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Van de redactie           
Allereerst wens ik namens de 

redactie, gastauteurs en overige 

medewerkers u allen een heel 

voorspoedig en vooral gezond 

2021.  

In dit eerste nummer van het 

nieuwe jaar natuurlijk het trieste 

nieuws van het overlijden van 

Paatje Phefferkorn. Dan de perike-

len rond de film ‘De Oost’. Dan 

een recensie en nieuws over de 

schitterende documentaire “Ze 

noemen me Baboe”. Reacties op 

eerdere artikelen. Ook Indonesië 

wordt zwaar getroffen door het 

Corona-virus. Verder wat kant-

tekeningen bij het teruggeven van 

zg. roofkunst. Stichting Japanse 

Ereschulden begint een rechtszaak 

tegen de Nederlandse staat. 

Tenslotte de onthulling van het 

Monument in Nagasaki dat is uit-

gesteld en een mededeling over 

de subsidie-aanvraag. De redactie 

wenst u weer veel leesplezier. 

Heeft  u  zelf een item, waarvan  

u denkt dat dit onze lezers zal 

interesseren? NICC Magazine 

stelt haar redactionele inhoud 

met alle plezier voor u open. 

info@indisch-centrum-denhaag.nl  

Graag willen wij u ook wijzen op 

de mogelijkheid NICC Magazine   

als advertentie medium te ge-

bruiken. Hierbij een oproep aan 

alle lezers die eigenaar zijn van 

een bedrijf of er werkzaam zijn als 

PR manager om NICC Magazine 

als mogelijkheid te zien om uw 

bedrijf of product onder de 

aandacht van nu bijna 10.000 

abonnees te brengen. Tevens 

willen wij een beroep doen op uw 

waardering als abonnee voor het 

zeer vele werk dat wij maandelijks 

aan NICC Magazine hebben. Houdt 

u in gedachten dat NICC Magazine 

geheel GRATIS is, hetgeen echter 

niet betekent dat wij geen kosten    

hebben.  Juist  in  deze  tijden  is 

    

uw betrokkenheid bij NICC 

Magazine van groot belang en 

vragen wij u een VRIJWILLIGE 

DONATIE. Wij zullen u daarvoor 

zeer dankbaar zijn en u zult 

verzekerd zijn van een blijvende 

gratis toezending van uw geliefde 

en gewaardeerde NICC Magazine.  

 

Onze volledige bankgegevens zijn:       

(BIC: RABONL2U)   

NL39 RABO 0129 216 836  

t.n.v.   N.I.C.C.   Den Haag  NL.  

Mogen wij u tenslotte vragen om 

NICC Magazine zoveel mogelijk bij 

uw familie, vrienden en kennissen 

onder de aandacht te brengen? 

Vraag hen ook gratis abonnee te 

worden. Wij wensen u weer veel 

plezier met uw NICC Magazine.  

Mede dankzij uw donaties en 

advertenties kan NICC Magazine 

helemaal GRATIS blijven.   

Hans  Vogelsang, hoofdredacteur.  

 

 

 

Drees wilde niet vervolgen en hanteerde 
doofpotpolitiek                                                                    Door:  Han Dehne  
 

Het Nederlandse kabinet heeft in 

1954 in het geheim besloten 

niemand te vervolgen voor de 

oorlogsmisdaden van Nederlandse 

militairen op het Indische Zuid-

Celebes.                                  

Het rapport van een speciale 

onderzoekscommissie werd diep in 

een lade opgeborgen. 

 

Op Zuid-Celebes sneuvelden in 

drie maanden tijd 3.000 Indo-

nesiërs, van wie velen door 

standrechtelijke executies.  

Blijkens het geheime rapport was 

de militaire, politieke en justitiële 

top van Nederland al in 1947 op 

de hoogte van de oorlogs-

misdaden op Zuid-Celebes.  

 

Eerder konden alleen weten-

schappers bij hoge uitzondering 

het rapport inzien. Waarom de 

ministerraad onder leiding van 

premier Drees destijds besloot om 

geen strafrechtelijke vervolging in 

te stellen, staat nergens expliciet 

verwoord.  

 

 
 

Er is wel een krabbel van de    

chef kabinetszaken, waarin wordt 

erkend dat enkele officieren 

'bepaaldelijk over de schreef zijn 

gegaan', maar dat het 'weinig ge-

wenst schijnt' de oude geschie-

denissen op te rakelen. Want dan 

zal immers eveneens blijken dat 

'niet alleen militairen, doch ook 

hoge burgerlijke autoriteiten in 

Indonesië ernstig zijn tekort 

geschoten'. 

In december 1946 kondigde 

Nederland in Zuid-Celebes de 

noodtoestand af om het revo-

lutionaire geweld de kop in te 

drukken. Sluipschutters hadden 

het gemunt op Nederlandse 

militairen.                             

Kapitein Raymond Westerling (in 

1987 overleden, red.), aanvoerder 

van de Nederlandse elitetroepen, 

kreeg de opdracht het gebied 

rondom de hoofdstad Makassar te 

zuiveren van 'rampokkers' en er 

rust en orde terug te brengen. Hij 

kreeg van zijn directe bevelhebber 

tevens de bevoegdheid tegen-

standers te executeren. 

 

Drie maanden was Westerling op 

het meest oostelijke van de grote 

Indonesische eilanden, toen hij 

werd teruggeroepen. De rust en 
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orde waren hersteld, maar er 

waren ook 3.000 Indonesiërs 

gedood. Velen van hen via het 

standrecht.                                       

Pas toen ondergeschikten van 

Westerling er toe over gingen zelfs 

reeds veroordeelde gevangenen te 

executeren, grepen de autoriteiten 

in. Op een dag werden in een dorp 

meer dan 300 mensen gedood, 

meer dan tijdens het bloedbad van 

Rawagedeh. 

 

'Het is een schoolvoorbeeld van 

een doofpot', zegt historicus 

Willem IJzereef. Hij heeft begin 

jaren tachtig het geheime rapport 

ingezien, nadat vier ministers 

daarvoor toestemming hadden 

moeten geven, onder wie de 

toenmalige premier Lubbers. Niet 

alleen in 1954 werd er gezwegen. 

 

Dat gebeurde opnieuw in 1969 

toen het parlement debatteerde 

over de net verschenen Excessen-

nota over de oorlogsmisdaden in 

Nederlandsch Indië. De recente 

getuigenverklaringen hebben het 

Openbaar Ministerie er ook nu  

niet toe kunnen bewegen actie    

te ondernemen.  

Eerst moet er officieel aangifte 

worden gedaan, aldus het OM. 

 

Nederland hanteerde de doofpot, 

omdat de operaties illegaal waren 

en Nederland zich daar terdege 

van bewust was. Er was geen 

enkel oorlogsrecht waarop Neder-

land zich kon beroepen voor het 

gehanteerde 'noodrecht'. 'Pas toen 

de zaak uit de hand liep, heeft de 

legercommandant bevel gegeven 

de zaak stop te zetten, op 

aandringen van het burgerlijk 

gezag in Batavia.' 

 

Grote ophef over hoofddoekplicht Padang 
op openbare scholen                           Door:  Bert Vos*  

Retno Listyarti: ‘Schending rechten van het kind’  
 

In Padang op West Sumatra is 

ophef ontstaan over het verplicht 

dragen van een hoofddoek op een 

openbare school. Ook voor niet-

islamitische kinderen. De 

Indonesische Commissie voor 

kinderbescherming (KPAI) trekt 

aan de bel. Want naast de 

zogeheten SMK Negeri 2 school 

zijn er steeds meer openbare 

scholen die te maken hebben met 

intolerantie en waar geen rekening 

wordt gehouden met diversiteit. 

Volgens de KPAI-commissaris voor 

Onderwijs, Retno Listyarti, is het 

verplicht dragen van een hoofd-

doek een overtreding van de 

nationale schoolwet. “Dit is een 

schending van de rechten van het 

kind. Openbare scholen zijn 

overheidsscholen met leerlingen 

uit diverse geloofsgemeenschapp-

en en die verschillen moeten we 

accepteren en de mensenrechten-

waarden hooghouden.” Hij wijst 

erop dat het voor een student een 

intimiderende  ervaring is om 

gedwongen te worden om een 

hoofddoek te dragen, moslim of 

geen moslim. 

Mensenrechten 

Padang is niet de enige regio in 

Indonesië waar het lokale bestuur 

moslims en niet-moslims op een 

deel van de openbare scholen 

verplicht de hoofddoek te dragen.  

 

Volgens Human Rights Watch is   

al op twintig procent van alle 

overheidsscholen de sluier in-

gevoerd. Deze regelgeving druist 

echter in tegen de vrijheid van 

godsdienst die in de Indonesische 

grondwet verankerd ligt. Daarbij 

hebben openbare scholen een 

seculier karakter. Het is een 

schending van universele mensen-

rechten, aldus de organisatie. 

Hoofddoek ook voor niet-

moslims 

De grootste gematigde moslim-

organisatie Nahdlatul Ulama is het 

niet met de KPAI eens. Omdat 

moslims in Indonesië in de 

meerderheid (88,2 procent) dus 

ook op openbare scholen, is de 

redenering, dienen vrouwen een 

hoofddoek te dragen. “Dat staat 

zo vermeld in de Koran. Daarom 

vragen we ook niet-moslims onze 

wet te volgen”, zegt een woord-

voerder. Voor HRW, studenten en 

ouders die hiertegen ageren staat 

de verplichte sluier symbool voor 

het opkomende moslimfundamen-

talisme in Indonesië. 

Ondertussen wil de KPAI dat het 

Onderwijsbureau van de provincie 

Sumbar een onderzoek instelt 

naar het bestuur van de school en 

welke wet- en regelgeving door  

de school wordt overtreden. De 

Commissie voor Kinderbescher-

ming wil dat er sancties staan op 

de het toenemende ‘hoofddoeken-

offensief’ van scholen. En dat dit 

een afschrikkend effect heeft op 
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onderwijsinstellingen in heel Indo-

nesië.                                

“Leerkrachten en schoolhoofden 

moeten als beleid de nationale 

waarden en waarden van eenheid 

in het land versterken en de  

verschillen respecteren. Zodat  

studenten deze waarden in hun 

dagelijks leven implementeren”, 

aldus de KPAI. 

*) Bert Vos is journalist, tekst-

producent en Azië-liefhebber. Hij 

schrijft o.a. voor ‘Trefpunt Azië’. 

_______________________________  

_____________________________________________________________________________________
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Heldendood Karel Doorman een mythe 
Door:  P.C. Boer en R. Enthoven* 
 

De Nederlands schout-bij-

nacht Karel Doorman ver-
wierf grote bekendheid door 

de Slag in de Javazee 

(1942) waarbij hij het leven 

liet. De Koninklijke Marine 

vernoemde maar liefst vier 

keer een schip naar de 
schout-bij-nacht die tevens 

postuum werd onderschei-

den met de Militaire 

Willemsorde vanwege zijn 

betoonde moed. Over het 

leiderschap van Doorman is 
in de Nederlandse historio-

grafie vooral positief ge-

schreven waar Amerikaanse 

auteurs vaak juist negatief 

over hem oordeelden. In 

onderstaand artikel staan 

P.C. Boer en R. Enthoven 
stil bij de persoon Karel 

Doorman en de invloed van 

de Koninklijke Marine op   

de beeldvorming rond zijn 

persoon. De conclusie is  

dat een te rooskleurig beeld 
is geschetst. 

 
Schout-bij-nacht Karel Doorman 

was van 2 februari tot zijn 

vermissing op 28 februari 1942 

commandant van de in voormalig 
 

 
Karel Doorman [NIMH] 

Nederlands-Indië gestationeerde 

geallieerde “Combined Striking 

Force”. Er bestaat in Nederland 

waardering voor het optreden van 

de Koninklijke Marine in de strijd 

om Nederlands-Indië in 1941-

1942. Dat komt mede door de 

gedachte dat schout-bij-nacht 

Doorman en de commandant    

van de kruiser De Ruyter kapitein-

luitenant ter zee Eugène Lacomblé 

bij de slag in de Javazee op 27-28 

februari 1942 met de De Ruyter 

ten onder zouden zijn gegaan. Dit 

in lijn met een eeuwenoude 

traditie van de Koninklijke Marine. 

