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Welkom in de laatste aflevering van Pelita  
Nieuws van het jaar 2017. Het eerste jaar  
op onze nieuwe locatie in Diemen zit  
erop, maar het hoogtepunt van dit 
afgelopen jaar vond toch plaats in het  
ons vertrouwde Den Haag en wel op  
22 november jongstleden in Diligentia  
aan het Lange Voorhout, met de viering 
van ons 70-jarig jubileum. Het was een  
gedenkwaardige dag met een geslaagd  
programma, elders in deze editie vindt  
u een uitgebreide impressie van de bijeen- 
komst. Naast de aanwezigheid van staatssecrtaris Paul Blokhuis en diens aan ons uitgesproken  
steun waren de documentaire over Pelita van Rocky Tuhuteru “Achter elk zwijgen zit een 
verhaal, van opvang naar zorg” en het schrijverspanel o.l.v. Hans Goedkoop, voor ons 
inhoudelijk van belang. Het panel sprak over de invloed van oorlog, bersiap en repatriëring 
op hun opvoeding. In de bij vlagen ontroerende en op andere momenten grappige discus-
sie speelden de auteurs met de gedachte in de toekomst gezamenlijk een Indisch verzor-
gingshuis te starten waar zij zelf de bewoners van zouden zijn, wilden ze het daar tenminste 
naar hun zin kunnen hebben. Iets wat in essentie eigenlijk nauw aansluit bij wat Pelita als 
zijn toekomstige opdracht ziet: het faciliteren van contextgebonden, cultuur-sensitieve of 
belevingsgerichte zorg voor Indische en Molukse ouderen.

Met de jubileumdag nog in het achterhoofd sloegen we enkele dagen later de NRC open en 
ons oog viel op een artikel van Irene Schoenmacker dat we u in dit verband niet willen ont-
houden. De kop boven het artikel van 27 november luidde “Nederlandse emigranten wor-
den oud in eigen verzorgingshuizen”, waarbij poldermodel en ‘gezelligheid’ centraal staan, 
inclusief Hollandse pot en Frans Bauer. In de hal van het verzorgingshuis in Australië, dat 
onderwerp van het artikel is, hangen schaatsen en foto’s van het Nederlandse koningshuis.  
In een klein winkeltje worden producten als stroopwafels en hagelslag aan de man gebracht.  
Overbeek Lodge heet het en het is opgericht door een groepje Nederlanders die tijdens de  
jaren vijftig en zestig naar Australië vertrokken. Naarmate de jaren verstreken kwam de vraag  
op hoe het zou moeten als de Nederlanders oud zouden worden en niet meer voor zichzelf  
zouden kunnen zorgen. Ze zamelden geld in en bouwden vijfentwintig jaar geleden onder  
de naam DutchCare enkele verzorgings- en verpleegtehuizen, met namen als Overbeek Lodge,  
Beatrix Village en Margriet Manor, waar zij en andere Nederlandse ouderen later terecht- 
konden. In totaal zijn er zo’n 170 bedden. Hoewel de meesten al decennia in Australië wonen,  
voelen ze zich nog sterk verbonden met Nederland en verlangen ze op latere leeftijd vaak terug  
naar ‘huis’. DutchCare probeert een mini-Nederland te bouwen: in de kast liggen spelletjes  
als Pim Pam Pet, er tikt een Friese wandklok en op de radio klinkt Frans Bauer. Op de afdeling  
voor dementerenden wordt uitsluitend Nederlands gesproken. In het ‘mini-Nederland’ van  
DutchCare staan op het menu gerechten als boerenkool, erwtensoep en – “what do you  
call them – the brown peas?” – bruine bonen. De instelling biedt 172 ouderen zorg op  
verschillende locaties, ook thuiszorg en een maaltijdservice: Windmeals  de appelmoes, rabarber  
en peertjes doen terugdenken aan Nederland. Op de afdeling Waterlelie wonen ouderen die 
dement zijn. De organisatie maakt veel gebruik van Nederlandse stagiaires. De dementeren-
den reageren meer op Nederlands dan op het Engels. Alsof ze zich iets van vroeger herinneren. 

Vervang het Nederlands door Maleis, de Hollandse pot door de Indische rijsttafel, Frans 
Bauer door krontjong, Pim Pam Pet door tjongklak en erwtensoep door soto ajam en heel 
Nederland begrijpt wat we bedoelen met belevingsgerichte zorg. Misschien moeten we in 
het nieuwe jaar bij onze discussies eens op zoek gaan naar overeenkomsten in plaats van 
verschillen, ook waar het gaat om andere nieuwkomers en hun cultuur. Wie weet scheelt 
het misverstand en onbegrip. In hun wezen verschillen mensen minder dan sommigen ons 
willen doen geloven. We wensen u het allerbeste voor 2018! Selamat tahun baru! 

v.l.n.r. Hans Goedkoop, Reggie Baay, Sylvia Pessireron, 
Adriaan van Dis en Herman Keppy.
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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. 

FAKE NEWS

We schrijven december 1947. Terwijl op Java de strijd nog aan 
alle kanten woedt, wordt in Djokja een jongetje het Militair Hos-
pitaal in gedragen. Een geval van oorlogje spelen. Ibra en Jusuf 
hadden hun spel wat ál te letterlijk opgevat, het was uit de hand 
gelopen, en, Ibra, de jongen van de foto, had Jusuf met zijn hou-
ten geweer een klap gegeven. De laatste sloeg zijn vriend terug, 
misschien harder dan hij bedoelde. Ibra bloedt. De schaafwonden 
zijn niet zo erg, maar hij moet nu vier tanden missen. Oorlogsfoto- 
graaf Hugo Wilmar ziet er een mooi plaatje in en vereeuwigt het 
slachtoffer.

De Dienst Leger Contacten zorgt later voor het bijschrift. Niet bekend 
met de geschiedenis van het voorval, wordt plichtmatig geno-
teerd: ‘Republikeinse soldaat met gezicht in verband’. Volgende! 
Soortgelijke verwarring ontstond ook ooit bij het Nederlandse 
leger. “Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) rekru-
teerde in de Tweede Wereldoorlog extreem jonge kindsoldaten 
op Java. De jongste claimt zeven jaar oud te zijn geweest toen hij 
aan de slag ging op de kazerne”, kopte De Telegraaf in decem-
ber 2015 naar aanleiding van de uitspraak van een meneer die 
claimde als kind gerekruteerd te zijn geweest en nu achterstal-
lig salaris hoopte te ontvangen. “Schande!”, spraken Kamerleden 
van PVV en SP, “Dát moet worden uitgezocht!” In de media werd 
onze hele koloniale geschiedenis overhoop gehaald. De vraag 
of kinderen onder de 16 werden gerekruteerd, werd vervolgens 
voorgelegd aan het NIOD. Het zal u misschien niet verbazen: 
nooit meer iets van gehoord. Misverstand.

Gebrek aan kennis
Wat deze geschiedenissen met elkaar verbindt, is het feit dat ze 
beide snel aanleiding geven tot verkeerde conclusies. En al hele-
maal, als de achtergrondkennis ontbreekt. Generaliserend kunnen 
we stellen dat de eerste generatie Indische Nederlanders is over-
leden of te moe om nog te schrijven. De tweede generatie houdt 
zich alleen bezig met de verwerking van oorlogsleed, en de derde 
en vierde generatie weet van niets. De wetenschappers werken 
vanuit een ivoren toren en publiceren alleen in het Engels, en de 
journalisten brengen alleen nieuws als ze denken dat het verkoopt. 
Al met al een ideale voedingsbodem voor speculaties, geklets in 
de ruimte en onnodige maatschappelijke onrust. Kraait één haan 
in de kampong, dan kukelen alle andere hem na. En ja, natuurlijk, 
dit alles mogelijk gemaakt door de sociale media. Op Facebook 

kies je je eigen vrienden op basis van hun profiel. Hoe meer gelijk-
gestemde berichten je iedere dag langs ziet komen, des te meer 
geloof je in je eigen gelijk. Ook al is het onzin, ook al is het ‘fake’,

Pas op voor de mythe!
Schrijver Geert Mak zei hierover enkele weken geleden bij de ont-
vangst van de oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds dat 
steeds meer mensen enkel en alleen nog in hun eigen waarheid 
leven, “een zelfgeschapen wereld waarin je eindeloos kunt door-
sudderen, zolang je leeft.” Hij meent dat de cultuur, in welke vorm 
ook, permanent illusies moet openkrabben, moet rebelleren en 
vragen moet stellen, twijfel moet zaaien, om de ogen permanent 
open te houden voor de werkelijkheid. “Want als we die uit het 
oog verliezen, neemt de mythe die plaats in, met alle gevolgen 
van dien.” De geschiedenis van Nederlands-Indië glijdt weg in de 
tijd, maar komt tegelijkertijd door het internet steeds dichterbij.  
Laten we bij de discussies die het oproept proberen niet al te grote  
emoties te tonen, en de waan van de dag de waan van de dag te 
laten zijn. Eerst alles wat we lezen kritisch beschouwen, en dán pas 
oordelen. Tenslotte, de foto waarmee ik dit stukje begon is nog 
niet opgemerkt door de media. Ik verzoek u dat zo te laten. Het 
laatste wat ik zou willen, is dat ook híer de verkeerde conclusie  
wordt getrokken. “Koloniaal bezettingsleger martelt Indonesische 
kindsoldaten”, zou zó maar als kop kunnen worden gebruikt. Ik 
bedoel maar. 

Laten we hopen dat het Indonesische jongetje ‘Ibra’ nog in leven 
is en van een goede gezondheid geniet. Zou kunnen, toch?  

Vrede op aarde, en in de mensen een welbehagen!

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

december / 2017

Republikeinse soldaat met gezicht in verband.



1  Mediagroep Stichting WMV: Lunetten.  

Moluks dorp in Nederland (Hoevelaken 1986)
2  Banny da Lima, ‘Toekomst Lunetten onzeker’,  

Tjengkeh 3 (1979).
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Lunetten moet leeg
Op 14 februari 1985 wordt het rapport 
van een ingestelde Moluks-Nederlandse 
commissie overhandigd aan de Molukse 
bewoners. De samenwerking binnen deze 
commissie laat echter te wensen over. 
De Molukse commissieleden hebben het 
gevoel niet voldoende gehoord te wor-
den door de mensen die de staat verte-
genwoordigden. P.W. Bückmann, voorlich-
ter van de Directie Minderheden van WVC, 
stelt in juli 1984: ‘De toestand van de barak-
ken is abominabel. Volgens de Woningwet 
zijn ze onbewoonbaar. Het klinkt wat pater-
nalistisch, maar het vertrek is daarom voor 
hun eigen bestwil. De bedoeling is er in 
1986 mee te beginnen met als resultaat dat 
er met ingang van 1 januari 1987 niemand 

VUGHT

Veel Nederlandse plaatsen hebben straat-
namen die verwijzen naar Nederlands-
Indië. Verwijzingen naar eilanden, plaatsen, 
rivieren, bergen, vulkanen, en namen van 
personen. Onder regie van initiatiefnemer 
Dick Rozing werken verschillende auteurs 
aan het boek Onze Indische Buurten. Dit  
is het tweede artikel van schrijfster Sylvia 
Pessireron, na Wierden nu over Vught. Het 
is aangevuld door Joaniek Vreeswijk, stu-
dente aan de Universiteit Utrecht. U leest
over de ontstaansgeschiedenis van de Mo- 
lukse wijk in Vught, waar de straatnamen  
verwijzen naar de schepen waarmee Moluk- 
kers in 1951 in Nederland aankwamen. 

