Stichting
Pelita, een landelijke organisatie die
de belangen van de Indische repatri-
anten behartigt. Daarnaast ben ik
journalist en werkte tot 2019 als uit-
gever van reis- en vakbladen.”

Sinds 2006 heeft Nijmegen een ei-
gen Indië-herdenking, waarom?
,,Er is Den Haag al lang een plechtig-
heid, waarbij op 15 augustus het
einde van de Tweede Wereldoorlog
in Nederlands-Indië in 1945 wordt
herdacht. In deze regio wonen veel
mensen met een Indische achter-
grond. De Japanse bezetting en de
oorlog die volgde, hebben hun spo-
ren nagelaten. Tot eind jaren 80 is er
weinig aandacht voor hen geweest.
De laatste jaren is daar ruimte voor
gekomen. Herdenken in het alge-
meen krijgt meer betekenis.”

Voor de 75ste Indië-herdenking
hebt u een campagne opgezet: u
vraagt bekende Nijmegenaren de
Melati-speld te dragen, de Indi-
sche Jasmijn. Waarom?
,,Het is de bedoeling dat de Melati-
speld vanaf 5 mei tot 15 augustus
zichtbaar is in het maatschappelijk
leven in Nijmegen. Zo leggen we de
verbinding tussen de Nederlandse
oorlogsherdenking en de Indische.
We krijgen veel bijval. Bijna iedereen
die we vragen, doet mee. In deze on-
zekere tijd rond de coronapandemie
is elkaar ontmoeten even niet moge-
lijk. Maar de speld dragen kan wel,
het is een individuele uitdrukking
van troost, verbinding en bemoedi-
ging. Misschien dat die betekenis
juist nu extra wordt gewaardeerd.”

Waarom moeten Nederlanders stil-
staan bij Indië?
,,Omdat Indië deel is van de Neder-
landse geschiedenis. Misschien wel
een half miljoen Nederlanders heeft
een band met de voormalige kolonie.
Dat zie je terug in het straatbeeld, in
de kunst, de cultuur. Kijk eens hoe-
veel literatuur over Indië gaat. Multa-
tuli, Louis Couperus en Hella Haasse,
maar ook recent verschijnen veel
boeken van Indische en Nederlandse
auteurs met Indië als thema.”

Is er ook een persoonlijke compo-
nent?
,,Wellicht is het de menselijke be-
hoefte om met deze achtergrond een
plek te vinden in de samenleving en
in Nijmegen. Dat de Indische inwo-
ners zichtbaar zijn in deze stad, dat
hun verhaal gekend wordt.”

De Indische
cultuur in
Nijmegen floreert
en dat komt mede
door Peter van Riel.
Hij wil de 75ste
Indië-herdenking
benadrukken met
het dragen van de
Melati-speld, een
Indisch symbool van
troost. ,,Iedereen
kan in deze tijd
bemoediging
gebruiken.”

HET VRIJDAGINTERVIEWPETER VAN RIEL

◀ Peter van Riel, met de Melati-
speld op zijn revers. FOTO PAUL RAPP