In 1942 was er nog geen 

duidelijkheid over hun lot. Alle 

opvarenden van het vlaggenschip 

De Ruyter waren omgekomen of 

door de Japanners krijgsgevangen 

genomen. 

Het Nederlandse kabinet in bal-

lingschap in Londen besloot om 

Doorman bij Koninklijk Besluit van 

5 juni 1942 postuum de onder-

scheiding van ridder in de 3e 

klasse der Militaire Willemsorde te 

verlenen vanwege zijn bekwame 

en stoutmoedige inzet van het 

geallieerde eskader op 27 februari 

1942. Bij Koninklijk Besluit van  

28 mei 1949, werd Lacomblé 

postuum de onderscheiding van 

ridder der 4e klasse der Militaire 

Willemsorde verleend.  

Als argumentatie wordt daarbij 

onder andere aangevoerd dat 

sprake was van: ‘…een bezielend 

voorbeeld aan de bemanning... 

door haar op te dragen het 

zinkende schip met de gewonden 

te verlaten, doch zelf aan boord te 

blijven, waardoor hij met het schip 

ten onder is gegaan’. 

In juni 1942 werd nog niet over  

de doodsoorzaak van Doorman 

gerept, dat deed de Koninklijke 

Marine al wel onomwonden in de 

eerste jaren direct na de Tweede 

Wereldoorlog. 

Over de oorzaak van het 

overlijden van Doorman en 

Lacomblé lopen de meningen 

echter uiteen.  
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De meeste Nederlandse auteurs 

geven aan dat zij met de kruiser 

De Ruyter ten onder zijn gegaan. 

Er zijn echter ook bronnen die 

stellen dat beiden in een red-

dingsvlotje zijn omgekomen. In dit 

artikel wordt met name op laatst 

bedoelde bronnen ingegaan. Het 

omkomen van overlevenden van 

de De Ruyter in reddingsvlotjes 

heeft mede te maken met 

ongeregeldheden op de enige 

reddingssloep die te water kon 

worden gelaten nadat de De 

Ruyter in zinkende toestand kwam 

te verkeren. Die ongeregeldheden 

worden daarom in dit artikel 

beknopt beschreven. 

Doelstelling is een verklaring te 

geven voor het verschil van 

mening over de oorzaak van het 

overlijden van Doorman en 

Lacomblé, daarbij ook kijkend 

naar de eventuele invloed van    

de Koninklijke Marine op de 

beeldvorming. Centrale vraag is: 

wat is de meest aannemelijke 

verklaring voor het overlijden van 

beide ridders? 

Andere geluiden 

In boeken en artikelen wordt door 

vele Nederlandse auteurs al vanaf 

de late jaren veertig van de vorige 

eeuw weergegeven dat Doorman 

en Lacomblé (waarschijnlijk) met 

de kruiser De Ruyter ten onder 

zijn gegaan. Dezelfde mening 

wordt naar voren gebracht in 

enkele (televisie-)documentaires 

zoals ‘De Bezetting’ van Lou de 

Jong in 1961 en de radio zoals  

‘De ondergang van Nederlands 

Indië’ van Henk Hovinga in 1995. 

Tot op de dag van vandaag wordt 

deze mening herhaald. 

Af en toe verschijnen er berichten 

dat Doorman en Lacomblé niet 

aan boord van de kruiser De 

Ruyter zijn gebleven, maar op een 

vlotje zijn gezien. Ook dat er zich 

ongeregeldheden hebben voor 

gedaan aan boord van de 

reddingssloep.                                  

De vlotjes bestonden uit een 

rechthoekige rand van kurk waarin 

een net met onderin een houten 

rooster als bodem om op te staan. 

In zo’n eiernetje was plaats voor 

zeven tot negen personen, die tot 

hun schouders of verder in het 

water stonden. De vlotten hingen 

overal aan de reling van het dek 

maar waren ook bevestigd aan de 

hogere bordessen van bijvoor-

beeld de commandotoren. 

Hr. Ms. De Ruyter [NIMH]  

 

In februari 1982 verklaart de 

toenmalige schrijversmaat W. van 

Zijl in de Leeuwarder Courant dat 

hij Doorman, Lacomblé en nog 

twee officieren met een reddings-

vlotje van boord zag gaan. 

Volgens hem kon hij dat goed zien 

omdat het een heldere nacht was 

met een volle maan en de 

brandende De Ruyter alles ook 

nog belichtte. 

In hetzelfde artikel verklaart het 

hoofd van de afdeling Maritieme 

Historie van de marinestaf 

kapitein-luitenant-ter-zee b.d. F.C. 

van Oosten dat getuigen juist 

stellen dat Doorman wel aan 

boord is gebleven. Diezelfde 

maand nog herhaalt Van Zijl zijn 

verklaring in het Leids Dagblad. 

Bovendien geeft hij aan gezien te 

hebben dat op de enige sloep een 

Amerikaanse marineman er uit 

werd gegooid om aan de andere 

kant een Nederlander binnen 

boord te hijsen. 

 

Eveneens in 1982 verklaart de 

toenmalige marinier 1e klas J.A.W. 

Huggers in het Nieuwsblad van het 

Zuiden dat er zich na het verlaten 

van de De Ruyter ernstige 

ongeregeldheden hebben voor 

gedaan. Hij wijst er op dat er 25 

vlotjes met lijnen aan elkaar en 

met een lijn met de sloep van de 

kruiser De Ruyter verbonden 

waren. De lijn met het eerste 

vlotje is volgens Huggers op een 

gegeven moment vanuit de sloep 

doorgesneden. 

In het zelfde artikel stelt Van 

Oosten verbijsterd te zijn en daar 

nog nooit van gehoord hebben of 

in de officiële rapportages over 

gelezen te hebben. Een serieuze 

reactie van de zijde van de 

Koninklijke Marine aan de hand 

van documenten blijft echter uit. 

In 1995 verschijnt de documen-

taire ‘De slag in de Javazee’  

geregisseerd door Niek Koppen. 

Koppen heeft meer dan tachtig 

Nederlanders geïnterviewd, op 

enkelen na opvarenden van de 

Nederlandse schepen die betrok-

ken waren bij de slag in de 

Javazee. In de documentaire 

verklaart Van Zijl nogmaals dat hij 

heeft gezien dat Doorman en 

Lacomblé in een vlotje gingen. In 

de documentaire wordt door een 

ander bemanningslid verklaard dat 

iemand in de sloep opdracht heeft 

gegeven de vlotten los te snijden. 

De documentaire leidde tot veel 

reacties in de pers, maar niet tot 

een serieuze reactie door de 

Koninklijke Marine. 

 

In 1999 nemen H.J. Legemaate, 

A.J.J. Mulder en M.G.J. van 

Zeeland deze andere geluiden 

deels over in hun boek Hr. Ms. 

kruiser ‘DE RUYTER’ 1933-

1942 met de vermelding dat de 

toenmalige reservist luitenant-ter-

zee 2e klas J. Bennink heeft 

verklaard dat Doorman en zijn staf 

in een reddingsvlot zijn gezien.  

 

Ook gaan ze in op verschillende 

verklaringen en verslagen waaruit 

blijkt dat er ongeregeldheden 

hebben plaats gevonden. Zo 

geven zij aan dat de toenmalige 

korporaal J. Hoogenboom heeft 

verklaard dat de commandant van 

de sloep (J. Bennink) of iemand 

anders het touw waarmee de 

vlotjes met de sloep waren 

verbonden heeft losgemaakt. 

Aangegeven wordt ook dat 
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drenkelingen met bedreigingen en 

geweld uit de sloep zijn geweerd. 

De gegevens beschikbaar 

bij de marinestaf 

Op 9 november 1945 werd de 

Commissie van Onderzoek Gedra-

gingen Marinepersoneel (COG) 

ingesteld. Het archief lag lange 

tijd bij het Instituut Maritieme 

Historie en zijn rechtsvoorgangers. 

De COG verhoorde het marine-

personeel die terugkeerden uit 

krijgsgevangenschap en legde de 

resultaten neer in processen-

verbaal. De COG was breed 

samengesteld, niet alleen 

marineofficieren maar ook lager 

personeel en telde daarmee 

honderden personen. Hierbij 

waren ook de latere vlagofficieren 

C.J.G. de Booy, C.H.E. Brainich 

von Brainich Felth, Jhr. H.A. van 

Foreest, Jhr. W.C.M. de Jonge van 

Ellemeet en H.C.W. Moorman. 

Door de COG werden rapporten 

verzonden aan onder andere: de 

minister van Oorlog, de minister 

van Marine, de Bevelhebber der 

Zeestrijdkrachten, de Chef van de 

Marinestaf, vlagofficier personeel, 

hoofd Inlichtingen Dienst, hoofd 

Bureau Onderscheidingen, de 

President Krijgsraad, President 

Hoog Militair Gerechtshof, hoofd 

Bureau Personeel, vice-admiraal  

P. Koenraad en vice-admiraal 

G.W. Stöve. De bevindingen van 

de COG waren dus breed bekend 

binnen de Koninklijke Marine. 

Er zijn geen verklaringen die aan-

tonen dat Doorman en Lacomblé 

met de De Ruyter ten onder zijn 

gegaan. Wel verklaart de toen-

malige matroos 2e klas G.L. van 

Ooy dat hij Doorman en Lacomblé 

op een vlotje heeft gezien. Verder 

verklaart technisch officier 2e klas 

N.G.J.W. van Marle vernomen te 

hebben dat Doorman en Lacomblé 

samen in een vlotje zijn gezien. 

Het hoofd van de Historische 

Sectie van de marinestaf, vice-

admiraal b.d. Stöve, heeft op 24 

oktober 1949 een gesprek gehad 

met Bennink, die zich in de 

reddingsboot bevond. Bennink 

verklaarde onder meer dat 

Doorman en Lacomblé op een 

vlotje zijn gezien. Bennink heeft 

dit zeer waarschijnlijk in krijgs-

gevangenschap gehoord van Van 

Ooy en toenmalig korporaal der 

mariniers W.J. Rozier. Zowel 

Rozier als Van Ooy bevonden zich 

in een reddingsvlotje en werden 

door een Japanse torpedoboot-

jager gered. 

Luitenant-ter-zee 1e klas C.J.M. 

Kretschmer de Wilde stuurde in 

1950 Stöve, in diens opdracht, 

een afschrift toe van de door hem 

gedurende Japanse krijgsgevang-

enschap bijeengebrachte oog-

getuige verhalen. In die bundel is 

een vrijwel identieke verklaring 

van Bennink opgenomen. 

‘De Ruyter, 1933-1942´ 

 

Daarnaast stelt de bekende 

marine historicus K.W.L. Bezemer 

in zijn boek ‘Zij vochten op de 

zeven zeeën, verrichtingen en 

avonturen der Koninklijke Marine 

in de Tweede Wereldoorlog’ uit 

1954 dat de monteur J. 

Hoogenboom Lacomblé als laatste 

de Ruyter heeft zien verlaten en 

op een vlotje is gegaan. In de 

periode 1962-1963 heeft corres-

pondentie plaatsgevonden tussen 

 Lou de Jong (NIOD), kapitein-ter-

zee b.d. A.G. Vromans (werkzaam 

voor het Nederlands Instituut voor 

Oorlogsdocumentatie) en com-

mandeur b.d. J.F. van Dulm 

(destijds hoofd bureau Maritieme 

Historie) met betrekking tot een 

brief van W. van Zijl aan De Jong. 

Daarin stelt Van Zijl, naar 

aanleiding van een televisie-

uitzending over de Japanse be-

zetting van Nederlands-Indië op   

9 maart 1962, dat schout-bij-

nacht Doorman, noch kapitein-

luitenant ter zee Lacomblé op de 

De Ruyter ten onder zijn gegaan 

maar dat zij zich in een red-

dingsvlotje bevonden en daarin 

later zijn verdronken. De Jong 

antwoordt dat hij door de beste 

deskundigen op het gebied van de 

maritieme geschiedenis anders is 

voorgelicht, vraagt Van Zijl om 

nadere informatie en geeft aan  

die informatie ter beschikking te 

zullen stellen van het bureau 

Maritieme Historie van de 

marinestaf. 