Kamp Lunetten
Wie had ooit verwacht dat een deel van 
het voormalig concentratiekamp Vught 
in vrijwel originele staat zou worden her-
bouwd tot een vaste woonplek? Zeker niet 
de Molukkers die daar in 1951 tijdelijk wer-
den ondergebracht. Na een verbeten strijd 
om het behoud van het woonoord lijkt hun 
domicilie, dat grenst aan het Nationaal  
Monument Kamp Vught en de penitentiaire 
inrichting Nieuw Vosseveld, op de oude 
barakken. De straatnamen herinneren 
aan de bijzondere Molukse geschiedenis.  

De komst van zo’n 12.500 Molukkers in 
1951 stelt de toenmalige regering voor een 
groot probleem. Het naoorlogse Nederland  
kampt met enorme woningnood en dus 
is er voor de Molukkers niet direct woon-
ruimte voorhanden. In allerijl worden 
oude kazernes, kloosters en voormalige 
concentratiekampen aangepast door de 
Dienst Uitvoering Werken (destijds verant- 
woordelijk voor opruimingswerkzaam-
heden, ontginning en civiele werken). 
Zo ook kamp Lunetten dat buiten de 
bebouwde kom van Vught ligt. De lange 
barakken in het kamp zijn in tweeën ver-
deeld met leefruimtes aan weerszijden van  

de gang. Het betreft kamers van 2,5 bij 5  
meter. De wanden die de ruimtes scheiden,  
zijn gemaakt van geperst stro. Precies een  
week voor de aankomst van m.s. Kota Inten,  
het eerste transportschip met Molukse 
opvarenden, is kamp Vught gereed voor 
bewoning. Onder de naam ‘woonoord 
Lunetten’ biedt het onderdak aan ongeveer 
3000 Molukkers. Lunetten is de plaats waar 
een derde van de Molukse samenleving  
heeft gewoond of is geboren. Voormalige 
bewoners van het woonoord verhuizen 
later naar speciale woonwijken elders in 
Nederland zoals Moordrecht, Nistelrode, 
Leerdam, Breda, Tilburg, Waalwijk en  
’s-Hertogenbosch1. 

Van woonoord naar woonwijk
Vanaf eind jaren vijftig besluit de Neder-
landse regering dat er geen mogelijkheid 
is om de Molukkers terug te brengen naar 
hun eigen land; de zelfzorg wordt ingesteld 
wat betekent dat de mensen in hun eigen 
onderhoud moeten voorzien. De volgende 
stap is de opheffing van de geïsoleerd lig-
gende Molukse woonoorden. In de jaren 
vijftig echter zijn de Molukkers in Vught 
nog helemaal niet op de hoogte van dit 
rijksbeleid. Terwijl aan het eind van de jaren 
zestig de meeste Molukse woonoorden  
worden gesloten en de bewoners naar wij-
ken verhuizen, blijft Vught onaangetast. 

Uiteindelijk krijgen dan ook de bewoners 
van kamp Lunetten in juli 1984 een brief 
van WVC dat zij het woonoord moeten ver-
laten. Lunetten is het laatste in de rij van 
woonoorden die gesloopt zouden moeten 
worden2. Dit besluit wordt niet door ieder-
een in het kamp goed ontvangen. Inte-
gendeel: men reageert furieus. De bewo-
ners benadrukken dat het kamp voor hen 
de tijdelijkheid van hun verblijf in Neder-
land symboliseert. Zo lang de Nederlandse 
regering de belofte van terugkeer niet wil 
nakomen, weigert men te verhuizen van 
de plek waar men al 35 jaar woont. 

INDISCHE BUURTEN IN NEDERLAND
(DEEL 17 )

1  Molukse vrouw hangt was op in kamp 
Lunetten in Vught. Vught was toen al  
het laatste barakkenkamp voor Zuid 
Molukkers, 16 juli 1984. (Nationaal Archief, 

Den Haag, Rijksfotoarchief)

2  Kinderen in het Molukse kamp Lunetten 
in Vught, 16 juli 1984. (Nationaal Archief, 

Den Haag, Rijksfotoarchief) 

3  Molukse inwoners van kamp Lunetten 
verwelkomen de Tweede Kamerleden 
met spandoeken, 7 maart 1986.  
(Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief)

4  M.S. Kota Inten. (Beeldarchief Stichting 

Moluks Historisch Museum)

2 3

4
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meer in Lunetten woont3.’ Elders in Vught 
wordt speciaal voor de Molukkers de wijk 
Vijverhof gebouwd. Bij de oplevering in 
1988 staan 142 huizen klaar om de nieuwe 
bewoners te ontvangen, er is zelfs een 
gemeenschapsgebouw en een eigen kerk. 
Om het ‘eigen gezicht’ te benadrukken 
staan op de straatnaambordjes Molukse 
vogelsoorten als kastoeri (papegaaisoort), 
merpati (duif), merak (pauw), lori (papegaai-
soort), seriwang (vliegenvanger) en samar 
(roofvogel). De Petra-kerk staat aan het 
Salahutuplein, die naam verwijst naar het 
imposante gebergte op het eiland Ambon.  

Om Vijverhof aantrekkelijk te maken voor 
Molukkers is een Molukse architect ingezet 
en een Molukse ambtenaar ingeschakeld 
om mee te denken over de inrichting van 
de wijk. Ondanks deze inspanning kiest 
slechts een handjevol Molukkers voor een 
woning in de nieuwe wijk. Ondertussen 
houden de inwoners van het woonoord 
onverminderd vast aan behoud van de 
woonplek. Een bezoek in 1988 van toen-
malig minister Eelco Brinkman van WVC 
brengt daarin geen verandering. Zijn uit-
spraak dat Lunetten wordt gesloopt en dat 
iedereen in Vijverhof moet gaan wonen, 
wordt zelfs het begin van een juridisch 
steekspel tussen de staat en de bewoners. 
De staat komt uiteindelijk met een compro-
mis, omdat Ton Latuhihin, gesteund door 
advocaat Usman Santi, aanspraak maakt 
op huurbescherming. Vanaf dat moment is 
het onmogelijk voor de staat om Lunetten 

daadwerkelijk leeg te krijgen. In oktober 
1989 bereikt het ministerie van WVC met 
alle 250 bewoners het principeakkoord 
dat kamp Vught, waar sinds de jaren vijftig  
Molukse gezinnen zijn gehuisvest, zal worden  
gerenoveerd. Op 14 oktober 1989 beslist 
het Rijk dat het laatst overgebleven Molukse  
woonoord in aangepaste vorm mag blijven 
bestaan. 

Nieuwbouw
Twaalf van de negentien barakken zullen 
worden gesloopt en er komen woningen 
in de stijl van de oude barakken. Door de 
gemeente wordt gesproken van renovatie 
terwijl het in werkelijkheid om nieuwbouw 
gaat. De gekozen omschrijving heeft subsi-
die-technische redenen: de renovatierege-
ling van het ministerie van Volkshuisvesting 
was financieel gunstiger dan de nieuwbouw-
regeling. De Rijksoverheid investeert 19 mil-
joen gulden in het project. Na de renova-
tie kunnen 87 gezinnen opnieuw in Lunet-
ten een woning huren tegen een aange-
past huurbedrag. ‘Toen de renovatie erdoor 
was, was het logisch dat de Molukkers zelf 
de straatnamen zouden kiezen,’ vertelt Ton 
Latuhihin, voorzitter van kampraad Lunet-
ten. ‘We wilden namen die de eerste gene-
ratie kan uitspreken. Unaniem werd gekozen 
voor de namen van een aantal schepen die  
de Molukkers naar Nederland hebben 
gebracht. Dat waren onder andere de Asto-
rias (eigenlijk Asturias), de Goya, Kota Inten, 
Roma, Fair Sea en Atlantis. Ons stichtings-
gebouw heet daarom ook Pelabuhan Lunet-
ten oftewel Haven van Lunetten. Het huidige 
woonoord beslaat ongeveer de helft van 
de oppervlakte van het oude. Er wonen nu 

ongeveer 250 mensen in 107 woonhuizen. In  
Vijverhof wonen om en nabij 30 Molukse  
gezinnen.’ Na de herbouw van kamp Lunetten 
zijn – op één na – alle oude barakken gesloopt. 
 
Oorlogserfgoed
Het verhaal van de Molukkers in woonoord 
Lunetten is onderdeel van de bewogen 
geschiedenis van de plek die wij tegen-
woordig kennen als Nationaal Monument 
Kamp Vught. Na de grondige vernieuwing 
in 2002 is Barak 1b – de enige barak die 
werd behouden – aan het herinnerings-
centrum toegevoegd. Nu kan jong en oud 
hier luisteren en kijken naar de verhalen 
van de vele duizenden personen die in en 
na de Tweede Wereldoorlog op deze plek 
moesten verblijven. De andere kant van de 
barak wordt tot op heden gebruikt als kerk 
voor de Molukse gemeenschap. 

UW 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.

Op de melodie van dat lied had ik overigens  
jaren geleden iets geks gedaan. Mammie  
had het kerstspel geregisseerd en stond in  
de coulissen alles te regelen. Tijdens de 
begintonen van dit lied stonden Maria en 
Jozef klaar in de coulissen om een rondje 
over het toneel te lopen. Nu was Maria mijn  
kleuterjuf Bauke en toen Mammie mijn hand 
losliet pakte ik gewoon het blauwe kleed  
van Maria en liep een rondje mee over het  
toneel. De zaal schaterde het uit. Op het  
moment dat we weer langs de coulissen 

Als ik aan Kerstmis denk, denk ik aan een 
heerlijk familiefeest vanaf mijn vroegste 
jeugd. Surabaja. Onze kerstboom was een 
slappe tjemara-den, waar de echte kaars-
jes vaak in omvielen. Mos, onze djongos,  
stond verdekt opgesteld naast de kerst-
boom met een emmer water en een natte  
dweil. De cadeautjes onder de boom 
waren verpakt in krantenpapier met 
een lint van rood crêpepapier. Alle lied-
jes hadden we wekenlang geoefend, 
want onze familie is echt een zangfami-
lie. Het kerkelijke kerstfeest vond plaats 
in de Pregolan Bunder kerk in Surabaja.  

‘Daar ruist langs de wolken’ vond ik het  
mooiste lied, maar ‘Engelkens door het  
luchtruim zwevend’ tweestemmig vond  
ik ook prachtig. In het AMVJ-gebouw 
in Surabaja, waar mijn moeder en Tante 
El directrices waren vond ook altijd  
een vrolijk kerstfeest plaats. Daar heb ik 
mogen meemaken dat de hele boom in de 
fik vloog. Mammie, heel koelbloedig gaf het  
personeel de opdracht de boom naar bui-
ten te kieperen vanaf de eerste etage en 
gaf meteen daarna het Molukse kinderkoor  
een teken om opnieuw in te zetten met 
‘Maria die zoude naar Bethlehem gaan’. 

 foto: Rien Eijbersen

WIETEKE’S WERELD

KERST

3  Hans Kops, ‘De laatste kampong’,  

de Tijd, 7 juni 1985.
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kwamen waar mijn moeder stond, griste ze  
mij aan mijn arm weer terug achter  
het toneel. Ik keek heel verbaasd. 

‘Waarom..eh,’ fluisterde ik. ‘Maria en Jozef 
hebben nog geen kindje nu,’ siste zij. ‘Ze 
zijn op weg naar de stal, dat weet je toch? 
Hun kindje is straks kindje Jezus.’ Tante El 
had eens de tafel versierd met een schit-
terend sneeuwlandschap van vele pak-
ken watten.  Er stonden kleine huisjes en  
boompjes op de feestelijk gedekte tafel. 
Als klap op de vuurpijl reed het speelgoed- 
treintje van oudste broer Rob er doorheen.  
Er stonden kaarsen op tafel en op een gege- 
ven moment werd het licht uitgedaan en 
zag je het treintje door het mooie sneeuw-
landschap rijden. Beeldschoon en ach, wat  
leuk om zo de kerstmaaltijd van ajam kodok  
te mogen verorberen. Met een heerlijke 
chocoladepudding met vanillevla toe. Het 
jaar daarop besloten wij het sneeuwfeest 
op tafel te herhalen. Maar o wee, we ble-
ven te lang in het donker van de sprook-
jesachtige verlichting genieten en de wat-
ten vatten vlam. Mos had de emmer water 

bij de hand, maar nu kwam het meeste 
water op Tante El terecht. We hadden 
ondanks de schrik plezier voor tien. Later 
in Nederland, we waren inmiddels tieners, 
mijn broertje Theo en ik, vierden we het 
altijd in het huis van Tante El, Oom Frans 
en Oma. De Pondok heette dat huis. En als 
ik er nu in bus 24 op de Sportlaan in Den 
Haag langsrijd, zie ik nog altijd de letters 
buiten op het huis staan. Tante El versierde 
de boom altijd met zilver en wit, speelde 
kerstliedjes op de piano en wij zongen 
alles mee. Ook wilde Oma graag dat broer 
Theo en ik het ‘Ere zij God’ zongen met de 
gitaar. Bij het minste foutje kregen we de 
slappe lach. Inmiddels was de boom ook 
met elektrische lichtjes versierd, maar een 
paar echte kaarsjes moesten er ook bij. 
Gelukkig is er nooit meer brand van geko-
men. Het Lucas 2 werd voorgelezen uit de 
bijbel: ‘En het geschiedde in die dagen..’ 
Lied na lied zongen we en tenslotte moch-
ten we aanvallen op de Indische huzaren-
salade en de Tipsy Cake met veel rum er in. 
Toen ik trouwde werd het kerstfeest langza-
merhand naar ons huis verplaatst. Wel een 
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Wim Visser met één van zijn schilderijen.

jaar heb ik geëxposeerd in onder andere  
de Molukse wijk in Krimpen aan den IJssel en 
in de Literaire Salon (Marinjo) in Den Haag.  
Mijn schilderijen komen nog niet bin-
nen bij de Molukkers. Daarom worden  
momenteel allerlei plannen gemaakt. 

Deze rubriek richt de schijnwerper op 
mensen, wier roots in Indië liggen maar die 
al op jonge leeftijd naar Nederland kwa-
men, of zelfs in Nederland geboren zijn.  
Wat is de invloed van die Indische achter- 
grond op hun levensloop? Monnique  
Haak laat hen aan het woord. Dit keer 
vertelt kunstenaar Wim Visser (49). Hij is 
geboren in Zutphen. 

“We zijn thuis met z’n vijven. Vijf jongens. 
Alleen ik en mijn broertje onder mij zijn in 
Nederland geboren. Mijn andere drie broers 
zijn geboren op de Molukken. De oudste  
woont daar nog steeds, hij bleef daar achter  
toen mijn ouders naar Nederland gingen. 
Mijn moeder is geboren in Atjeh, op Sumatra.  
Mijn vader is geboren op Ambon, de Moluk- 
ken. Allebei groeiden ze op de Molukken  
op. Mijn ouders begonnen daar aan hun  
gezin. Ik denk dat ik van alle broers degene  
ben die nu nog het vaakst naar Indonesië  
gaat. Dit jaar ben ik al drie keer naar Indo-
nesië geweest. Ik voel me daar vrijer dan 
hier. Het is wat minder stressvol. Ik merk dat  
ik in Indonesië niet zo’n druk leven hoef te 
hebben. Ik voel mij daar echt thuis. Verder  
woont het grootste gedeelte van onze  
familie nog op de Molukken. Tijdens één 

van mijn familiebezoeken op Ambon zat ik 
met een neef wat te praten. Over mij en 
over dat ik schilder. Mijn neef kwam met 
het idee om Molukse kunst te gaan schil-
deren. Eerst moest ik aan het idee wennen.  
Het zal vast al wel bestaan, dacht ik. Daar-
na ben ik veel gaan googlen over Molukse 
kunst. Op de Molukken komen er in kerken 
wel muurschilderingen voor, maar daarbui-
ten is er van Molukse schilderkunst voor 
zover ik weet eigenlijk nauwelijks sprake. 
In het nationale museum van Indonesië op 
Bali is bijvoorbeeld kunst te zien uit Java, 
Bali en Papua. Maar geen Molukse kunst. 

Daarom begon ik, op aanraden van mijn 
neef, met het schilderen van Molukse iconi-
sche voorwerpen en gebruiken. Door mijn  
schilderkunst wil ik de Molukken onder de  
aandacht brengen. Ik heb mijn schilderijen  
wel een moderne twist gegeven. Eerst schil-
derde ik tjenkeh (kruidnagel), wat afkomstig  
is van de Molukken. Daarna schilderde ik als 
eerste Martha Christina Tiahahu. Zij is een 
Molukse vrijheidsstrijder en tegenwoordig 
één van de nationale helden van Indonesië.  

Er zijn veel Molukse muzikanten, maar 
schilderkunst komt er dus niet vandaan. Dit 

KINDEREN VAN INDIË  2

beetje anders: de boom moest alle kleuren  
hebben van de regenboog. Elk jaar moch-
ten de kinderen een paar ballen bijkopen of  
een vogeltje of een trompetje. Geen echte 
kaarsjes meer, maar extra veel lampjes. 
Echtgenoot Theo aan de vleugel en ‘So this  
is Christmas’ van John Lennon na het Stille 
Nacht. Enkele dagen later was het Oud en 
Nieuw. Onze jongetjes waren dol op vuur-
werk. Maar het grootste kind was eigenlijk 
mijn moeder. Enthousiast, maar op fluister- 
toon vertelde ze onze oudste zoon Bas dat  
ze bij Toko Semarang een ‘enorme renteng’  
had gekocht. Die streng van rotjes lag daar  
te wachten in de ijskast. De streng vuurwerk  
werd op Oudejaarsavond in een boom 
gehangen of aan een vlaggenstok en knallen  
maar. Mijn moeder stond dan achter de ruit  
verrukt te kijken naar het geknal van de ‘mer-
tjon’. Voor haar was vuurwerk altijd belang- 
rijk, want in Indië verdreef het de boze 
geesten. Ik ben bang voor vuurwerk, dus ik 
zet ook geen stap naar buiten, maar dicht 
tegen haar aan zei ik: ‘Mooi hè Mam?’ En 
dan juichte ze: ‘Gaweldig! Gaweldig!’
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veel over. Ik denk zelfs dat mijn dochter 
meer weet over het verleden van mijn 
ouders dan ik. 

Nu ben ik van plan om het roer om te gooien.  
En te emigreren. Met mijn schilderkunst wil 
ik niet alleen in het hart van de Molukken 
zitten, maar ook in het hart van heel Indo-
nesië. En mijn voorkeur gaat uit naar Bali. 
Naar het rustige gedeelte in het noorden 
bij Lovina. Daar ken ik al redelijk wat men-
sen. Die droom heb ik al heel lang. Graag 
wil ik van mijn hobby mijn beroep maken. 
Bovendien ben ik bijna vijftig jaar oud. Als 
ik nu niet mijn droom achterna ga, doe ik 
het misschien nooit.”

We zijn bezig met het regelen van een 
expositie in het Erasmushuis in Jakarta en 
een  expositie op de Molukken. Dat doen 
we via Nederland, onder andere zijn wij in 
gesprek met de gemeente Vlissingen. De 
stad Vlissingen en Ambon stad hebben 
namelijk een stedenband. Verder ben ik 
uitgenodigd voor een presentatie/expo-
sitie met betrekking tot Martha Christina 
voor het Moluks Historisch Museum.
 
Waar ik veel respect voor heb, is dat mijn 
ouders in hun mooiste jaren het roer hebben  
omgegooid en naar Nederland zijn gekomen.  
Zij waren toen allebei in de dertig. Dat zijn 
toch de mooie jaren, want je kunt nog alle 
kanten op. Als zij daar waren gebleven, 

hadden wij het denk ik nooit zo ver kunnen 
schoppen. We zijn allemaal goed terecht 
gekomen. Zij hebben ons die kans gege-
ven door naar Nederland te emigreren. Ze 
zijn helemaal opnieuw begonnen en heb-
ben alles opnieuw moeten leren. Uitein-
delijk hebben mijn vader en moeder lan-
ger in Nederland geleefd dan in Indone-
sië. Nederland is hun land geworden. Hier 
woont ook mijn enige dochter. Zij is nog 
niet buiten Europa geweest. Mijn doch-
ter heeft een heel andere droom dan ik.  
Ze heeft niet zozeer de behoefte om naar 
Indonesië op reis te gaan. Zij heeft hier 
haar twee kinderen. Toch is ze wel geïnte-
resseerd in de verhalen van vroeger. Mijn 
dochter en mijn moeder spreken er samen 

te zullen ontmoeten, zoo heeft men hier een groote brug van bamboe  
over den buitenmuur van de poeri gebouwd, om het lijk naar de 
wadah, die buiten de muur zal worden opgesteld, te vervoeren. 
Het merkwaardige van dezen overgang is zijn bekroning met een 
groot vliegtuig, bestaande uit een geraamte van bamboe, dat met 
wit katoen is overtrokken. De wielen zijn een paar versleten auto-
banden; ook de letters K.N.I.L.M. en andere merken ontbreken  
niet. Wordt er verondersteld dat de ziel van de oude vrouw, als haar 
lijk over de brug wordt gedragen, per postvliegtuig ten hemel zal 
stijgen? Dit wonderlijke gevaarte heb ik afgebeeld. Na de buiten-
gewoon kostbare wadah’s - er worden ook nog eenige lang tevoren  
gestorven familieleden verbrand- en de fraaie zwarte stieren, waarin 
de lijken op den brandstapel komen te liggen, in oogenschouw  
te hebben genomen, wordt de terugtocht naar Denpasar weer 
aanvaard...