Van Zijl geeft als nadere toe-

lichting dat hij zag dat de 

eskadercommandant, de com-

mandant en de chef-staf zich in 

een vlotje begaven en later meer 

naar zijn vlotje toe dreven. De 

Jong stuurt deze informatie door 

aan Vromans en Bezemer en 

vraagt Bezemer hierover contact 

op te nemen met Van Dulm. De 

Jong krijgt geen snel antwoord 

van Bezemer en begin 1963 

vraagt hij Bezemer of hij hem 

nader kan informeren. Bezemer 

antwoordt dat het bureau 

Maritieme Historie van de 

marinestaf hem meer dan een 

halfjaar geleden had medegedeeld 

dat zij het grondig zouden 

onderzoeken. Nu moest hij tot zijn 

verbazing constateren dat daar 

nog niets aan gedaan was. Hij 

geeft aan zelf met Van Zijl te gaan 

praten en De Jong daarover te 

informeren.  

Kort daarna laat Bezemer De Jong 

weten dat hij Van Zijl gesproken 

heeft  en  dat Van  Zijl  al  in 1946 
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een verslag heeft gemaakt van de 

gebeurtenissen rond de ondergang 

van de De Ruyter. Volgens Van 

Zijl was het helder weer en kon hij 

Doorman en Lacomblé, die tussen 

de 50 en 100 meter van zijn vlotje 

verwijderd waren, goed herken-

nen. Bezemer helt dan ook sterk 

over naar de mening dat Doorman 

inderdaad van boord is gegaan. 

Bezemer merkt daarbij ook al op 

dat hijzelf in zijn boek ook al  

heeft vermeld dat een monteur 

(Hoogenboom) verklaarde dat hij 

de commandant van de De Ruyter 

(Lacomblé) als laatste het schip 

heeft zien verlaten. 

Ook Vromans is nu de mening 

toegedaan dat Doorman op een 

vlotje is gestorven. Hij wijst er 

verder op dat het hoofd van       

de Indische collectie van het 

Nederlands Instituut voor Oorlogs-

documentatie mevrouw A.H. 

Joustra, van commandeur J.A. 

Bientjes gehoord heeft dat ook hij 

Doorman en Lacomblé samen op 

een vlotje heeft gezien. Bientjes 

bevestigde dit. 

Vromans merkt verder op niets 

meer van het bureau Maritieme 

Historie over deze kwestie 

vernomen te hebben, maar on-

dershands wel gehoord te hebben 

dat het bureau maar liever niet te 

diep op deze kwestie wilde ingaan. 

Tenslotte komt er toch nog een 

brief van Van Dulm gericht aan 

Vromans. Hij stelt dat aan de 

verklaringen die circa twintig jaar 

na de slag in de Javazee gegeven 

worden niet veel waarde gehecht 

moet worden. Hij merkt daarbij  

op dat hij de processen-verbaal 

van de COG nog eens heeft 

doorgenomen en dat Van Zijl 

daarbij geen gewag heeft gemaakt 

van het verlaten van het schip 

door Doorman. (Vermoedelijk 

deden loyale militairen van de 

Koninklijke Marine dat wel vaker 

niet, wetend dat de Koninklijke 

Marine  al  tijdens  de  oorlog  als  

officieel standpunt had uitge-

dragen dat Doorman en Lacomblé 

met de De Ruyter ten onder waren 

gegaan). Hij stelt daarbij ten on-

rechte dat: bij geen der verkla-

ringen van de overlevenden van 

Hr. Ms. ‘De Ruijter’ gewag is 

gemaakt van het zien van het van 

boord gaan van beide officieren, 

dus van een feit dat volgens hem 

zeer veel indruk op de bemanning 

gemaakt zou hebben. 

Het lijkt echter zo goed als 

uitgesloten dat Van Dulm de breed 

verspreide COG-verklaringen van 

Van Ooy en Van Marle, het ge-

spreksverslag van vice-admiraal 

Stöve met Bennink en ook het 

verslag van Bennink in de bundel 

van Kretschmer de Wilde over het 

hoofd zou hebben gezien. Verder 

moet hij de uitlatingen van 

Hoogenboom weergegeven door 

Bezemer in zijn boek uit 1954 

hebben gekend.  

J.F. van Dulm, voormalig hoofd 

van het bureau Maritieme Historie 

[NIMH] 

 

Naar aanleiding van de brief van 

Van Dulm deelt Vromans De Jong 

ditmaal mee het eens te zijn met 

Van Dulm dat alles er op wijst dat 

Doorman en Lacomblé niet op een 

vlotje zijn gestapt. Hij geeft 

daarbij wel toe zich er van bewust 

te zijn dat Van Dulm en hij het op 

prijs stellen te constateren dat 

beide officieren de traditionele 

roemvolle dood vonden. Op basis 

van die informatie blijft ook De 

Jong van mening dat Doorman 

waarschijnlijk aan boord van de 

De Ruyter gestorven is. 

Ongeregeldheden aan 

boord van de sloep 

Bij het zinken van de kruiser De 

Ruyter konden bijna alle sloepen 

door het uitvallen van de 

elektriciteit niet gebruikt worden. 

De enige sloep die nog wel 

gestreken kon worden, was een 

sloep aan bakboord. Daarnaast 

was er een redelijk groot aantal 

vlotten die overboord werden 

gegooid. De sloep was voorzien 

van proviand en drinkwater. In de 

sloep bevonden zich uiteindelijk 

ongeveer 70 bemanningsleden, 

deels gewonden, onder wie de 

luitenant-ter-zee 2e klas J. 

Bennink. Aan boord waren ook 

bootsman A. Davidse en de 

kwartiermeester P.A. Reijers. Uit 

verschillende voor de COG in de 

periode 1945-1947 afgelegde 

verklaringen blijkt dat drenke-

lingen die zich nog in het water 

bevonden en trachtten aan boord 

te komen, van de sloep werden 

afgeduwd of met geweld, klappen 

met de bootsmanhaak of een 

roeispaan, daarvan werden weer-

houden. Ook wordt verklaard dat 

om plaats te maken voor 

korporaal H. Springer, die aan 

boord van de sloep werd gelaten, 

een ander persoon uit de sloep 

werd gegooid. Bennink ontkende 

dat ten stelligste. 

Ongeveer 25 vlotjes, waaronder 

wellicht dat van Doorman, zijn 

middels een lijn door de sloep op 

sleeptouw genomen. Ondanks dat 

vanuit de vlotjes werd mee 

gepeddeld, kwam de sloep met de 

vlotjes maar langzaam vooruit. Na 

korte tijd slepen, werd vanuit de 

sloep de vanglijn die het voorste 

vlotje met de sloep verbond, los 

gemaakt. Duidelijk is dat het los-

maken geschiedde door kwartier-

meester Reijers. Niet geheel 

duidelijk is echter wie Reijers 

daartoe opdracht heeft gegeven. 

Slechts enkele ondervraagden 

spreken zich duidelijk uit. Van Ooy 

stelt dat hij heeft gehoord dat 

bootsman A. Davidse kwartier-

meester Reijers order heeft 
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gegeven de vlotjes los te gooien. 

Korporaal J. van Ham geeft aan 

dat Bennink die opdracht heeft 

gegeven. Volgens Reijers heeft 

Bennink hem die opdracht 

gegeven en zou hij tegen Bennink 

gezegd hebben dat dat moord 

was. Bennink herhaalde daarna 

zijn order en toen heeft Reijers  

die order uitgevoerd. Bennink 

ontkende dit alles en volgens hem 

zou Davidse opdracht hebben 

gegeven. Davidse kon niet meer 

gehoord worden omdat hij in 

Japanse gevangenschap is overle-

denen. Bennink erkende wel dat 

hij kort na het lossnijden Davidse 

opdracht heeft gegeven de vlotten 

die op dat moment nog binnen 

gehoorsafstand waren toe te 

roepen dat hij hulp ging halen op 

Java. Hij wilde dus niet meer 

aanhaken. 

Plaquette afkomstig vn het wrak 

van de De Ruyter [CC BY-SA 4.0 – 

Ellywa – Wiki] 
 

Bennink verklaarde ook dat er op 

de sloep sprake was van een 

situatie dichtbij een muiterij. 

Volgens hem wilde bijna niemand 

meer naar orders luisteren en 

werd vanuit de bemanning ge-

roepen niets met een reservist, 

dus Bennink, te maken te hebben. 

Dit wordt bevestigd door meer-

dere opvarenden van de sloep, 

onder andere stoker 1e klas R.C. 

van Denderen en marinier 1e klas 

C. v.d. Kroon. Sergeant-hof-

meester W.G.C. van Grunderbeek 

verklaart dat er een kankerstem-

ming aan boord van de sloep 

heerste. 

Het lijkt waarschijnlijk dat de 

overlevingskansen van de mensen 

in de vlotjes zijn afgenomen door 

het wegvaren van de sloep. De 

overlevenden in de zeven vlotjes 

die bij elkaar bleven (42 man in 

totaal) werden omstreeks midder-

nacht van 28 februari op 1 maart 

door een Japanse torpedoboot-

jager gered. De Japanners vonden 

in de dagen daarop alleen nog 

maar langs drijvende overledenen. 

De waarde van de COG-

verslagen 

Uit de interviews van Niek Koppen 

voor de documentaire ‘De slag in 

de Javazee’ (1995) blijkt dat er 

weerstand was tegen de COG. 

Volgens overlevenden werden 

mensen niet verhoord, wilde men 

van sommigen niet alles horen en 

is hem verteld dat mensen werden 

gevraagd kant-en-klare verkla-

ringen te ondertekenen, die niet 

door henzelf waren afgelegd.     

Dit zou inhoudelijke discrepan- 

ties kunnen verklaren tussen de 

COG-verklaringen en latere ver-

klaringen of opgestelde verslagen. 

Die discrepanties alsook de her-

inneringen aan de wijze waarop de 

COG-interviews verliepen, zijn 

echter ook te verklaren door 

zaken als het verstrijken van de 

tijd en beïnvloeding door anderen.  

De militairen van de Koninklijke 

Marine waren overwegend zeer 

loyaal en wilden de Koninklijke 

Marine niet afvallen. Al tijdens de 

oorlogsdagen was onder krijgs-

gevangenen het bericht verspreid 

dat Doorman en Lacomblé met de 

De Ruyter ten onder waren 

gegaan.  

Van de in de periode 1945-1947 

door de COG ondervraagde 

militairen van de Koninklijke 

Marine wilde een aantal onge-

twijfeld niet tegen een officiële lijn 

ingaan ook al wist men dat het 

met de dood van Doorman en 

Lacomblé anders zat. Niet alleen 

Van Zijl heeft zijn mond ge-

houden, dat deden ook Bientjes, 

Hoogenboom en Rozier en 

mogelijk nog anderen. 

Het geheugen van personen die 

worden geïnterviewd over een 

bepaalde gebeurtenis kan door 

later opgedane ervaringen en 

indrukken worden beïnvloed. 

Hierdoor kunnen onder andere 

prestaties worden aangedikt, van 

meer details worden voorzien, 

onwelgevallige zaken worden 

weggelaten, lacunes worden 

opgevuld met aannames en 

gebeurtenissen in een andere 

tijdsvolgorde worden geplaatst. 

Soms wil men ook schoon schip 

maken. Ook Van Zijl heeft in 1962 

mogelijk wat details toegevoegd 

en wellicht zaken in een andere 

tijdsvolgorde geplaatst. De kern 

van zijn verslag lijkt echter juist 

en is goed in overeenstemming 

met andere hiervoor genoemde 

verklaringen en verslagen.  

K.W.L. Bezemer [NIMH] 

 

Conclusies 

Eind jaren veertig was binnen de 

Koninklijke Marine breed bekend 

dat Doorman en Lacomblé heel 

waarschijnlijk op een vlotje zijn 

omgekomen. Ook wist men dat 

zich op de enige bruikbare sloep 

met levensmiddelen en water van 

de kruiser De Ruyter ernstige 

ongeregeldheden hebben voor-

gedaan. Drenkelingen werden met 

geweld van de sloep geweerd     

en de reddingslijn met de vlotjes 

werd opzettelijk los gesneden. 

Waarschijnlijk heeft dit mede 

geleid tot het grote aantal doden 

bij de drenkelingen van de kruiser 

De Ruyter. Door de marinestaf 

(hoofden van het bureau Maritie- 
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me Historie) werd dit alles 

verzwegen en indien dat nodig 

was consequent ontkend. Ook 

werd Lou de Jong van het NIOD 

opzettelijk fout geïnformeerd over 

deze kwestie.  (Java Post) 
  

*)  Dr. P.C. Boer was van 1969 

t/m  2010  als  reserve-officier  en  

burgerambtenaar werkzaam bij 

onderdelen van het min. van 

Defensie, in functies uiteenlopend 

van helikoptervlieger tot vak-

groepvoorzitter van de Faculteit 

van de KMA. Drs. R. Enthoven 

doet promotieonderzoek bij de 

Universiteit Leiden naar de 

beeldvorming over de Javazee-

campagne. 

Dit artikel is een verkorte 

weergave van het artikel 

’Heldendood Karel Doorman een 

mythe’ in het blad  Mars et 

Historia, 2020 nummer 4. In dat 

artikel is tevens een uitgebreid 

noten overzicht opgenomen. 

 

_____________________ 
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Darwin: het Australische ‘Pearl Harbor’    
Door:  Neil Sharkey 
 

Een zware oorlogsdaad, die 
eigenlijk in de schaduw is 

blijven staan van het bom-

bardement op Pearl Harbor 

op 7 december 1941. Je 

kunt het vinden als je er 

naar zoekt, maar wordt in 
bitter weinig geschiedenis-

boeken vermeld. Op 19 

februari 1942 voerde de 

Japanse luchtmacht twee 

zware bombardementen uit 

op Darwin en werd het 
vaste land van Australië 

voor het eerst sinds de 

blanke nederzetting door 

het buitenland aangevallen. 
 

Admiraal Chūichi Nagumo (1887 – 

1944), het brein van de Pearl 

Harbor-aanval op 7 december 

1941, plande de Darwin-invallen, 

waarbij 54 landbommenwerpers 

en 188 vliegtuigen werden gelan-

ceerd vanaf vier vliegdekschepen 

in de Timorzee. De Japanners, die 

zich voorbereidden om Timor 

binnen te vallen, vermoedden 

terecht dat een ontwrichtende 

luchtaanval op de basis van 

Darwin elk geallieerd tegenoffen-

sief zou hinderen. 

De eerste aanval begon net voor 

10.00 uur en duurde 40 minuten. 

Zware bommenwerpers troffen 

haveninstallaties en de stad, ter-

wijl duikbommenwerpers, geës-

corteerd door Zero-jachtvliegtui-

gen, de scheepvaart aanvielen in  

Het bombardement op Darwin 

de haven, de militaire en civiele 

vliegvelden en het ziekenhuis in 

Berrimah. De tweede aanval 

begon een uur later en omvatte 

bombardementen op grote hoogte 

op de basis van de Royal 

Australian Air Force (RAAF) in 

Parap. Deze overval duurde circa 

20 minuten. 

Singapore was slechts enkele 

dagen eerder in handen van de 

Japanners gevallen en de burger-

bevolking van Darwin, die ge-

loofde dat een invasie op handen 

was, raakte in paniek.  

Plunderingen en wanorde waren 

wijdverbreid en ongeveer de helft 

van de stad vluchtte naar het 

zuiden tijdens een evenement dat 

bekend werd als de ‘Adelaide River 

Stakes’. Honderden Australische 

militairen verlieten hun post. Drie 

dagen na de aanval werden nog 

278 militairen vermist. 

Bij elkaar kwamen bij de twee 

invallen minstens 243 mensen om 

het leven en raakten tussen de 

300 en 400 gewond.  

Er werden 20 militaire vliegtuigen 

vernietigd, acht schepen die voor 

anker lagen in de haven werden 

tot zinken gebracht en de meeste 

civiele en militaire faciliteiten in 

Darwin werden vernietigd.  

De Australische regering, bezorgd 

over het effect van de bombar-

dementen op het nationale mo-

reel, bagatelliseerde de gebeur-
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tenis en beweerde dat slechts 17 

mensen waren gedood. 

 

In de volgende maanden zouden 

andere steden in Noord-Austra- 

lië, zoals Townsville, Katherine, 

Wyndham, Derby, Broome en Port 

Hedland, te lijden hebben onder 

Japanse luchtaanvallen. En verder  

naar het zuiden werden Sydney  

en Newcastle aangevallen door 

onderzeeërs. Darwin zou in totaal 

64 keer worden gebombardeerd, 

de laatste invallen vonden plaats 

in november 1943. Geen van deze 

volgende aanvallen zou echter de 

zwaarte van die van 19 februari 

1942 evenaren. (Java Post) 

 

Bekijk de ruim 33 minuten 

durende video ‘Darwin’ op 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=WyvnnCTaYX8 

 

  

       

 

 
Nederlanders registreerden nauwgezet alle 
slaafgemaakten in Indonesië                           
Door:  Annemarie Kas*  
 

In Indonesië is weinig dis-

cussie over het slavernijver-

leden. De slaafgemaakten 
leken meestal op de lokale 

bevolking en vrijgemaakt 

gingen zij makkelijk op in 

de maatschappij. Annemarie 

Kas ging op bezoek bij Thea 

Jonathans en tekende haar 

verhaal op.. 
 

Soms ziet Thea Jonathans de 

geschiedenis terug in iemands 

gelaatstrekken of aan zijn karak-

ter. “Aan de vorm van een neus of 

gezicht kun je zien, hé...die komt 

uit Bengalen. Zijn voorouders 

moeten Indiërs geweest zijn”. 

Maar zéker weten doen ze niets 

over hun afkomst, vertelt de oude 

dame. “We gissen maar wat”. 

Thea Jonathans, ze is tachtig jaar, 

vertelt over de slavernijgeschie-

denis van Depok, een voorstad ten 

zuiden van Jakarta die in de loop 

der jaren aan de hoofdstad is 

vastgegroeid. Haar huis doet ook 

dienst als openlucht-café en het 

staat er vol met Nederlandse 

prullaria. Aan de muur hangt een 

houten vitrine met keramieken 

grachtenpandjes, in de kast staan 

asbakken met ‘Holland’ erop en 

ouderwetse koffiebussen van 

Douwe Egberts. Deze grond is ooit 

aan de Jonathansen nagelaten 

door ex-slavenhouder Cornelis 

Chastelein. 

 

De expositie ‘Slavernij’ in 

het Rijksmuseum vertelt 

aan de hand van tien 

persoonlijke verhalen de 

geschiedenis achter 

artefacten uit de 

Nederlandse slaventijd 

 

Eind zeventiende eeuw trok de 

boekhouder Cornelis Chastelein 

voor de Verenigde Oostindische 

Compagnie naar Batavia, wat nu 

Jakarta heet. Hij kocht er grote 

stukken land op en liet slaaf-

gemaakten de grond ontginnen en 

bewerken. Zijn ongeveer 150 

slaafgemaakten haalde hij uit 

andere delen van het land; ze 

kwamen uit Bali, uit Sulawesi, en 

waarschijnlijk dus ook uit India. 

Maar over Cornelis Chastelein zul 

je van Thea Jonathans geen 

kwaad woord horen. Hij zorgde 

goed voor zijn slaafgemaakten, 

zegt ze. “Hij heeft hen veel agra- 

rische kennis gegeven en ook het 

geloof bijgebracht. Hij was, ik zou 

toch zeggen, een edel man”. 

Bij leven was de christelijke 

Chastelein, ondanks dat hij zelf 

ook slaafgemaakten ‘had’, kritisch 

op de slavernijpraktijken die de 

VOC erop nahield.  

In zijn testament regelde hij dat 

na zijn dood de slaafgemaakten 

zouden worden vrijgemaakt en dat 

ze zijn landgoederen in Depok 

zouden erven. Hij gaf hen twaalf 

familienamen, de meeste met   

een Bijbelse oorsprong. Samuels, 

Jonathans, Isaak, Jacob en zo 

door, alle twaalf de namen staan 

nog gegraveerd in de houten 

deuren van de kerk verderop. Nog 

altijd wonen veel afstammelingen 

in Depok, al weet Thea Jonathans 

niet precies met hoeveel ze zijn. 

Honderden, zeker. 

Registreren 

Het bijzondere aan deze families is 

dat van hen vaststaat dat hun 

voorouders slaafgemaakten waren 

– dat geldt maar voor weinigen in 

Indonesië. Terwijl het bezit van 

slaafgemaakten en slavenhandel 

https://www.youtube.com/watch?v=WyvnnCTaYX8
https://www.youtube.com/watch?v=WyvnnCTaYX8
https://javapost.nl/2021/02/12/nauwkeurig-registreerden-de-nederlanders-alle-slaafgemaakten-in-indonesie/
https://javapost.nl/2021/02/12/nauwkeurig-registreerden-de-nederlanders-alle-slaafgemaakten-in-indonesie/
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heel gebruikelijk was, vooral in de 

17de en 18de eeuw, vertelt Sri 

Margana, historicus aan de Uni-

versitas Gadjah Mada in Yogya-

karta. “De Nederlanders lieten aan 

de noordkust van Java van alles 

bouwen, havens, forten, pakhui-

zen. Er zijn in die periode zo’n 

200.000 slaafgemaakten aan het 

werk gezet”. Dat was alleen nog 

maar op Java. 

In heel Indië zou de VOC tussen 

de 660.000 en 1,1 miljoen 

slaafgemaakten hebben verhan-

deld en tewerkgesteld. Ze werkten 

op plantages, in de landbouw, in 

mijnen of in de huishouding. Deze 

cijfers zijn redelijk betrouwbaar, 

zegt Sri Margana, omdat de 

eigenaren het bezit van slaaf-

gemaakten moesten registreren. 

“Net zoals je een huis of paard 

moest melden. De Nederlanders 

waren bang voor opstanden en 

ongeregeldheden, dus ze wilden 

graag overzicht houden op de 

aantallen”. Zeker in een stad als 

Batavia vormden slaafgemaakten 

een groot deel van de inwoners: 

zo’n 40 procent, terwijl Neder-

landers en andere Europeanen 

maar ongeveer 2,5 procent van de 

bevolking uitmaakten. 

Waarom weten dan zo weinig 

Indonesiërs van hun slavenaf-

komst? Omdat hier, anders dan bij 

bijvoorbeeld Afrikaanse slaafge-

maakten die in de Verenigde 

Staten terechtkwamen, de lokale 

bevolking en slaafgemaakten veel 

op elkaar leken.  

“Zodra ze vrijgemaakt waren, 

gingen ze gemakkelijk op in de 

maatschappij” vertelt Sri Margana. 

„Bijvoorbeeld op de Molukken 

begonnen ex-slaafgemaakten hun 

eigen, nieuwe nederzettingen. 

Daar werden ze dorpshoofd en al 

gauw werden ze dan als ‘inlander’ 

en zelfs als elite beschouwd”. 

Nationale held 

Gevolg is dat ook in het collectieve 

geheugen van Indonesië de sla-

vernij maar een heel bescheiden 

plek inneemt. De meeste aandacht 

is altijd uitgegaan naar de strijd 

met kolonisator Nederland. Dat 

geldt zelfs voor de Indonesische 

hoofdpersoon die door het Rijks-

museum voor de tentoonstelling 

over slavernij werd gekozen. 

Untung Surapati was een Balinese 

slaafgemaakte die in de 17de 

eeuw besloot te ontsnappen uit 

het huishouden van de Neder-

landse koopman Pieter Cnoll. 