Op 25 maart 1937 reisde Nieuwenkamp naar Tabanan. Hij was 
toen voor de vijfde keer op Bali, zijn laatste bezoek aan Indië. Ont-
moetingen met oude bekenden leverden vaak informatie op over 
bijzondere gebeurtenissen. Zo ook nu weer. In Tabanan werd een 
merkwaardige staatsietrap aangetroffen die bij een lijkverbranding  
gebruikt zou gaan worden. Trappen zoals deze had hij al eerder 
getekend, maar een exemplaar in de vorm van een KLM toestel 
was wel heel merkwaardig. De tekening laat zien hoezeer het 
Nederlandse bewind en de moderniteiten van die dagen invloed 
hadden op de ceremoniën van de Baliërs.

In zijn reisverslag werd daar het volgende over geschreven:
...Per auto naar Tabanan, om de vele en kostbare toebereidselen 
voor de verbranding van het lijk van de moeder van de regent, 
Anak Agoeng, te bezichtigen. Daar, zooals u bekend kan wezen uit 
mijn vorige beschrijvingen, een lijk nooit door den gewonen toe-
gang tot een erf wordt uitgedragen, uit vrees van booze geesten  

OOST & WEST4

Eerder in Pelita Nieuws liet Cary Venselaar de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp aan het woord over de zes grote reizen die hij naar Nederlands-
Indië maakte tussen 1898 en 1937. Aansluitend vertelde hij ons in de reeks ‘Schatgraven in de Indische kunst’ meer over de belevenissen van 
Nieuwenkamp in Indonesië en zijn werk daar. Misschien herinnert u zich dat nog. Nu mogen wij u opnieuw verrassen met onderzoek van Vense-
laar aan de hand van prenten uit de enorme nalatenschap van Nieuwenkamp die hij bespreekt onder de titel Oost en West. Het levert een aantal 
nieuwe aangrijpende beschouwingen op.

1  Kostbare toebereid-
selen voor een lijk-
verbranding. Potlood, 
pen en inkt, 23,5x26,6 
cm, 25 maart 1937.

2  Staatsietrap waar een 
lijk mee in een wadah 
wordt gebracht.  
Sangsit, Noord-Bali. 
Pen penseel en inkt, 
1906-1910.

3  Op weg naar de 
verbrandingsplaats, 
Sangsit. Pen, penseel, 
inkt en gouache,  
16,5x20,4 cm,  
augustus 1916, naar 
eerdere schetsen.

 

1 2 3
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alleen de vroegere vorst van Kloengkoeng mocht elf daken voeren. 
Soms rust de hele stellage op een reusachtige houten garoeda, 
de mythische vogel, het voertuig van Wisnoe of bestaat het 
bovengedeelte uit een kunstig aangebrachte zetel, de zwevende  
lotus genaamd, waarop alleen het stoffelijk omhulsel van een priester  
mag worden vervoerd. Ieder, die een wadah boven zijn stand 
gebruikt, komt nooit in de hemel, doch verhuist naar het rijk der 
booze geesten...

Eerder getekend was een andere trap. Deze kwam uit Sangsit, 
maar is niet gedateerd. De tekening moet gemaakt zijn tussen 1906  
en 1910, omdat die al in Bali en Lombok gepubliceerd werd. Helaas  
kon dat toen niet in de originele kleuren geschieden. Aan de Neder-
landse vlaggetjes die de trap versieren is te zien dat Nederland  
op Bali het bewind voerde. Er werd een lijk opgetild om via deze 
overgang de wadah in te worden gedragen. Deze is zichtbaar op 
de achtergrond Later werd een tekening gemaakt van de wadah 
zelf, op weg naar een verbrandingsplaats.

Ook deze tekening werd in Sangsit gemaakt, een schets ervoor 
toont de datum 11 augustus 1916. Ook hier Nederlandse vlaggen 
en een priester die dit ´voertuig´ de juiste richting op stuurt. Veel 
later schreef Nieuwenkamp er deze tekst bij:

...Een torenvormige wadah, waar bovenin een doode ligt, wordt door 
een groot aantal mannen naar de verbrandingsplaats gedragen.  
Ook dit gaat niet zonder dat de ziel zich verzet tegen het verlaten  
van de vroegere woning en de dragers dwingt enige malen terug 
te gaan. Onder veel geschreeuw, om de booze geesten verre te 
houden wordt ten laatste het doel bereikt. De wadah is een stellage 
van bamboe vervaardigd, met katoen bekleed en rustend op een 
breed vierkant onderstel van lange draagbamboes. De wadah op 
de tekening bestaat uit drie, naar boven toe smaller wordende ver-
diepingen, waarboven een rustbank of baleh is aangebracht. Daar-
boven een spits toelopend dak. Voor sommigen mag de wadah 
alleen met wit linnen bekleed worden, anderen mogen er voorstel-
lingen op laten schilderen of er koppen of beelden op aanbren-
gen. Op het onderste gedeelte van deze wadah is een gevecht 
afgebeeld tussen reuzen en apen, die elkaar met grote rotsblok-
ken bekogelen. De hoogere kasten mogen boven de rustbank 
drie tot elf boven elkaar geplaatste daken aanbrengen, als bij een 
meroe in een tempel. Het aantal daken moet steeds oneven zijn; 

2018 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 telefoon- 
nummer. Het werk wordt toegewezen  
aan de hoogst biedende. Bij gelijke biedingen  
laten wij het lot beslissen. En nogmaals, de 
opbrengst komt geheel ten goede aan het 
werk van Stichting HALIN.

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 Indonesië bleven wonen, vaak in behoef-
tige omstandigheden. Ten behoeve van deze  
activiteiten veilen wij een aantal kunst-werken  
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 suc-
cesvol. De totale opbrengst ligt op dit 
moment rond € 7750,-. Het gaat dit 
keer om iets heel anders, een fraai stukje 

ambachtelijk handwerk, een uitgebreid 
koperen rookstel. Deze Indisch Koperen  
Rookset heeft een totaal gewicht van 
ongeveer 5 kilogram en is van een uitzon-
derlijk mooie, degelijke en zware kwaliteit. 
De 6 bij elkaar behorende onderdelen 
zijn erg mooi geciseleerd met dierfiguren  
en florale motieven. Het dienblad heeft  
een doorsnede van ongeveer 28 centimeter.  
De bussen zijn respectievelijk zo’n 13 en 
11 centimeter hoog.

Wilt u in het bezit komen van dit fraaie kunst-
werk, dan kunt u als gebruikelijk per post of 
per e-mail een bod uitbrengen. De minimum-
prijs is in dit geval € 50,-. Biedingen kun- 
nen gestuurd worden tot uiterlijk 1 februari  

  
35
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70 JAAR STICHTING PELITA 
Na de pauze was er een boeiende, nu  
eens ontroerende, dan weer vermakelijke  
paneldiscussie, waaraan Reggie Baay, 
Adriaan van Dis, Herman Keppy en Sylvia 
Pessireron deelnamen. 

Als discussiethema was gekozen voor de 
invloed van oorlog en dekolonisatie op 
hun jeugd, opvoeding en persoonlijke ont-
wikkeling. Vervolgens sprak de kersverse 
staatssecretaris van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, de zaal toe.  
Uit zijn woorden bleek het belang dat de 
regering hecht aan een toekomstbesten- 
dige invulling van de rol van Pelita. Toe-
spraken en discussie werden afgewisseld  
met muzikale optredens van Julya Lo’ko  
en Band en aanstormend talent Vinchenzo 
Tahapary. Diana Monoarfa verzorgde de 
muzikale omlijsting van de receptie. 

De 22ste november was tevens de start-
datum van een jaar vol activiteiten voor 

Op 22 november vierde Pelita in Theater  
Diligentia aan het Lange Voorhout in Den 
Haag zijn 70-jarig jubileum. De presentatie  
van de dag was bij Hans Goedkoop, bekend  
van o.a. het tv-programma Andere tijden, 
in uitstekende handen. Na een welkomst-
woord van directeur Harriet Ferdinandus en 
een inleidende toespraak door Jan-Wilke  
Reerds, voorzitter RvB, volgde de première  
van de documentaire over 70 jaar Pelita, 
getiteld Achter elk zwijgen zit een verhaal;  
70 jaar Pelita, van opvang naar zorg. 

Hierin passeren de activiteiten die Pelita in 
de loop der jaren ontplooid heeft de revue, 
maar er is ook aandacht voor de taken die 
Pelita in de komende jaren nog wachten. 
Rick Kwekkeboom, lector Community Care  
aan de Hogeschool van Amsterdam ging 
in haar lezing in op de belangrijke rol 
die vormen van informele zorg spelen in  
de huidige maatschappij; deze rol zal in 
de toekomst nog in betekenis toenemen.  

Indische en Molukse ouderen naar aan-
leiding van ons jubileum. Masoek Sadja’s, 
Indische Eettafels en Molukse Ouderen-
dag zullen in 2018 in het teken staan van 
het jubileum, door een extra feestelijke 
aankleding en programmering. Wij willen 
met contextgebonden en cultuursensi- 
tieve zorg een essentiële bijdrage leveren 
aan de vergroting van hun weerbaarheid  
en zelfredzaamheid waarbij isolement en 
eenzaamheid zoveel mogelijk worden 
tegengegaan. Tegelijkertijd blijven wij 
natuurlijk onze traditionele taak van de 
uitvoering van de wetten voor oorlogs-
getroffenen voor onze doelgroep met 
onverminderde toewijding en enthousi-
asme uitvoeren. Ons archief telt een kleine 
100.000 dossiers en we verzorgen ook nu 
nog altijd op jaarbasis bijna vijfhonderd 
rapportages ten behoeve van de wetten 
voor oorlogsgetroffenen voor de Sociale 
Verzekeringsbank. 



PELITANIEUWS / 11

STICHTINGPELITA 

Mede mogelijk gemaakt door:

70JAAR

VAN 
OPVANG...

... NAAR 
ZORG

1947  
JUBILEUM

2017

Comité van aanbeveling: Marion Bloem, Adriaan van Dis, Wieteke van Dort, 
Boudewijn de Groot, Ernst Jansz, Yvonne Keuls, Frans Leidelmeijer, Liesbeth 
List, Willem Nijholt, Winnie Sorgdrager, Rocky Tuhuteru en Hans Wijers
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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.

In oktober circuleerden er allerlei berichten over een eerherstel 
en erkenning voor de Molukse voormalige KNIL-militairen, die 
in 1951 met hun gezin tijdelijk naar Nederland waren gekomen. 
De voorzitter van organisatie Maluku4Maluku en veteraan, Leo 
Reawaruw, had hierover contact met de Inspecteur-generaal der 
Krijgsmacht (IGK), Hans van Griensven. Voor mij kwam dit enigs-
zins als verassing. Min of meer een Molukse eenmansactie met 
dit mogelijke resultaat? 

21 november jongstleden was het zover. Luitenant-generaal Hans 
van Griensven ontving een delegatie van tien Molukse veteranen op 
het landgoed De Zwaluwberg in Hilversum. Verder waren er mensen  
van de Defensiestaf, het Comité Veteranendag en het Veteranen-
instituut aanwezig. Met deze ontvangst betoonde Van Griensven,  
die tevens de functie van Inspecteur-generaal der Veteranen bekleedt,  
de erkenning en waardering voor de inzet van de Molukse voor-
malige militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-
Indië en de strijd tegen de Indonesische nationalisten. 

“Ik ontvang u als Ambonese KNIL-veteranen graag, omdat u ons 
Koninkrijk trouw hebt gediend als militair in oorlogsomstandig-
heden”, zo liet de IGK weten. “Sterker nog”, zo vervolgde hij, “in 
Indië stond u bekend als de meest trouwe militairen van het KNIL”. 
De kille ontvangst die zij destijds in Nederland hebben gekregen, 
was dan ook ongepast voor militairen die soms hun leven op het 
spel hadden gezet voor het Nederlandse belang. Dat verdient 
respect, aldus Van Griensven. Namens de minister van Defensie 
en de regering bedankte hij de veteranen voor hun inzet, een 
inzet die dankbaarheid verdient van de Nederlandse samenleving. 

De Molukse delegatie werd verder verteld, dat het verleden niet 
teruggedraaid kon worden, maar dat de IGK daar wel iets aan 
wilde doen. Zo liet Van Griensven weten, dat hij de delegatie om 
die reden speciaal had uitgenodigd op De Zwaluwberg, zijn hoofd-
kwartier dat jarenlang ook het hoofdkwartier van Prins Bernhard 
is geweest. Met deze ontvangst werd de officiële veteranenstatus 
van de Molukse voormalige militairen bevestigd. De genodigden  
werden verder voorgelicht over onder meer de veteranenstatus 
en de aanvraagprocedure van onderscheidingen.

Ik moet bekennen dat ik aanvankelijk lauw reageerde op het 
bericht voor de ongeveer negentig nog levende Molukse voor-
malige KNIL-militairen. Aan de ene kant vond ik het goed nieuws 
dat deze handreiking werd gedaan. Het gaat om een militaire 

ERKENNING  
EN GEMENGDE 
GEVOELENS

handreiking, de erkenning van de veteranenstatus van de voor-
malige militairen. Het lijkt mij dat een deel van deze voorma-
lige KNIL-militairen nog gevoelig is voor deze militaire erken-
ning, want zij zijn diep in hun hart waarschijnlijk altijd KNIL-militair  
gebleven. De officiële opname in de groep van veteranen zal voor 
sommigen dan ook een kleine compensatie zijn voor hun destijds 
kille ontslag. Aan de andere kant dacht ik aan het grote aantal 
Molukse voormalige militairen dat inmiddels al is overleden en 
voor wie dit alles dus te laat komt.

Ik was benieuwd hoe andere Molukkers reageerden op de erken-
ning en bekeek hiervoor de verschillende reacties in de sociale 
media. Zo was er de brief van de regering in ballingschap van 
de Republiek der Zuid-Molukken van 21 november. Hierin werd 
gesproken over haar erkentelijkheid voor elke vorm van waardering  
voor de eerste generatie KNIL-militairen met een Molukse ach-
tergrond. Verder spreekt de brief over de uitblijvende erken-
ning van het zelfbeschikkingsrecht van het Molukse volk. Deze 
koppeling tussen de veteranenstatus en de politieke erkenning  
komt ook terug in de reacties. Zo doet de gevleugelde standaard- 
analyse van de “verdeel-en-heerspolitiek” nog steeds opgeld. 
De “militaire erkenning” en de politieke erkenning staan voor  
mij echter los van elkaar. Immers, nogal wat Molukkers zijn uitein-
delijk toch weer vertrokken naar Indonesië. Deze Molukkers – het 
zullen er een paar honderd zijn geweest – waren geen aanhangers 
van de RMS, maar hebben evengoed recht op erkenning als voor-
malige KNIL-militair. Uit veel Molukse reacties spreekt boosheid 
vanwege het feit dat de erkenning en het eerherstel nu pas komt. 
Toch zijn er tegengeluiden te horen: men moet toch wel blij zijn 
met de resultaten van Reawaruw. “Het is een eerste stap”. “Een 
eerste stap” impliceert dat er meer stappen komen. Als ik ver-
der de reacties lees, dan stuit ik op slechts enkele vervolgstap-
pen. Zo zou met de erkenning de weg vrij gemaakt zijn voor ver-
der onderzoek naar het ontslag van de Molukse KNIL-militairen in 
1951 en het dienstbevel voor de inscheping naar Nederland. Het 
ontslag is destijds zonder resultaat aangevochten tot en met de 
Centrale Raad van Beroep (1952). Hiernaast zijn de zaken rond 
het dienstbevel al nauwgezet beschreven in “In Nederland geble-
ven”, (2006). Er was geen algemeen dienstbevel . Nee, het lijkt 
mij vooralsnog een minder reële vervolgstap, want er zal nieuw 
inzicht of onbekend bewijsmateriaal boven water moeten komen. 
Ik ben meer gecharmeerd door de voorstellen om de graven van 
de eerste generatie Molukkers te beschouwen als graven op een 
ereveld zonder verdere grafkosten. 
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Hiernaast stelt een lichtende Molukse ziel op het internet, dat de hui-
dige erkenning pas zin heeft als deze, samen met de achtergronden,  
terechtkomt in de geschiedenisboeken. Deze lange-termijn-
gedachte lijkt mij een schot in de roos! Overigens, Reawaru heeft 
ook zijn ideeën. Zo wil hij onder meer dat er tijdens de jaarlijkse 
Indië-herdenking op 15 augustus in Den Haag plaats wordt inge-
ruimd voor Molukkers. Iedere Molukse veteraan moet de vetera-
nenstatus krijgen en ten slotte wil Reawaruw dat iedere Molukse 
veteraan de onderscheidingen krijgt waar hij recht op heeft. Hij wil  

totale erkenning en eerherstel van en voor KNIL-Molukkers. Zelf 
zit ik nog met wat gemengde gevoelens over de erkenning. Maar 
als ik mij probeer te verplaatsen in de Molukse KNIL-militairen 
die destijds naar Nederland zijn gekomen, dan zal de erkenning 
voor veel van hen een stap in de goede richting zijn. Hun maten 
in het leger waren vrienden voor het leven. Hun onderlinge loya-
liteit ging over het algemeen heel ver. De erkenning als veteraan 
brengt weer iets terug van wat zij in 1951 hebben verloren.
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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 
gijzelaarsaspect moeten kijken en dat de 
interneringen, de bewaakte kampen en de  
evacuaties laten zien dat er sprake was van 
enige ‘orde in de chaos’. Toch concludeert  
Van Delden dat er al decennia lang artike-
len en documentaires verschijnen over de 
Bersiap met clichés, onwaarheden en niet 
onderbouwde aantallen slachtoffers, ter-
wijl informatie die een breder beeld geeft 
van de Bersiap stelselmatig wordt gene- 
geerd of ontkend. Daarnaast is de benade-
ring vrijwel altijd Nederlandcentrisch, iets 
wat ook blijkt uit de onlangs verschenen 
studie ‘De brandende kampongs van Gene-
raal Spoor’ van Limpach. In de komende 
afleveringen deelt Van Delden nogmaals 
een aantal van haar bevindingen met ons.  

Maar zoals de Japanners al verwachtten, 
werd het rapport afgewezen. Duidelijk was 
dat de geallieerden de koloniale orde zouden  
herstellen en indien nodig met harde hand  
(‘a troublesome matter’, volgens Miyamoto).  
In dat geval waren gevechten waarbij de 
Japanse troepen op geallieerd bevel betrok-
ken zouden raken onvermijdelijk. Het 16e 
leger moest daarom zo ver mogelijk –  
in afgelegen berggebieden – van de poten- 
tiële brandhaarden verwijderd worden, 
zodat de Indonesiërs hun gang konden gaan 
en het Japanse leger buiten schot bleef.  
Deze zogenoemde zelfinternering vergde 
enige voorbereiding. Pas op 25 augustus 
zouden kwartiermakers afreizen naar de 
afgesproken kamplocaties waarna de status  
quo om middernacht inging. Dat betekende  
dat de Japanse troepen na de status quo 
verplaatst werden, terwijl de staf heel goed 
wist dat zij in hun oude posities moesten  
blijven. De staf probeerde dit heikele  

punt te omzeilen door twee argumenten 
achter de hand te houden. Ten eerste wilde 
zij bij eventueel Brits commentaar uitleggen  
dat de zelfinternering moest voorkomen 
dat jonge commandanten achterhoede- 
gevechten leverden, wat een klap zou zijn 
voor de eer van het Japanse leger. Ten 
tweede werden de troepen geïnterneerd –  
zoals Miyamoto het uitdrukte – ‘in the name  
of selfsupport’. Dat betekende dat de com-
mandanten zelf verantwoordelijk waren  
voor het onderhoud van hun troepen (en 
niet de Britten). 

Toch was de staf niet helemaal gerust over 
beide argumenten. Maar zij had geluk. Op 
29 augustus kwam een telegram uit Singa-
pore – ‘Gods help from Singapore’ volgens 
Miyamoto – met het bericht dat opperbe-
velhebber Terauchi Hisaichi had bevolen 
dat de Japanse strijdkrachten aldaar zich in 
interneringskampen moesten terugtrekken 
met achterlating van hun wapens, die door 
kleine detachementen zouden worden 
bewaakt. De bewakers van deze arsenalen 
kregen slechts vijf kogels. De leden van de 
staf – schrijft Miyamoto – twijfelden er niet 
aan dat er goede redenen waren voor het 
gebruik van deze richtlijnen in Singapore, 
maar ze beseften wel dat beide maatregelen  
niet voor Java bedoeld waren. Ze vonden 
het zelf ook absoluut ontoepasbaar voor 
hun regio, omdat daar opstand werd ver-
wacht. Desondanks – schreef hij – besloten  
we beide maatregelen toe te passen onder  
het voorwendsel dat we de politiek van onze  
superieuren volgden. De generale staf 
wilde zoveel mogelijk voorkomen dat hun 
militairen op Indonesiërs zouden schieten,  
maar kon dat niet openlijk zeggen. Dus de  
maatregel van vijf kogels per persoon kwam  
ze goed uit. Verwacht werd dat de troepen  
de achterliggende bedoeling zouden  
begrijpen. De boodschap kwam in het alge-
meen goed over, want bij ordeverstoringen 

en pogingen om aan Japanse wapens te  
komen, probeerden de Japanse militairen 
te onderhandelen. 

Met de dag werd echter duidelijker dat de 
pemoeda (jonge vrijheidsstrijders) aanstuur- 
den op gewapende strijd. Het Britse hoofd- 
kwartier kreeg steeds meer alarmerende 
berichten van RAPWI-personeel 

1   Afvoer van het Japanse leger van Java  
door de Popda.

2   R.H.A. Saleh, Popda (L), Luit.Kol. Miyamoto 
Shizuo (m), Oetarjo, Popda (r). Miyamoto 
en Oetarjo waren liaison officieren i.v.m.  
de afvoer van het Japanse leger. (1995)

 3   Herdenking 50 jaar Rep. Indonesie op  
17-8-1995. Mary van Delden (L),  
Miyamoto (m), Rachmat (r). Rachmat, 
opgeleid door de Japanners als stuurman, 
verscheepte het Japanse leger van Java.