Surapati verzamelde een schare 

volgelingen, ruige types die in het 

rond plunderden en niet bang 

waren om te doden.  

Untung Surapati, de latere natio-

nale heldvan Indonesië, rechts op 

het schilderijmin de schaduw ach-

ter zijn bezitter Pieter Cnoll en 

diens gezin en nog een tot slaaf 

gemaakte bediende. (Schilderij 

van Jacob Coeman, 1665. Collec-

tie Rijksmuseum).  

 

Sri Margana weet heel veel van 

Surapati en heeft de curators van 

het Rijksmuseum geholpen met 

verzamelen van informatie. Het 

bekendste stuk is een schilderij 

waar Surapati in de schaduw van 

zijn meester Cnoll staat afgebeeld, 

maar er zijn ook bijzondere 

manuscripten van palmbladeren  

te zien waarin het verhaal van 

Surapati staat verteld. De meeste 

Indonesiërs slaan niet echt aan op 

Surapati’s slavernijverleden of ze 

weten daar niet eens van, zegt 

Margana. “Ze vinden het vooral 

mooi dat Surapati in opstand 

kwam tegen de VOC en de 

Nederlanders. In 1975 is Untung 

Surapati daarom ook tot nationale 

held uitgeroepen, niet omdat hij 

was ontsnapt”. In de jaren 

zeventig probeerde de regering 

om nog eens een extra nationa-

listische draai aan de Indonesische 

geschiedschrijving te geven en 

daar paste Surapati prima in. 

Hindoeïsme 

In Jakarta moeten zich onder de 

Betawi, de oorspronkelijke in-

woners van de stad, zeker 

afstammelingen van slaafgemaak-

ten bevinden, zegt de historicus 

Bondan Kanumoyoso.  

Hij onderzocht de geschiedenis 

van Batavia en de gebieden 

erbuiten, vroeger de Ommelan-

den. Alleen weten de Betawi het 

niet, of willen ze het niet weten. 

“Als je hen er naar vraagt, dan 

ontkennen ze. Ze zien slavernij als 

iets slechts”. Dat komt waar-

schijnlijk door invloeden van het 

hindoeïsme, denkt hij, waarin 

slaafgemaakten tot de laagste 

kaste behoorden. “Ze willen 

zichzelf niet met die onderlaag van 

de bevolking associëren”. 

Al werd de slavernijhandel onder 

de VOC en ook het Nederlandse 

bestuur daarna enorm uitgebreid, 

het waren zeker niet de 

Nederlanders die slavernij in de 

archipel introduceerden. Tussen 

de vele koninkrijken die op Java 

en andere eilanden heersten in de 

eeuwen voor de Portugezen en 

Nederlanders kwamen, waren 

oorlogen aan de orde van de dag, 

zegt Kanumoyoso. “Ze vochten 

onderling en wie won, nam het 

andere volk gevangen. Ook toen 

was een onderscheid tussen de 

gewone bevolking en slaafge-

maakten dus al bijna niet te 

maken”. 

Jan Pieterszoon Coen 

In Depok zijn de meeste nazaten 

nu middenklasse-Indonesiërs, ze 

zijn niet bijzonder arm of rijk.    

De grond die ze volgens het 

testament van Cornelis Chastelein 

nooit mochten verkopen, hebben 

ze vaak toch van de hand gedaan. 

Zo ook Thea Jonathans en haar 

man. Ze wijst naar buiten, naar de 

bananenbomen: daarachter, die 
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vallei was ook van hen, maar toen 

werd haar man ziek en hadden ze 

geld nodig voor zijn behandeling. 

“Er is ook eens een stel Arabieren 

langs gekomen om ons huis te 

kopen. Ze zouden wel een andere 

plek voor ons regelen. Dáár komt 

niets van in, zei ik”. Een paar 

stukken ‘Chasteleinse grond’ zijn 

nu beschermd terrein, onder 

andere de begraafplaats, het 

voetbalveld en het plaatselijke 

ziekenhuis. 

Ze is hier komen ‘aanwaaien’, 

zoals Thea het noemt. Haar 

overleden man is de ‘echte’ 

Jonathans. “Maar ik wil graag dat 

het verhaal van Cornelis Chaste-

lein en wat hij voor Depok heeft 

betekend, bewaard blijft. Er zijn 

nog maar weinig Depokkers die 

zich willen verdiepen in hun 

geschiedenis”. Zelf doet ze dat 

juist graag. Ze heeft eens staan 

gillen voor het standbeeld van 

VOC-voorman Jan Pieterszoon 

Coen in Hoorn, toen ze in 

Nederland op bezoek was. “Ik 

schreeuwde het uit. Mensen keken 

me aan van, moet dat nou. Maar 

ik dacht, hij kwam hier bij ons om 

specerijen te halen, terwijl wij 

niets meer hebben”.  (Java Post) 

Expositie ‘Slavernij’ t/m eind 

zomer 2021 in het Rijksmuseum. 

Zie voor alle gegevens en 

bezoekersinformatie: Slavernij, 

tien waargebeurde verhalen.  

*)  NRC.  

 
Wilt u blijk geven van               

uw waardering                                

voor NICC Magazine en het             

vele werk dat wij hiervoor 

maandelijks verrichten?                  

Maakt u dan een             

vrijwillige donatie                    

over op ons  

bankrekeningnummer                     
NL39 RABO 0129 216 836                

t.n.v. NICC te Den Haag.                

Dankzij uw vrijwillige 

donatie kan NICC Magazine                          

voor iedereen                                 

GRATIS                                           

blijven. Dank u wel. 

 

 

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

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

Torenstraat 48a 

2513BS   Den Haag 
070-3642806 

www.borcaden.nl 

            

 

  

(advertentie) 

 

Digitale WinterExpo ‘Wayang Stories’                                
Voorjaarsprogramma Taman Indonesia gaat door, lockdown of niet 

Dierenpark Taman Indone-

sia wil haar WinterExpo 
‘Wayang Stories’ extra aan-

dacht geven in de voor-

jaarsvakantie.  

Voor deze winter had het 

dierenpark Taman Indonesia 

in Kallenkote iets nieuws 

bedacht: een cultureel win-
terprogramma met als uit-

gangspunt tentoonstelling 

‘Wayang Stories’. Helaas 

gooide het COVID-19 roet in 

het eten, en ontvangt de 
tentoonstelling niet de aan-

dacht die zij verdient. 

Daarom laat het dierenpark 

het programma nu in de 

voorjaarsvakantie doorgaan 

lockdown of niet.  
 

Programma voor kinderen en 

volwassenen 

In de voorjaarsvakantie staan 

interessante activiteiten op de 

planning. Een wayang workshop, 

een wayang spreekuur, rond-

leidingen langs de expo en een 

heuse wayang voorstelling over 

Kantjil, het kleine dwerghertje. 

Taman Indonesia heeft besloten 

deze activiteiten hoe dan ook door 

te laten gaan. ‘Omdat het nu niet 

‘live’ kan in het park zelf, houden 

we de activiteiten allemaal online. 

De wayangpoppen, en de daarbij 

horende verhalen en inspirerende  

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/slavernij
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/slavernij
http://www.borcaden.nl/
www.borcaden.nl
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activiteiten verdienen het om 

bekeken te worden ‘ aldus Marlisa 

Wareman. 

Deelname is gratis, maar wil je 

ons park steunen, graag! 

Laat dan een vrijwillige bijdrage 

achter via doneer op rekening-nr. 

NL84 RABO 01309 826 87 ovv 

wayang.  

Wayang Workshop 19 & 26 

februari 

Dominique van theater Djempol 

leert je zelf een schaduwpop te 

maken, waarmee je thuis je eigen 

schimmenspel kan creëren. 

Materialen: papier, een stok, licht 

en een goed humeur. Leuk voor 

kinderen èn ouders! 

Extra leuk: doe eerst een rondlei-

ding langs de wayangpoppen voor 

inspiratie. 

Aanvang rondleiding 14:00 

Aanvang workshop: 14:30  

aanmelden verplicht 

via info@taman-indonesia.nl 

Deelname is gratis. Aanmelden 

voor de workshop, kan door 

gebruik te maken van de link die 

in de nieuwsbrief verstuurd 

wordt.  

Snel lid worden dus! 

Schimmenspel voorstelling 

Kantjil 21 februari 

Kijk mee naar de avonturen van 

Kantjil, het slimme dwerghertje 

 op het witte schaduwdoek! Kantjil 

is een Indonesische sprookje 

waarbij de fabelachtige dieren een 

grote rol spelen. Na afloop is er 

nog gelegenheid tot het stellen 

van vragen over het schaduw-

theater, en hoe jij dat ook thuis 

kunt proberen!  

Aanvang 14:00 

Aanmelden niet verplicht, 

deelname is gratis. 
 

Maak je eigen wayangtheater 

van een pizzadoos 23 februari 

Je eigen mini wayang theater in 

huis? Dan kan! Heel simpel leren 

we je in deze workshop hoe je je 

eigen wayangtheater kan maken 

van een pizzadoos.  

Maak tevens de ornamenten, en 

natuurlijk je poppetjes. Speel met 

licht en schaduw effecten. Welk 

verhaal ga jij maken? 

Geschikt voor kinderen vanaf 6 

jaar. Altijd in samenwerking met 

de ouders! Deelname is gratis. 

Via onze nieuwsbrief ontvang je 

de link om via ZOOM mee te doen 

aan deze interactieve workshop.  

Wayang Spreekuur 24 februari 

Ben je in het bezit van een 

wayang golek pop? Dat is een 

houten pop uit Indonesië die 

gebruikt wordt in het wayang 

theater om de klassieke en 

moderne verhalen te vertellen. Op 

24 februari kun je de pop laten 

zien aan een echte kenner om 

meer te weten te komen over de 

pop, en het figuur die hij voor-

stelt. 

Aanvang 14:00 (online via 

facebook) 

Aanmelden met een pop verplicht 

via info@taman-indonesia.nl, liefst 

met foto van de pop. Deelname is 

gratis, en wordt uitgezonden via 

facebook. 

Wayang Tours 16,18,25 

februari 

Ga samen met Marlisa, eigenares 

van het park, langs de wayang 

tentoonstelling, en luister naar 

haar stories. Elke tour gaat ze 

langs een andere vitrine en vertelt 

jou de verhalen van de wayang-

poppen. 

Aanvang rondleidingen: 14:00 

Aanmelden niet verplicht, 

deelname is gratis, en wordt 

uitgezonden via facebook. 

De tentoonstelling         

‘Wayang Stories’                            

zal verlengd worden              

tot en met 25 april.                    

We hopen de bezoekers               

na de lockdown nog een extra 

maand te mogen vermaken 

met onze WinterExpo    

‘Wayang Stories’. 

Online of in het dierenpark?  

Het programma zal wanneer het 

park weer geopend mag zijn, weer 

opgepakt worden in het dieren-

park zelf. Nu het park nog in een 

lock-down verkeerd zal het pro-

gramma plaatsvinden online op 

het internet. Houdt hiervoor de 

facebook pagina van het park in 

de gaten! Of volg de links via de 

website www.taman-indonesia.nl 

alwaar u ook alle overige 

informatie kunt vinden. 
 

Dierenpark Taman Indonesia   

Kallenkote 53   

8345 HE Kallenkote (Steenwijk)                

www.taman-indonesia.nl 

 
Kijkt u eens op de website van uw favoriete museum of organisatie of er                                  

een online tentoonstelling of livestream activiteit aangeboden wordt. 

mailto:info@taman-indonesia.nl
https://www.taman-indonesia.nl/Nieuwsbrief
https://www.facebook.com/search/top?q=Taman%20Indonesia
info@taman-indonesia.nl
https://www.facebook.com/search/top?q=Taman%20Indonesia
http://www.taman-indonesia.nl/
http://www.taman-indonesia.nl/
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Politieke jongeren staan op voor West-Paoea  
Manifest over onvolledige dekolonisatie West-Papoea hard nodig    
 

De Nederlandse politiek moet zich 

veel steviger uitspreken over de 

mensenrechtensituatie in West-

Papoea. Dat is de oproep van 

diverse politieke jongerenorgani-

saties tijdens de op zaterdag 6 

februari 2021 gehouden Papoea 

Soilidariteitsdag. Het manifest dat 

hierover gaat is een initiatief van 

de jongerenorganisatie PINK en 

gaat onder andere in op de 

historische band die Nederland 

heeft met de Papoeabevolking. 