DE JAPANSE STRATEGIE
NA DE CAPITULATIE
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LEZING: ‘VORST TUSSEN TWEE WERELDEN’

Op zondag 21 januari 2018 vertelt  Madelon  

Djajadiningrat om 14.00 uur in Museum Bron-

beek over het leven van Mangkoenegoro VII. 

De lezing wordt georganiseerd door Museum 
Bronbeek i.s.m. de Volksuniversiteit Arnhem.  
De toegangsprijs (inclusief museumentree) 
bedraagt € 15,-. Inschrijving is noodzakelijk 
via: www.volksuniversiteitarnhem.nl/cursus/
vorst-tussen-twee-werelden
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(Recovery Allied Prisoners of War and Inter-
nees). Miyamoto werd bij het hoofdkwar-
tier ontboden waar hij te horen kreeg dat 
de Japanners wapenoverdrachten moesten  
voorkomen. Dat was Miyamoto niet van 
plan. Hij weigerde het bevel op te volgen  
met het argument dat de Japanners ver- 
plicht waren de geïnterneerden te bescher- 
men en ze van voedsel te voorzien. Als de  
Japanners tegen de Indonesiërs zouden 
optreden, kwamen de geïnterneerden zeker  
in gevaar en bovendien was het dan onmo-
gelijk om aan voedsel voor hen te komen. 
Door de toenemende onrust op het platte- 
land moesten de foerageergroepen al 
onder bewapende begeleiding proberen 
grote hoeveelheden voedsel van de bevol-
king te kopen. In de periode van de wapen-
overdrachten werd Miyamoto 13 keer naar  
het hoofdkwartier geroepen, maar hij hield  
voet bij stuk. De Britten kregen de Japanners  
niet in beweging. Dit ‘legaal’ argument 
noemde Miyamoto zijn troefkaart. De Japan- 
ners kregen nu openlijk bevel om niet te  
schieten als opdringende pemoeda hun  
wapens in beslag wilden nemen. Zo kwamen  
er eind September al heel wat wapens in  
Indonesische handen. 

Maar het grootste succes viel de Japanners 
in Soerabaja in de schoot. In deze stad was 
al op 1 en 2 oktober een groot deel van de 
Japanse wapens door pemoeda veroverd. 
Rond 5 oktober was kapitein-ter-zee Huyer 
in Soerabaja met een schriftelijke instruc-
tie van de Britse schout-bij-nacht Patterson  
om voorbereidingen te treffen voor de 
aankomst van de geallieerde bezettings- 
macht. Huyer maakte een cruciale fout 
door overgave te eisen van de twee 
Japanse commandanten van Oost-Java. 
Volgens de geallieerde General Order no 1  
konden Japanners zich alleen overgeven 
aan vertegenwoordigers van de Verenigde 
Staten, Engeland, Rusland en China. En 
nu kwam daar – wat Miyamoto noemde 
‘Gods Grace’ – een Nederlander als ver-
tegenwoordiger van de geallieerden (de 
instructie van Patterson). De geallieerden 
waren nu verantwoordelijk en als zij er niet 
waren om wapenoverdrachten te voor-
komen, was dat hun probleem. ‘Captain 
Huyer settled all matters. We utilized it 
100%’, schreef Miyamoto. ‘We could have 
the just and correct reason for explanation. 
Our position was strong.’

De Japanners hadden hun doelen bereikt 
zonder het aanzien van de keizer te 
beschadigen. In hun zelfinterneringskam-
pen kon het 16e leger rustig wachten op 
repatriëring naar Japan.
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met mijn familie weer naar Java gereisd. We  
hebben o.a. de kampong Kawarasan bezocht  
en met de bevolking gesproken. Oude men- 
sen wisten nog dat daar interneringskampen  
waren, maar er is nu niets meer te zien. Waar  
eens de kampen waren, zijn nu rijstvelden 
en wat oerwoud. De kamptijd houd me nu, 
op oudere leeftijd, meer en meer bezig. Ik  
wil het een plaats geven en belangrijk zou 
zijn als ik een foto van dat kamp zou kunnen  
vinden. Ook de andere kampen waar ik geïn-
terneerd ben geweest hebben wij bezocht. 
Die bestaan nog en daar heb ik foto’s van.  
Heeft iemand foto’s van Kawarasan? Het 
zou me heel veel rust geven als ik daar een 
foto van kan krijgen. Dan kan ik weer een 
gedeelte van die tijd afsluiten. Uw reactie  
kunt u sturen naar flvr@onsbrabantnet.nl; bij 
voorbaat mijn dank, Frans van Rooden.

OPROEP / Mijn naam is James Revius en mijn 
vraag is tweeledig. Ik heb met mijn moe-
der en mijn in 1942 geboren jongere broer  
ergens in een interneringskamp gezeten  
als 4-jarige, alleen is mij de naam van het  
kamp ontschoten; het was ergens in Batavia.  
Misschien is er iemand die een idee heeft 
welk kamp dat geweest kan zijn. Mijn tweede  
vraag betreft een Japans kamp in Medan, 
een “plantageschool”. Ik heb de naam van 
dat kamp nog niet kunnen achterhalen. 
Wie helpt mij op weg? U kunt mij berei-
ken via thibodeaux.jimrevius@gmail.com; bij 
voorbaat hartelijk dank, Jim Revius. 

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 verloren 

kunt u via deze rubriek een poging doen her-

nieuwd contact met hen te leggen. Natuurlijk 

kunt u ook informatie die betrekking heeft op 

Nederlands-Indië tijdens oorlog en Bersiap of 

daarvóór in deze rubriek trachten te achterha-

len. U kunt uw vragen schriftelijk richten aan 

de redactie dan wel mailen naar info@pelita.nl.  

Overigens behoudt de redactie zich het 

recht voor om oproepen zonder opgaaf van  

redenen te weigeren.

OPROEP / Mijn moeder was eigenlijk een 
indo maar voelde zich Nederlands. Zij wilde  
het liefst haar Indonesische roots ontkennen.  
Ik ben in Nederland geboren en opgegroeid  
en snap nu pas dat mijn problemen met 
aanpassing alles te maken hebben met een  
als Hollands gepresenteerde opvoeding  
die feitelijk een voortzetting van de indische  
mores was. Heel verwarrend. Ondanks mijn 
61 jaar heb ik daar tot op heden veel last 
van. Wie herkent dit en wil hierover van 
gedachten wisselen? U kunt met mij contact 
opnemen via clara.kroon@gmail.com. Alvast 
dank voor uw reactie, Clara Kroon. 

OPROEP / Gedurende de Tweede Wereld-
oorlog heb ik met mijn moeder en broers in 
verschillende jappenkampen gezeten. Het  
eerste kamp was in de suikerfabriek complex  
Kawarasan. Kawarasan lag ongeveer 15 km  
ten oosten van Kediri, aan een zijweg van de 
weg van Kediri naar Pare in Oost-Java. Het  
kamp bestond uit twee afzonderlijke lokaties.  
Kamp 1 omvatte de administrateurswoning  
met twee paviljoens en bijgebouwen, geheel  
ommuurd. Kamp 2 bestond uit employé- 
woningen, de pasanggrahan, de soos en een  
schoolgebouw, alles omheind met gedek 
(zie Geïllustreerde atlas van de Japanse 
kampen in Nederlands Indië 1942-1945, 
bladzijde 165). Afgelopen augustus ben ik 

BRONBEEK
IN BEELD  

Mangkoenegoro VII door Isaac Israels 
(collectie Frans Hals museum)



In deel 1 van dit verhaal, PelitaNieuws oktober 2017, las u over 
de oprichting van Stichting Pelita in 1947 en wat er aan de door 
haar gerealiseerde woningbouw is voorafgegaan. Een verhaal uit 
1951, door Ed Vermeulen. Hier het vervolg… 

KONINKLIJK BEZOEK  
Op dinsdag 17 juli 1951 rond drie uur in de middag was het zover: 
één van de acht in de Baarnse Gruttostraat gebouwde Pelita 
woningen, te weten no. 36, werd door onze toenmalige vorstin 
Koningin Juliana, die hiervoor vanuit het nabij gelegen Paleis 
Soestdijk was gekomen, symbolisch geopend en de eerste bewo-
ners werden welkom geheten. Het waren mevrouw J.S. Sinninghe 
Damsté-van Dijl en haar gezin die deze eer te beurt viel. Onze 
vorstin werd vergezeld door o.a. burgemeester Mr. F.J. van Beeck 
Calkoen, wethouder Ros en gemeentesecretaris Van der Beek en 
andere hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de voorzitter van 
de Pelita Stichtingsraad Jhr. ir. H.S. van Lennep en de voorzitter 
van het Pelitabestuur de heer H. Giel Sr. In de Baarnsche Courant  
van vrijdag 20 juli werd hiervan uitvoerig melding gemaakt, waarbij 
de redacteur zelfs wist te melden dat onze vorstin enige druk op 
de voordeur moest uitoefenen omdat deze klemde. Aansluitend  
werd er een kopje thee gedronken. Of daarbij ook Indische snoe-
perijen geserveerd werden vermeldt de historie niet. Maar een 
(Hollands) koekje bij de thee zal ongetwijfeld het geval geweest 
zijn. Na dit uiterst plezierig verlopen bezoek werd de Koningin 
bij het hek opgewacht door Suze van den Abeelen, die haar een 
bloemengroet van roze anjers bracht en haar vervolgens verge-
zelde naar haar moeder’s woning op no. 30. Dit gebaar werd 
zeer gewaardeerd en een allerhartelijkst gesprek volgde. Andere  
bewoners van het eerste uur waren: Mevrouw F.J. Strik-van  
Rosevelt (no. 28), mevrouw J.W.A van den Abeelen-Huijding  
(no. 30), R. Meima (no. 32), E.J. Veerman (no. 34), mevrouw L.J.D. 
Schuller tot Peursum-Binkhorst (no. 38), mevrouw W.A Veenstra-van  
Hartingsveldt (no. 40) en mevrouw C.H. Valkenburg-Roelofs (no. 42). 

HET VERDRIET VAN INDIË
Bij zes van de bovengenoemde familienamen was in de adresboe- 
ken van toen de ambtelijke toevoeging ’weduwe’ opgenomen, die 
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1  Koningin Juliana en burge-
meester Van Beeck Calkoen 
passeren no. 30, het huis  
van mw. Van den Abeelen.