Het moet een stap richting 

ommekeer teweegbrengen in de 

bijzonder ernstige situatie waarin 

de Papoea’s zich al decennialang 

bevinden.  

 

Jongerenorganisaties PINK! (Partij 

voor de Dieren), DWARS (Groen-

Links), JD (D66), ROOD (SP) en 

JMA (Milieudefensie) hebben het 

manifest ondertekend. Zij gaan 

met hun moederpartij in gesprek 

over de onvolledige dekolonisatie 

van West-Papoea en de ernstige 

misstanden die er sindsdien zijn.  

 

Tijdens de solidariteitsdag kwam 

duidelijk nar voren dat gesprekken 

over West-Papoea hard nodig zijn, 

aldus de jongerenorganisaties. Het 

thema: “PapuanLivesMatter” kreeg 

beeldend invulling toen Rode 

Wanimbo, live vanuit West-

Papoea, een boekje opendeed 

over racisme in de Indonesische 

provincies Papoea en West-

Papoea.  

Volgens haar ervaren Papoea’s 

drie verschillende vormen van 

racisme: persoonlijk, cultureel en 

institutioneel.                                

 

Indonesië, de nieuwe 

kolonisator 
 

Een recent voorbeeld van institu-

tioneel racisme is de tweede fase 

van de speciale autonomiestatus 

voor Papoea’s (Otsus), die op-

nieuw vanuit Jakarta worden op-

gelegd. Ondanks massale protes-

ten van de Papoeabevolking.  

 

Jarenlange uitsluiting op de ar-

beidsmarkt, verbod op culturele 

identiteit, uitbuiting van rijkdom-

men en “Landgrabbing” (Landje-

pik) door de Indonesische over-

heid. Hierbij verkoopt de over-

heid rücksichtslos stukken land 

verkocht aan bedrijven en multi-

nationals, terwijl die grond al vele 

generaties lang in bezit is of 

bewoond of geëxploiteerd wordt 

door Papoea’s. Dit heeft geleid tot 

woede en ontevredenheid onder 

de Papoea’s en brengt de be-

staanszekerheid van de lokale 

bevolking ernstig in gevaar. Voor 

veel Papoea’s valt de strijd tegen 

racisme dan ook samen met hun 

verlangen naar onafhankelijkheid 

van Indonesië. Zij beschouwen 

Indonesië dan ook als tweede 

kolonisator, na Nederland.  

 

Foto: Eindhovens Dagblad 

 

Zelfbeschikking als 

oplossing voor West-

Paoea  
 

Op de vraag wat er nodig is om 

racisme tegen de Papoea’s tegen 

te gaan en hoe wij hun claim op 

zelfbeschikking kunnen steunen, 

heeft Anne-Linn Machielsen van 

PINK! Het volgende antwoord:  

“Het manifest dat we hebben 

opgesteld is gericht op het 

zelfbeschikkingsrecht van de 

Papoea’s en sluit aan op zowel 

nationale als internationale ont-

wikkelingen. Zo heeft Stef Blok 

(BuZa) onlangs aangegeven een 

onafhankelijk onderzoek door de 

Verenigde Naties te zullen steunen 

en hebben de Papoea’s recent een 

tijdelijke en zelfbenoemde rege-

ring geïnstalleerd. Stappen die 

dringend nodig zijn om de situatie 

van de Papoea’s te verbeteren”.  

 

Indonesisch 

superioriteitsgevoel  
 

Volgens historicus Richard Chauvel 

is dit institutioneel racisme terug 

te voeren naar het duaal koloniaal 

bestel, dat in het toenmalige 

Nederlands Nieuw Guinea werd 

ingevoerd. Toen stond een hand-

vol Nederlandse bestuurders aan 

de top en bekleedden Indonesiërs  

functies als politieagent, leraar of 

als lagere bestuursambtenaar. 

Papoea’s werden daarbij gestig-

matiseerd als primitief en dom en 

bevonden zich toen al helemaal 

onderaan de sociale ladder. Dit 

koloniale denkbeeld heeft volgens 

Chauvel geleid tot het Indo-

nesische superioriteitsgevoel en 

ligt ten grondslag aan de diep-

gewortelde problemen vandaag de 

dg op het voormalig Nederlands 

grondgebied.   

 

Bijlage 1: Manifest voor zelfbe-

schikkingsrecht opgesteld door 

PINK! 

Bijlage 2: Construction Papuan 

Nationalism, door Richard Chauvel 

Bron: https://www.abc.net.au/ne

ws/2020-12-01/west-papuan-

separatists-provisional-

government-to-oust-

indonesia/12936404 

 

Voor meer informatie omtrent het 

door PINK! opgestelde manifest, 

kan men contact opnemen met 

Xenia Minnaert van het landelijk 

bestuur via e-mail: 

voorzitter@pinkpolitiek.nl 

https://sowp.us20.list-manage.com/track/click?u=a36198d2f44ba395ac34d6861&id=902ef2e678&e=d521130ac4
https://sowp.us20.list-manage.com/track/click?u=a36198d2f44ba395ac34d6861&id=902ef2e678&e=d521130ac4
https://sowp.us20.list-manage.com/track/click?u=a36198d2f44ba395ac34d6861&id=902ef2e678&e=d521130ac4
https://sowp.us20.list-manage.com/track/click?u=a36198d2f44ba395ac34d6861&id=3559ed9d3e&e=d521130ac4
https://sowp.us20.list-manage.com/track/click?u=a36198d2f44ba395ac34d6861&id=3559ed9d3e&e=d521130ac4
https://sowp.us20.list-manage.com/track/click?u=a36198d2f44ba395ac34d6861&id=b331b48dc9&e=d521130ac4
https://sowp.us20.list-manage.com/track/click?u=a36198d2f44ba395ac34d6861&id=b331b48dc9&e=d521130ac4
https://sowp.us20.list-manage.com/track/click?u=a36198d2f44ba395ac34d6861&id=b331b48dc9&e=d521130ac4
https://sowp.us20.list-manage.com/track/click?u=a36198d2f44ba395ac34d6861&id=b331b48dc9&e=d521130ac4
https://sowp.us20.list-manage.com/track/click?u=a36198d2f44ba395ac34d6861&id=b331b48dc9&e=d521130ac4
voorzitter@pinkpolitiek.nl
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  SOPHIAHOF    
Digitale tentoonstelling ‘Vechten voor vrijheid’ 

Het afgelopen jaar was vrij 

uitdagend. We konden minder 

bezoekers ontvangen bij onze 

tentoonstellingen en evenemen-

ten. Hartstikke zonde natuurlijk! 

Maar gelukkig zijn er tegenwoor-

dig creatieve oplossingen: de 

tentoonstelling ‘Vechten voor 

vrijheid’ is nu online te bezoeken. 

‘Vechten voor vrijheid’ werd 

geopend in juni 2019 en was t/m 

Opening van tentoonstelling door 

Koning Willem-Alexander 

 

augustus 2020 te zien. Heeft        

u deze tentoonstelling gemist,      

of wilt u hem nogmaals rustig 

bekijken? Dan kan dit vanuit uw 

stoel thuis. Scroll door de tentoon-

stelling, klik op afbeeldingen om 

ze te vergroten en bekijk de 

video’s. Gaat u dan naar onze 

website: www.indieinoorlog.nl. 

NAAR  DE TENTOONSTELLING 

  

Digitale lesomgeving ‘Inclusief Indië’ 

Lesmateriaal ‘Inclusief Indië’ is nu 

opgenomen op tweedewereld-

oorlog.nl. De leeromgeving is 

gemaakt voor het voortgezet on-

derwijs en voor het middelbaar 

beroepsonderwijs, maar kan in 

principe door iedereen gebruikt 

worden die zich in de geschiedenis 

van Nederlands-Indië en Indone-

sië   wil   verdiepen.   Door   onze  

programma’s aan te bieden op 

tweedewereldoorlog.nl, bereiken 

wij een groter publiek en dus 

meer leerlingen. 

BEKIJK  HIER                                       

HET                                    

LESMATERIAAL

  

Depokkers, een koloniaal verhaal ontrafeld 

Vanaf 5 september 2020 is in 

Museum Sophiahof de tentoon-

stelling “Depokkers, een koloniaal 

verhaal ontrafeld” geopend.  

In 1717 liet Cornelis Chastelein 

zijn landgoed Depok op West-Java 

na aan zijn in totaal 150 tot slaaf 

gemaakten. Zij kregen naast hun 

vrijheid ook een aanzienlijk deel 

van zijn kapitaal en goederen om 

daarmee een landbouwkolonie te 

 

vormen. Tot op de dag van 

vandaag hebben de nazaten van 

deze ‘Depokkers’ nog steeds 

contact met elkaar.  

Deze tentoonstelling met per-

soonlijke verhalen laat zien hoe 

mensen met een slavernijverleden 

in het toenmalige Nederlands-

Indië hun plek konden veroveren 

binnen de koloniale samenleving 

en hoe de huidige generaties 

denken over hun verleden.  

Een verhaal over worsteling en 

triomf, maar ook over superio-

riteit, uitsluiting en racisme.  

www.indieinoorlog.nl
https://www.indieinoorlog.nl/webexpo/
https://inclusiefindie.nl/
https://inclusiefindie.nl/
https://inclusiefindie.nl/
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Website: 30 dagen op zee versie 2.0 binnenkort online 

In 2019 lanceerde het Indisch 

Herinneringscentrum de bijzon-

dere website ”30 dagen op zee” 

waarop de repatriëring van de 

Indische Nederlanders te ervaren 

is. Het afgelopen jaar is er Inten-

sief gewerkt aan een complete 

update van deze website, waarbij 

onder andere de functionaliteit  
 

flink is aangepakt. Deze versie 2.0 

gaat binnen enkele dagen online 

waarbij u ook veel gemakkelijker 

contact kunt opnemen met het 

Kenniscentrum, wanneer u vragen 

heeft over de inhoud.  

http://www.30dagenopzee.nl/

 

  
 

Wordt vriend van het Indisch Herinneringscentrum 

Het Indisch Herinnerings-

centrum zet zich in om de 

geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog   in   Nederlands-

Indië en de gevolgen daarvan 

door te geven, levend te houden 

en te onderzoeken wat dit voor 

huidige generaties betekent.  

 

Dat doen we voor u, maar ook 

graag samen met u! Als Vriend 

geeft u het Indisch Herinnerings-

centrum net even dat extra 

steuntje in de rug.  Met een 

donatie  van  minimaal  € 25.00 

per jaar ondersteunt u ons werk 

en bent u als Vriend op een 

speciale manier verbonden aan     

het Indisch Herinnerings-

centrum.  

 

Vrienden hebben bovendien bij 

ons een streepje voor. U ontvangt 

als welkomstgeschenk het foto-

boek 'Het Verhaal van Indië', een 

sfeerimpressie van de nationale 

overzichtstentoonstelling ‘Het 

Verhaal van Indië’ over de 

Nederlandse aanwezigheid in 

Indië, tijdens de Tweede Wereld-

oorlog en de periode daarna. 

Tevens het jeugdboek 'Nooit meer 

thuis', is een gevoelige jeugd-

roman over afscheid nemen van je 

moederland   en   aarden  in  een 

nieuw land van Martine Letterie. 

Verder ontvangt u ook eens per 

jaar een speciale uitnodiging 

alleen voor Vrienden.  

Vriend worden kunt u HIER. 

 

 

_____________________ 

 

 
 

Huizen van aankomst 

Binnenkort komt de nieuwe video over de familie 

Bellel online op YouTube. Grace, haar zus Patty en 

moeder Jane Bellel brengen een bezoekje aan 

Taurus World of Adventure (vroeger Pension ‘In de 

Dennen’). Volgens Grace kwamen ze vroeger ook 

regelmatig terug in het restaurant op de begane 

grond om te eten. Daar was vroeger de huiskamer.  