2  Bij huis no. 34, bewoond  
door E.J. Veerman.

3  Op weg naar no. 36.

4   Koningin Juliana opent  
huis no. 36, naast haar  
mw. Sinninghe Damsté.

5   Op weg terug van  
no. 36 naar no. 30,  
voorafgegaan door  
Suze van den Abeelen.

6  Voor no. 30, vlnr  
burgemeester Van Beeck  
Calkoen, koningin Juliana,  
Suze van den Abeelen  
en mw. Van den Abeelen;  
op de rug gezien Jack van  
den Abeelen.

hiermee het symbool werd voor het verdriet van Indië, samengebald 
in de Baarnse Gruttostraat. Het hele dramatische verhaal laat zich  
lezen bij het raadplegen van het slachtofferregister van de Oorlogs- 
graven Stichting (O.G.S). Deze stichting is, zoals u weet, verant- 
woordelijk voor de aanleg, inrichting en instandhouding van alle 
Nederlandse oorlogsgraven, waar ter wereld ook, waarbij tegelijker- 
tijd ook de nagedachtenis in ere wordt houden van landgenoten,  
van wie de laatste rustplaats onbekend is gebleven. Dit alles 
onder het motto: ’Opdat zij met eere mogen rusten’. 

In het slachtofferregister lezen we: 
-  Frederik Jan Strik: militiesergeant KNIL overleden 28-08-1944 in 

mannenkamp Muntok, laatste rustplaats: ereveld Pandu, Bandung.
-  Johannes Willem Adolf van den Abeelen: administrateur, overleden  

13-07-1944 Tjimahi, laatste rustplaats: ereveld Leuwigajah, Cimahi.
-  Jacobus Smede Sinninghe Damsté: militiesoldaat KNIL, overleden  

26-06-1944; a/b van het s.s. Harukiku Maru, het vroegere s.s. Van 
Waerwijck van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (K.P.M), 
laatste rustplaats: zeemansgraf. Het schip werd getroffen door  
2 torpedo’s, gelanceerd vanaf de Britse onderzeeboot HMS  
Truculent*. Bij deze ramp waren 176 slachtoffers te betreuren,  
onder hen 113 Nederlanders. Het schip was eerder, op 5 maart 1942,  
door KPM-personeel tot zinken gebracht in de haven van  
Tandjong Priok, later door de Japanners gelicht en weer in de 
vaart genomen. 

PELITAHUIZEN IN BAARN (2SLOT)
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PELITA: EEN TROPISCH OLIELAMPJE 
EN HET VERDRIET VAN INDIË IN  
NAOORLOGS BAARN. 
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-  Cornelis Hendrik Valkenburg: militiesoldaat KNIL, overleden 
18-09-1944, laatste rustplaats: zeemansgraf, a/b van de Junyo 
Maru. Het schip was met ongeveer 6500 gevangenen (2300 Neder-
landse krijgsgevangenen en 4200 Javaanse dwangarbeiders 
(romusha’s) onderweg van Tandjong Priok naar de Sumatraanse  
havenplaats Padang, toen het werd getroffen door twee torpe-
do’s, afgevuurd door de Britse onderzeeboot HMS Tradewind*. 
Na ongeveer 20 minuten verdween het schip in de golven van de  
Indische Oceaan, ter hoogte van Benkoelen (Sumatra). Bij deze  
immense maritieme ramp waren ongeveer 5600 doden te 
betreuren. De overlevenden, ongeveer 900 in getal, bereikten 
hun uiteindelijke bestemming: de Sumatra-spoorweg, beter 
bekend onder de naam Pakan Baroe-spoorweg. 

-  Louis Jean Desiré Schuller tot Peursum, overleden 16-05-1943 
Buitenzorg, Batavia (niet vermeld bij de OGS).

-  Willem August Veenstra: KNIL, overleden 16-05-1943 Tarsao, 
Thailand, laatste rustplaats: ereveld Kanchanaburi, eveneens in 
Thailand. 

Ook hier geldt: zolang hun namen genoemd worden, zijn zij niet 
vergeten.

HIER EN NU
Het feit dat Pelita’s ooit omvangrijke bouwcontingent al langer gele-
den is ingevuld en de nog steeds bestaande en inmiddels gereno- 
veerde huizen met de herinneringsstenen zijn opgenomen in het  
uitgebreide bestand van de Baarnse woningbouwvereniging Eem-
land Wonen B.V, laat onverlet dat onze gezamenlijke koloniale 
geschiedenis, voor wie het wil zien, in Baarn en uiteraard ook in andere 
plaatsen slechts een verhaal- en straatlengte van ons verwijderd is. 

Stichting Pelita bestaat nog steeds en vervult al decennialang een 
officiële functie bij ondermeer het aanvragen van een uitkering 
bij de Pensioen- en Uitkeringsraad. Tegelijkertijd heeft de rol van 
Pelita een sterke verbindende dimensie gekregen binnen de Indi-
sche gemeenschap, door ondermeer het organiseren van sociale 
en culturele bijeenkomsten, de zogenaamde Masoek Sadja’s en 
niet te vergeten de Indische eettafels. Pelita, na zeventig jaar: still 
going strong, met onveranderd het olielampje als symbool!                  

* Dat Japanse schepen met krijgsgevangenen werden getorpedeerd door gealli-

eerde onderzeeboten was mede het gevolg van het feit dat de Japanners de schepen 

niet uiterlijk hadden gekenmerkt als krijgsgevangenen-transportschip. 
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‘De Neerkant’
Ernst Jansz
Uitgeverij In De Knipscheer B.V. 
ISBN 978 90 6265 948 7
€ 29,50 

2		‘In het spoor van Birma’

De roman In het spoor van Birma gaat over 
twee jonge mensen die beiden (indirect) 
slachtoffer zijn van de Tweede Wereld-
oorlog. Als tweede-generatieslachtoffers 
dragen zij de sporen van het leed dat hun 
ouders is aangedaan. Zij is opgegroeid in 
een beklemmend gezin waarvan de ouders 
het bombardement op Rotterdam, het ver-
raad en de hongerwinter hebben meege-
maakt. Zijn ouders hebben hun wortels  
in Nederlands-Indië en zwegen over de  
gruwelen onder de Japanse bezetter.  
Hun levens kruisen elkaar, er ontstaat een 
romance, maar ze raken elkaar ook

Doe Maar van 1978 tot 1980. Vele foto’s in 
zwartwit en kleur larderen dit verhaal over 
een leven in de muziek met alles erop en 
eraan: liedjes en liefjes, vrienden en toch 
ook eenzaamheid. Ook komt zijn Indische  
achtergrond weer aan de orde. De Neerkant  
sluit daarmee naadloos aan op zijn boek 
Molenbeekstraat uit 2006 dat in december 
1969 eindigt met het vertrek uit Amsterdam 
van CCC naar de Boerderij in Neerkant op 
de grens van Noord-Brabant en Limburg. 

De Neerkant (2017) verschijnt in het jaar 
dat CCC Inc. 50 jaar bestaat en waarin 
Ernst Jansz 50 jaar muzikant is. Zoals alle  
boeken van Ernst Jansz bevat ook De 
Neerkant een gelijknamige CD, de sound- 
track bij het boek, met 18 voor het over-
grote deel nieuwe nummers. Als bonus voor 
de boekuitgave De Neerkant is exclusief  
De eerste demo toegevoegd, een cd met 
12 Doe Maar-nummers uit 1978 (met Carel 
Copier, Piet Dekker en Jan Hendriks), waar-
van 6 niet eerder op plaat zijn verschenen. 

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. 

1	 ‘De Neerkant’

Na de eerst uitgave van De Overkant in 
1985, schrijft Ernst Jansz een jaar later voor  
zichzelf De witte kamer, een toekomst-
roman waarin hij zijn eigen geschiedenis,  
van de jaren zeventig van de twintigste 
eeuw, optekent als de 75-jarige Estimo Jara  
in 2024. Nu Ernst Jansz dichter bij de leef-
tijd van zijn alter ego is gekomen, kan de 
vraag gesteld worden: is hij nu wie hij toen 
dacht te zullen zijn? De 23 hoofdstukken 
van De witte kamer wisselen als spiegels de  
evenzovele kronieken af die in De Neerkant  
worden verteld, herinneringen aan de roe-
rige jaren zeventig, de hippietijd, vanaf het 
aanvankelijke communeleven met CCC op 
de Boerderij tot en met de eerste jaren van 

BOEKEN
HOEK
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weer kwijt. De angst voor verraad, en 
hun woede en achterdocht jegens bui-
tenstaanders raken ze echter niet 
kwijt. De roman is gebaseerd op waar- 
gebeurde verhalen en aangrijpende  
dagboekaantekeningen, opgetekend 
door een dwangarbeider die de verschrik-
kingen tijdens de aanleg van de Birma-
spoorlijn heeft overleefd. De kennismaking  
met dit dagboek verandert in hoge  
mate het leven van de hoofdpersoon, Emma.  
Het verhaal van Emma is grotendeels 
gebaseerd op de jeugd van de auteur. 

Een aantal uur na het opstellen van de 
aankondiging van de nieuwe roman van 
Femmy Fijten ontving uitgeverij Nieuwe 
Druk het bericht dat Femmy is overleden 
op 63-jarige leeftijd. Femmy Fijten oogstte 
lof met haar debuutroman: Terug naar 
Bandung. De indrukwekkende geschiede-
nis van Nederlands-Indië bleef haar altijd 
boeien. Met name de strijd rond Soerabaja 
heeft diepe indruk op haar gemaakt. 

‘In het spoor van Birma’
Femmy Fijten
Uitgever Nieuwe Druk 
ISBN 978 94 920 2022 2 
€ 20,00 

3		‘Familieziek’

‘Hun broertje. Kort na de oorlog geboren, 
een ongelukje, net na het kamp... Hij zat 
verborgen onder haar hongeroedeem. 
Smokkelkind, tijdens de overtocht. 
Thuis noemen ze hem jongen, knul, 
of naar het laatste karwei dat hij heeft 
uitgevoerd: boener, veger, stoffer of 
stoker. En soms, als de meisjes vrijgevig 
zijn, noemen ze hem heel lief broer.’ Voor 
Familieziek bewerkte Peter van Dongen  
de gelijknamige roman van Adriaan van Dis  
tot een beeldroman. Een verhaal in 
taferelen over een Indisch gezin, getekend 
door de oorlog, dat probeert te aarden in 
het Holland van de jaren vijftig. De zussen  
fluisteren achter het gordijn over hun 
geheimen. De vader, gebrand op rechts- 
herstel, bereidt zijn zoon voor op een nieuw  
gevaar: de Russen! Temidden van dit alles  
vindt de jongen troost bij zijn schaduw-
broertje, wiens aanwezigheid hij voelt maar 
over wie nooit gesproken mag worden. 
Illustrator Peter van Dongen verwierf faam 
met zijn meermaals bekroonde historische 
stripverhaal Rampokan – Verschenen in 
twee delen: deel 1, Rampokan-Java, 1997 
en deel 2, Rampokan-Celebes, 2005 – dat 

zich afspeelt aan de vooravond van de 
politionele acties in Nederlands-Indië. Van 
Dongens tekenstijl is duidelijk beïnvloed 
door de klare lijn van Hergé en kenmerkt 
zich door een hoge mate van detail en 
strakke lijnen. 

‘Familieziek’
door Peter van Dongen
naar de roman van Adriaan van Dis
Uitgeverij Scratch 
ISBN 978 94 921 1762 5 
€ 24,90 

AMERSFOORT
datum :  28 januari, 25 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 : 12 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 : 21 januari, 18 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

BUSSUM
datum :  14 januari
tijd : 14.30 - 17.00 uur
plaats :  Woonzorgcentrum Patria 

Ceintuurbaan 281
maaltijd :  € 12,50 
aanmelden bij :  George Nahumury,  

tel. 06-28361213

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

DEN HAAG
datum : 25 januari, 22 februari
tijd :  12.30 uur - 14.30 uur 

(zaal open 12.00 uur)
plaats :  Christus Triumfatorkerk 

Juliana van Stolberglaan 154
maaltijd : € 12,00
aanmelden bij :  Bert Knorr,  

tel. 06-83441618

LEEUWARDEN
datum : 8 januari, 5 februari
tijd :  10.00 uur - 15.00 uur
plaats :  MFC Westenkwartier 

Verdistraat 1
maaltijd : € 9,50
aanmelden bij :  Ria von Ende-Veldhoen,  

tel. 06-22462476

NIJMEGEN 
datum :  19 januari,  

2 februari (koffietafel)
tijd :  13.00 uur - 15.00 uur  

(zaal open 12.30 uur) 
10.30 - 12.00 (koffietafel)

plaats :   Oud Burgeren Gasthuis 
Prof. Cornelissenstraat 2

maaltijd : € 10,00 (koffietafel € 3,00)
aanmelden bij :  steunpuntnijmegen@pelita.nl 

tel. 06-13523093

WAGENINGEN 
datum : 30 januari, 27 februari
tijd :  14.00 - 16.00 uur  

(zaal open 13.30 uur)
plaats :  Rumah Kita 

Plein 15 Augustus 1
maaltijd :  € 11,50 
aanmelden bij :  Peter en Linda Logman,  

tel. 06-26850932

ZAANDAM
datum : 21 januari, 25 februari
tijd : 12.30 uur - 16.00 uur 
plaats :   De Vermaning’ 

Zaanweg 57, Wormerveer
maaltijd : € 11,00
aanmelden bij :   Ine Andrea,  

tel. 075-6841313

INDISCHE EETTAFELS

INDISCHE EETTAFELS
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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

DEN HAAG
datum : 23 januari, 20 februari
tijd : 13.00 – 16.00 uur
plaats :  Wijkcentrum Stervoorde 

Dr. H.J. van Mooklaan 1 
Rijswijk

toegangsprijs :  € 3,00 
contactpersoon : dhr. Stan Hoestlandt, 
  tel. 06-20035692

DEN HELDER
datum : 30 januari, 27 februari
tijd : 14.00 – 17.00 uur
plaats : ‘De Draaikolk’
  Dollardlaan 202
toegangsprijs : € 3,00 
contactpersoon :  mw. Monique Coers, 
  tel. 06-12033090

EINDHOVEN 
datum : 9 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 : 26 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

LEEUWARDEN
datum : 13 januari
tijd : 13.30 – 17.30 uur
plaats : MFC Westenkwartier 
  Verdistraat 1
toegangsprijs :  € 4,00  

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

tel. 06-22462476

MAASTRICHT 
datum : 12 januari
tijd : 13.30 uur – 17.00 uur
plaats : Buurtcentrum ’t Atrium
  Aureliushof 160
toegangsprijs :  € 3,50 
contactpersoon : dhr. Kees Schepel, 
  tel. 06-13521570

SITTARD 
datum : 26 januari, 23 februari
tijd : 11.00 – 15.00 uur
plaats : Buurtcentrum 
  Limbrichterveld
  Eisenhowerstraat 724
toegangsprijs : € 3,00
contactpersoon : dhr. Jim Rosbak, 
  tel. 046-4510084

ZWOLLE
datum : 20 januari, 17 februari
tijd : 13.30 – 17.00 uur
plaats : Wijkcentrum Holtenbroek
  Bachlaan 20
toegangsprijs : € 3,50
contactpersoon : dhr. Arnold Niesen,
  tel. 06-18876332
 
 
BREDA
datum : 7 januari, 4 februari
plaats :  Zaal Vianden (7 januari) 

Viandenlaan 3 
12.00 – 17.00 uur 

    Huize Raffy (4 februari) 
Bernard de Wildestraat 400 
14.00 – 17.00 uur  

toegangsprijs : leden € 3,00, 
  niet-leden € 4,00 (Raffy),
  € 5,00 (Vianden)
contactpersoon : dhr. Ton Hendriks, 
  tel. 06-40420330

DEN BOSCH
datum : 5 januari, 12 februari
tijd : 13.30 uur – 17.00 uur
plaats : De Grevelingen
  Grevelingen 66
toegangsprijs : leden € 2,50
  niet-leden € 5,00 
contactpersoon : mw. T. Elfring, 
  tel. 073-6416266

AMERSFOORT
datum : 13 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 : 9 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 : 28 januari, 25 februari
tijd : 12.30 – 17.00 uur  
  (zaal open 12.00 uur) 
plaats : Kumpulan Bronbeek
  Velperweg 147
toegangsprijs : € 4,00  
  (bewoners Bronbeek gratis)
contactpersoon :  mw. Tonnie Nijman,  

tel. 0316-330162

ASSEN
datum : 27 januari
tijd : 13.30 – 17.30 uur
  (zaal open 13.00 uur) 
plaats : Wijkcentrum De Componist
  Paganinilaan 15
toegangsprijs : € 5,00 (incl. koffie/thee)
contactpersoon :  mw. Jaqueline Berghout,  

tel. 06-23884706

BUSSUM
datum : 11 februari
tijd : 14.30 – 17.00 uur  
plaats : Woonzorgcentrum Patria
  Ceintuurbaan 281
toegangsprijs : € 4,50 
contactpersoon :  dhr. George Nahumury,  

tel. 06-28361213

DEN HAAG
datum : 10 januari, 14 februari
tijd : 13.30 – 15.30 uur
plaats : ‘Het Klokhuis’
  Celebesstraat 4
toegangsprijs : € 3,50
contactpersoon : mw. Anneke Ruff, 
  via Stichting Pelita, 
  tel. 088-3305111
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LOS DE PUZZEL OP!
De letters in de gekleurde 
vakjes vormen, nadat u ze 
in de juiste volgorde heeft 
geplaatst, de woorden in 
het Indonesisch voor een 
belangwekkende gebeurte-
nis die onlangs plaats vond.
U kunt de oplossing tot  
1 februari 2018 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 Balai Kota, gemeentehuis in het Indonesisch. Uit 
de vele goede reacties zijn de volgende prijswinnaars getrokken: mevrouw Vonnie Ramaekers uit Grave, 
mevrouw G. van Eeken uit Heemstede en H.J. Giroth uit Leidschendam. Van harte gefeliciteerd, een 
dezer dagen zult u uw prijs thuis ontvangen.

WINNAARS PELITANIEUWS 
PRIJSPUZZEL OKTOBER

HORIZONTAAL / 1. Voetbalveld; 6. De wereld; 13. Haarverzorgingsmiddel; 19. Populaire groet; 21. Oppervlakte- 
maat; 22. Lichaamsdeel; 24. Delfstof; 25. Zuiderbreedte; 27. Tuimelraam; 29. Laaiend; 32. Telegraaf restant;  
33. Uitroep bij warmte; 35. Walkant; 36. Zeilschip; 38. Schoonmaakgerei; 39. Jongere broer; 40. Bestemming;  
41. Om het genoemde; 43. Stap; 45. Niet hier; 47. Glansmiddel; 48. Zachte veren; 49. Soort kers; 51. Gezellig;  
53. Dokter; 54. Genoeg; 55. Sociëteit; 56. Kunstenaar; 58. Woede; 60. Gewrichtsziekte; 62. Benig; 64. Voor- 
zetsel; 65. Deel van trap; 67. Landtong; 68. Griekse letter; 69. Koopsom; 70. Laatstleden; 71. Belasting- 
bedrag; 72. Deel van kamer; 73. Westerlengte; 75. Zoutachtig; 76. Meisjesnaam; 78. Nogmaals; 79. Neusvocht;  
81. Persoonlijk vnw.; 82. Dooier; 84. Wending; 86. Zoutmeer; 89. Gereedschap; 91. Opening; 92. Oude lap; 
93. Beginstreep 95. Landbouwgerei; 97. Kind; 99. Vrouwelijk dier; 100. Vismand; 101. Laadbord; 103. Film- 
theater; 105. Waterbeweging; 106. Grondbezit; 107. Voorkeur; 108. Slaapziekte; 109. Paard; 111. Week;  
113. Vertragingsmiddel; 114. Tegenover; 115. Soort plezier; 117. Soort school; 119. Niet parkeren; 120. Vrucht- 
bare plek; 121. Klap; 123. Noorse god; 124. Uniek; 126. Stroombron; 127. Soort dansritme; 128. Plaatje.

VERTICAAL / 1. Bijengeluid; 2. Ten bedrage van; 3. Kledingstuk; 4. Zuivelproduct; 5. Gesteente; 7. Getroffen;  
8. Behoeftige toestand; 9. Neon; 10. Let wel; 11. Verscheidenheid; 12. Niets uitgezonderd; 14. Al; 15. As- 
kruik; 16. Engels NV; 17. Stoomschip; 18. Muziekterm; 20. Het Oosten; 23. Zijne Majesteit; 26. Vak; 28. Wandel- 
plaats; 30. Voormiddag; 31. Afmeting 32. Keelamandel; 34. Vestingwerk; 37. Zachte glinstering; 38. Duw; 
40. Uiachtige plant; 42. Voedingsstof; 44. Tweetal; 46. Doctor; 47. Vragend vnw.; 48. Opbergmiddel;  
50. Onderwijzeres; 52. Muziekstuk; 54. Zijne Hoogheid; 55. Peperkoek; 57. Oude munt; 59. Kleding- 
stuk; 61. Romeinse keizer; 62. Dood dier; 63. Gesleten plek; 64. Kapitein; 66. Bouwland; 69. Vis; 74. Voet-
balterm; 75. Hap; 77. Welpenleidster; 78. Hersteld; 80. Voederbak; 81. Drentse plaats; 83. Vlug; 84. Hemel-
lichaam; 85. Waarnemend; 87. Vogelbek; 88. Heet watertoestel; 90. Tafelgast; 92. Overzetboot; 94. Oude 
maat; 96. Wang; 98. Gedichtje; 99. Gemodder; 100. Familielid; 101. Roofdier; 102. Geroosterd brood;  
104. Stemming; 107. Houding; 108. Nummer; 110. Inspraak; 112. Herkenningsmelodie; 115. Ton; 116. Per 
uur; 118. Laag; 120. Oude testament; 122. Naschrift; 123. Drietenige luipaard; 125. Greenwichtijd.



Slipi, een oude wijk van Jakarta.  Sloppenwijk, op de achtergrond de bouw van nieuwe woontorens. Op de voorgrond het modderige  
water van een sloot waar de bewoners zich wasten (Potlood en gekleurde inkt op karton, 27x40 cm.1998)  Cary Venselaar