Wanneer ze er waren, vertelde haar vader Noro 

Bellel, dat ze daar gewoond hadden. Patty die in die 

tijd een baby was, herinnert zich helemaal niets van 

die periode. Grace wil al een tijdje meer weten over 

die periode. “Vroeger durfde in ieder geval niet te 

vragen aan de eigenaar of we even boven mochten 

kijken.  

 

Ik ben zo blij dat ik dat nu wel durf. Wat een 

opluchting is het voor mij en mijn zus om dit te 

doen voor onze moeder”, zegt Grace.  

Jane heeft dementie, maar kan nog wel wat korte 

verhalen vertellen over die periode van aankomst. 

Hopelijk als ze het gebouw van het oude pension 

weer ziet, kan ze nog meer uit haar herinneringen 

ophalen.  

http://www.30dagenopzee.nl/
https://indischherinneringscentrum.us10.list-manage.com/track/click?u=c1e43211fce4715a9fce991f6&id=3f5e669aa2&e=ffe5090f42
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Binnenkort komt de ze video geheel op YouTube. In 

de zoektocht naar 75 huizen van aankomst komen 

wij de meest bijzondere verhalen tegen. Wij vinden 

het ook heel mooi om te zien dat de lezers en 

bezoekers zoveel verhalen indienen via onze 

website. Heel veel dank daarvoor en blijf dat vooral 

doen. 

 

Voor de regio’s Zuid Holland en Zeeland zijn we op 

zoek naar (oud)bewoners van de volgende locaties, 

die hun verhaal met ons over die aankomst periode  

zouden willen delen. 

Zuid Holland: 

 Contractpension Crescendo, Scheveningen 

 Huize Frankenslag, Den Haag 

 Villa Nieuw Rijksdorp, Wassenaar 

 Contractpension Dijk en Brug, Noordwijkerhout 

 Contractpension Cambrinus, Dordrecht 

Zeeland: 

 Woonoord Westkapelle 

 Woonoord Middelburg II 

 Woonoord Vlissingen II 

 Woonoord Kruiningen I en II 

 Wilgenhof, Oostburg  

 Rodanborg, Aardenburg 

_________________________________________ 

 

  
 

Wordt vriend van Stichting Moluks Historisch Museum 

Vindt u het belangrijk dat het 

Molukse culturele erfgoed toe-

gankelijk is en bewaard blijft voor 

volgende generaties?  

Word dan Vriend van Stichting 

Moluks Historisch Museum. 

 

Met uw contributie maakt u het 

mogelijk  da t Museum  Sophiahof  

haar collecties beheert en presen-

teert, activiteiten en herdenkingen 

organiseert en ervoor zorg draagt   

dat de Molukse geschiedenis      

en cultuur zichtbaar zijn in de 

Nederlandse samenleving.  

De Vriendenwerkgroep van de 

Stichting MHM is daarom deze 

Vriendencampagne gestart.  

 

Voor 25 euro bent u Vriend voor 

een heel jaar. Kiest u ervoor om 

meer te doneren, dan is dat 

natuurlijk welkom! 

Om kosten te besparen werkt     

de Stichting MHM niet met een 

acceptgiro of met automatische 

incasso.   

U   dient   de   jaarlijkse contribu-

tie zelf over te maken.   

Het  lidmaatschap  geldt  voor  1 

kalenderjaar. U betaalt uw contri-

butie bij aanvang en vervolgens 

per 1 januari van elk jaar. 

 

 
 

Met uw Vriendenlidmaatschap ver-

zekert u zich van: 

•    Uitnodigingen voor Vrienden-

bijeenkomsten 

•    Vooraankondigingen van veel  

overige  bijeenkomsten,  georgani-

seerd door Stichting MHM 

•   De digitale Nieuwsbrieven 

•   Mogelijkheid om deel te nemen 

aan   verrassingsacties    (zoals   het 

verloten van boeken)   

 

Wilt u Stichting MHM ook in natura 

steunen als sponsor door bijvoor- 

beeld een zaal of faciliteiten ter  

beschikking  te  stellen  voor onze 

evenementen of voor producten? 

Wij gaan graag met u in gesprek 

om te kijken wat we voor elkaar  

kunnen betekenen. Meer weten 

over doneren en de fiscale 

aftrekbaarheid? 

Mail via info@museum-maluku.nl 

Alle informatie vindt u hier. 

Vriend worden kunt u hier.  

Coronamaatregelen 
Veelgestelde vragen: 

https://www.museumsophiahof.
nl/praktische-

informatie/coronamaatregelen 

Museum Sophiahof     
Sophialaan 10               

2514 JR Den Haag           

Tel: 070-2002500 
 

 

 

 

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

info@indisch-centrum-denhaag.nl 

http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwMDN2cjAyNjY28Ty0AjI3cnA6B8JG75EANKdFuaEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAzD7mKg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwR05OMDBBMDROMzVQSjJKSjU!/
mailto:info@museum-maluku.nl
http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwMDN2cjAyNjY28Ty0AjI3cnA6B8JG75EANKdFuaEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAzD7mKg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwRzFPMDBJMEZCVlRHOTFLODQ!/
http://www.museum-maluku.nl/
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/info@indisch-centrum-denhaag.nl


 

19 

  

NIEUWSPAGINA                                                                                                                                
Stichting Japanse Ereschulden 

 

Petitie nr. 315 aangeboden aan de Ambassadeur van Japan 

 

Zijne Excellentie Yoshihide Suga,                                                                               (Nederlandse vertaling)              

Eerste Minister van Japan 

    
Den Haag,  9 februari 2021  

Petitie: 315 

Onderwerp: Hernieuwing van de dialoog met de Japanse Ambassadeur in den Haag? 

 
Excellentie, 

Vanwege de Corona pandemie moesten we onze kantoren in Den Haag sluiten. Hierdoor hebben we slechts 

beperkt contact met onze leden. Niettemin heeft het bestuur van de Stichting Japanse Ereschulden een 

vergadering gehouden over de gevolgen van al onze verzoekschriften en discussies sinds 1990 gericht aan de 

Eerste Minsters van Japan en overhandigd aan de Japanse Ambassadeur in Den Haag. De harde conclusie is dat 

de Japanse regeringen en hun vertegenwoordigers in Den Haag onze inspanningen om een dialoog te houden 

respecteren. In de gesprekken en communicatie is er echter geen bereidheid getoond om de morele aspecten 

van de Japanse oorlogsgeschiedenis in Nederlands-Indië te erkennen. 

 

We hopen en verwachten, na de angstaanjagende ervaring van de Corona pandemie, dat de Japanse 

ambassadeur in Den Haag zijne Excellentie Hidehisa Horinouchi van de gelegenheid gebruik zal maken om in de 

"Dialoog" een hernieuwde betekenis zal geven aan de morele aspecten van de Japanse oorlogsgeschiedenis. In 

de richting, zoals de nieuwe president van de Verenigde Staten van Amerika die voorstaat. 

 

In de periode na de Corona pandemie, verwachten we een zinvolle herstart van de dialoog. Wij verwachten van 

u als Eerste Minister van Japan een bevestiging te ontvangen dat de Japanse ambassadeur in Nederland met de 

Stichting Japanse Ereschulden zo'n hernieuwde dialoog zal aanvangen. 

Namens de Stichting Japanse Ereschulden. 

J.F. van Wagtendonk, 

Voorzitter. 

 

(Original English version: Petition 315:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“Renewal of the dialogue with the Japanese Ambassador in the Hague?”      

 

(De maandelijkse demonstratie voor de Japanse ambassade wederom afgelast vanwege de aangescherpte 

Corona maatregelen. De petitie is persoonlijk overhandigd aan een vertegenwoordiger van de ambassade) 

 
Naast de straatnamen ‘vroeger en nu’ van Batavia / Jakarta                         

https://indearchipel.com/2017/05/24/straatnamen-batavia-jakarta/                                                                                               
heeft “In De Archipel” ook de straatnamen van Medan online staan                          

https://indearchipel.com/2017/09/07/straatnamen-medan/ 
Alsmede de straatnamen van Semarang  

https://indearchipel.com/2018/01/29/straatnamen-semarang/#more-23257  
En nu ook de straatnamen van Surabaya                                                                            

https://indearchipel.com/2018/07/31/straatnamen-surabaya/ 

http://www.japanse-ereschulden.nl/category/petities/
https://indearchipel.com/2017/05/24/straatnamen-batavia-jakarta/
https://indearchipel.com/2017/09/07/straatnamen-medan/
https://indearchipel.com/2018/01/29/straatnamen-semarang/%23more-23257
https://indearchipel.com/2018/07/31/straatnamen-syrabaya/
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Recept                                 Guléh bengala daging 

Een lekker ouderwets recept 

uit de Indische keuken. Een 

stoofgerecht met varkensvlees 

en aardappelstukjes. Lekker 

met Gado-gado en rijst erbij. 

Ingrediënten:                       

1 kg. malse varkenslapjes (bijv. 

fricandeau), 3 geschilde aard-

appels in dobbelstenen, 2 kopjes 

dikke santen, 2 grofgesnipperde 

uien, 4 fijngehakte teentjes 

knoflook, 2 verse lomboks in 

ringetjes gesneden, 1 tl. djinten, 2 

tl. ketoembar, 1 tl. djahé, 1/2 tl. 

kunjit, 3 blaadjes djeroek perut, 

snufje zout, snufje zwarte peper, 

olie om in te bakken. 

Bereiding: Snijd het vlees in 

grove dobbelstenen en kook het  

af   in    een   laag  water  (vlees  moet  

 

nèt onder staan). Schep het vlees 

met een draadschep uit de 

bouillon (niet weggooien). Fruit in 

een scheutje olie de ui, knoflook, 

lombok, djinten, en de andere 

specerijen aan en doe als de 

uiensnippers ‘glazig’ worden het 

vlees erbij Bak dit samen al 

roerend even op en doe er naar 

smaak iets zout bij. Voeg dan een 

kopje bouillon, de santen, stukjes 

aardappel (rauw) en de djeroek 

perut blaadjes erbij. Laat ca. 20 

minuten zachtjes sudderen tot 

vlees gaar is en de aardappeltjes 

beetgaar. Voorkom droogkoken en 

doe er desnoods nog iets bouillon 

bij.  Selamat makan. 

 

 

Wel eens gedacht aan adverteren in NICC Magazine?                                 
Uw product of dienst wordt door minstens 100.000 mensen opgemerkt.                      

Hoe dit kan? Vraag vrijblijvend onze advertentieflyer met uitleg en tarieven aan 

info@indisch-centrum-denhaag.nl 

 

 

 
 

 

Column                                                     Door:  Jan Tomasowa 

De doodlopende weg van de pro RMS Molukse KNIL-militairen in Nederland. 

 

Voordat de meer dan 3500 
Molukse KNIL-militairen met 
hun gezinnen in 1951,        
nu precies 70 jaar geleden, 
vanuit Indonesië naar Neder-
land vertrokken, vonden er  
in 1950 opmerkelijke gebeur-
tenissen plaats in de voor-
malige Nederlandse kolonie.  
 

Een paar weken na de soeve-

reiniteitsoverdracht in december 

1949, deserteerden tientallen 

Molukse KNIL-militairen uit het 

koloniaal leger en sloten zich op 

Java aan bij de APRA, het leger 

van Westerling, de voormalige  

Nederlandse commandant van het 

Depot Speciale Troepen. Onder 

leiding van Westerling vochten zij 

tegen de APRIS, het leger van de 

Verenigde Staten van Indonesië. 

Westerling wilde de RIS-regering 

in Jakarta omverwerpen, president 

Soekarno gevangennemen en het 

voorbestaan van de deelstaat 

Pasundan garanderen.  

 

Vlak voor de proclamatie van de 

Republik Maluku Seletan (RMS) op 

../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/FT1YG1Y3/info@indisch-centrum-denhaag.nl
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25 april 1950 namen Molukse 

KNIL-militairen op Celebes deel 

aan de opstand van de ex KNIL-

militair, luitenant Andi Abdul Azis 

in Celebes. Zij streden  met 

andere  manschappen van Azis 

tegen de APRIS. Op de Molukken 

trad, kort daarna, een groot aantal 

Molukse KNIL-militairen in de 

hoofdstad Ambon toe tot het 

APRMS, het leger van de RMS. 

Ook zij streden tegen de APRIS en 

later tegen de TNI, het nationale 

leger van de Republik Indonesia 

(RI). 
 

Voordat zij in 1951 massaal naar 

Nederland vertrokken waren nog 

duizenden Molukse KNIL-militairen 

op Java in verschillende kazernes 

gelegerd. Zij zijn niet in grote 

getale in opstand tegen de RIS- 

en RI regering gekomen.   Zij  

hebben zich wel verzet tegen de 

plannen van de Nederlandse 

regering  om hen op RI-gebied te 

demobiliseren. Een delegatie van 

de Molukse militairen vertrok in 

die tijd  naar Nederland om een 

kort geding tegen de Staat aan te 

spannen. 

Op 21 december 1950 stelde de 

rechter de delegatie in zijn gelijk. 

Zonder hun toestemming mocht 

de Nederlandse Staat Molukse 

KNIL-militairen niet demobiliseren 

op door RI beheerst gebied. 

Uiteindelijk besloot de Nederland-

se regering om tijdelijk de 

Molukse soldaten naar Nederland 

over te brengen. Begin 1951 

vertrokken de eerste schepen met 

Molukse KNIL-soldaten en hun 

gezinnen vanuit Indonesië naar 

Nederland. 

Zelfs nu nog zijn allerlei vragen 

onbeantwoord.  

Bijvoorbeeld toen de Molukse 

KNIL-militairen in 1950 op Java en 

op Celebes tegen de APRIS en op 

Ambon tegen de TNI vochten.  

Waarom  kwamen de duizenden 

Molukse KNIL-militairen  op Java 

niet in opstand tegen de RI-

regering in Jakarta toen de TNI,  

de Molukken aanviel? Waarom 

vertrokken zij niet naar Ambon  

om de RMS-regering te steunen 

bij de strijd tegen de TNI?  Fridus 

Steijlen schreef in zijn boek “RMS 

van ideaal tot symbool”  dat er 

wel Molukse marinemensen zijn 

geweest, die de veerboot Kualas 

kaapten en daarmee naar de 

Molukken zijn gevaren.  

 

 
 

Natuurlijk. Als de Molukse KNIL-

militairen zich toen op Java 

massaal verzet hadden tegen de 

RI-regering dan zou de TNI op 

haar beurt hen aangevallen 

hebben. De gezinnen van deze 

soldaten zouden  dan weer in een 

oorlog beland zijn. Maar dat was 

ook al het geval bij de opstand   

op Celebes en Ambon. 

 

Waarom gaven de Molukse KNIL-

militairen wel gehoor aan het 

bevel van de Nederlandse leger-

leiding  om  naar  Nederland  te 

vertrekken?  En waarom geloofden 

zij dat zij slechts een half jaar     

in Nederland zouden verblijven? 

Waar hadden zij na een half jaar 

naar toe kunnen gaan? Geen 

enkele regering wilde hen op haar 

grondgebied toelaten.  

 

Terwijl op Ambon de RMS strijd 

voerde tegen de RI en in 

Nederland de Molukse KNIL-

voormannen de Nederlandse Staat 

voor de rechter daagden, onder-

handelden de Nederlandse en 

Indonesische regeringen in 1950 

over de demobilisatie van deze 

militairen op de Molukken. 

De Nederlandse Minister-President 

stelde vast dat: “Intussen bericht  

is ontvangen dat 1000 Ambonezen 

naar Ambon zullen worden over-

gebracht. Ook bestaat de moge-

lijkheid, dat anderen naar Ceram 

of Boeroe gaan (Notulen van de 

vergadering in de Ministerraad op 

27 november 1950). Na de val 

van Ambon was de RMS regering 

en het APRMS-leger naar Ceram 

gevlucht.  

 

Waarom maakten de Molukse 

KNIL-militairen  geen gebruik van 

het besluit van de Indonesische  

en Nederlandse regering om hen 

op Ceram te demobiliseren? Op 

Ceram hadden zij zich aan kunnen 

sluiten bij de APRMS.  

 

Uiteindelijk vertrokken zij dus niet 

naar de Molukken maar naar 

Nederland. Het relatief klein aantal 

Molukkers in Nederland richtte    

al snel een groot aantal kleine 

politieke partijen, kerken en be-

langengroepen op. De leiders van 

deze organisaties met een groot 

ego en een kleine aanhang, 

weigerden veelal met elkaar 

samen te werken. Anno 2021 

verblijven de Molukse KNIL-

militairen en hun nakomelingen al 

70 jaar in Nederland.  

 

Door hun vertrek uit Indonesië 

zijn de pro RMS Molukse KNIL-

militairen in Nederland op een 

doodlopende weg beland.   

 
___________________________ 

 

 
 

 

DE ENIGE OMROEP VOOR 

INDISCH NEDERLAND 
AANMELDEN ALS   LID 

 

 

https://www.omroepbersama.nl/aanmelden
https://www.omroepbersama.nl/aanmelden
https://www.omroepbersama.nl/aanmelden
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Boekbespreking,  e-Books, CD & DVD, Presentatie & Signeren 

De Nachtvogels – Jan 

Tomasowa.  Als zoon van een 

Indische KNIL-officier leidde 

Ronald op Java en de Molukken 

een comfortabel en avontuurlijk 

leven. Op het Molukse eiland 

Ceram jaagde hij overdag met zijn 

vader op wilde dieren en ’s avonds  

 

woonde hij de tjakalele, de 

krijgsdansen van de oerwoudbe-

woners, de Alifuren bij. Op jonge 

leeftijd kwam hij achter het 

geheim van de verdwijning van 

zijn Indische moeder en de 

mysterieuze dood van zijn on- 

bekende  Hollandse  opa.  Ronald 

werd uiteindelijk met de ver-

schrikkingen van de Tweede 

Wereldoorlog geconfronteerd. Zijn 

vader werkte als krijgsgevangene 

lange tijd aan de dodenspoorweg 

in Birma. Andere familieleden 

belandden in een Japans inter-

neringskamp of verdwenen van de 

aardbodem. Na de Japanse capi-

tulatie vocht hij tegen de Indo-

nesische revolutionaire guerrilla-

strijders. In Batavia werd hij 

uiteindelijk verliefd op het door de 

oorlog getraumatiseerde Joodse 

meisje Hannah. Na de onafhan-

kelijkheid van Indonesië, vertrok 

Ronald met zijn echtgenote naar 

Nederland. Ronalds echtgenote en 

zijn vriend en wapenbroeder Hans 

namen een verschrikkelijk besluit 

dat het leven van Ronald voorgoed 

zou beïnvloeden. Hij werd daarna 

verliefd op de voormalige verzets-

leidster Mieke. Op oudere leeftijd 

nam hij afscheid van de grote 

zilverreiger, die hij elke dag aan 

de oever van de Sloterplas   in 

Amsterdam opzocht. Een nieuwe 

roman van onze vaste columnist. 

Uitgeverij Aspect, paperback, 296 

pag. ISBN 9789463389327. Prijs: 

€ 18,95.  

Waar komen opa en oma 

vandaan? – Rob de Jong. Wat 

weten wij nog van Nederlands 

Indië? Wat weten onze kinderen 

straks van het land van opa en 

oma? De verhalen die we horen 

zijn meestal gerelateerd aan de 

tijd van tempo doeloe, het lekkere 

eten en het mooie klimaat. Maar 

er is ook een andere kant aan   

het verhaal. Verhalen waar onze 

ouders liever niet over spreken of 

spraken. De donkere tijd van de 

vergeten oorlog. In dit boek het 

persoonlijke verhaal van mensen 

die wilden praten. Ook bevat het 

 

 
 

dagboek-fragmenten uit een 

Jappenkamp. Maar het is ook een 

boek van hoop, vertrouwen en het 

bijdragen aan de identiteit voor de 

generaties ná opa en oma. 

Uitgever Boekscout 122 pag. ISBN  

9789464312041. Prijs: € 17,99. 

Wortelzucht  –  De  geschiede-

nis, dat ben ik – Marcel van 

Kante. Een autobiografische en 

historische ontdekkingsreis naar 

de oorsprong van de dertien 

verschillende etniciteiten in het 

DNA van auteur Marcel van 

Kanten, nazaat van eeuwenoude 

 

kleurrijke Afro-Surinaamse- en 

Nederlands-Indische families. Hij 

onderzoekt de multiculturele 

wereld in hem en zoekt zijn plek in 

een snel veranderende wereld. 

Deze autobiografische speurtocht 

voert de auteur langs vier 

continenten: Europa, Azië  , Latijns-

Amerika en Afrika. Een ‘Capiteijn’ 

van Prins Maurits in de Slag bij 

Nieuwpoort, een VOC-zeeschui-

mer, de beul van Leeuwarden, een 

Indo die wordt vermoord door 

zwarte magie, Molukkers op 

Ambon en Saparua, krijgsgevang-

-enen in Jappenkampen, totok-

planters in Nederlands-Indië met 

indrukwekkende snorren, overle-

vers van Japanse internerings-

kampen en de Bersiap, Indische 

repatrianten, de Iers-Schots-

Welshe familie Kennedy, vier 

generaties slavinnen op suiker- 

plantages, slaafgemaakten uit 

West-Afrika, Sierra Leone, Nigeria, 

Kenia, Noord-Afrikaanse slaven-

halers, een Chinese contract-

http://www.uitteverijaspect.nl/
http://www.boekscout.nl/
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arbeider en Portugese kolonisten 

uit Madeira..... wat hebben zij met 

elkaar gemeen? Zij zijn schakels 

van dezelfde ketting in deze 

bewogen familiegeschiedenis. Zijn 

gemengde afkomst maakt van Van 

Kanten een wereldburger. In zijn 

boek laat hij zien dat wij allemaal 

wereldburgers zijn. Met unieke 

levensverhalen die soms op een 

bizarre manier met elkaar 

verknoopt zijn.  Van Kanten wil 

anderen inspireren ook hun 

geschiedenis en persoonlijke 

verhaal te onderzoeken, te 

creëren en te delen. 'Want,' zoals 

hij zegt: ‘niet alleen in de ogen 

van de ander, maar ook in de 

verhalen van die ander kan ik 

mijzelf herkennen. En ik hoop   

dat dat omgekeerd ook het geval 

is. Van Kantens verhaal is het 

resultaat van een DNA-analyse, 

archiefonderzoek en vele gesprek-

ken met familie, nazaten enz. 

Uitgeverij LM Publishers, Paper-

back, ISBN 9789460225222. Prijs: 

€ 24,50.  

De tuinen van Buitenzorg’ – 

Jan Brokken. Toen de 23-jarige 

Olga en de twee jaar oudere Han 

in 1935 naar Nederlands-Indië 

verhuisden, was het alsof de ene 

na de andere wereld voor hen 

openging, in een bijna duizeling-

wekkend tempo. De eerste paar  

maanden brachten ze door op 

Java, wat later woonden ze in 

Makassar, waar Han als theoloog 

onderzoek deed. Het uitbreken 

van de Tweede Wereldoorlog 

verwoestte de wereld waarin Olga  

en Han volledig waren opgegaan.   

 

 

In 1947 moesten ze terugkeren 

naar Nederland. Olga is de moeder 

van Jan Brokken vóór ze zijn 

moeder werd. Na het overlijden 

van zijn ouders overhandigde 

tante Nora hem de brieven en 

foto’s die haar zus Olga haar 

vanuit Buitenzorg en Makassar 

schreef. Teder, sensitief en 

tastend zoekt Brokken in die 

brieven naar de vrouw die 

gedurende haar leven altijd een 

onbekende voor hem was ge-

bleven. Brokken verweeft Olga’s 

verhaal op ingenieuze wijze met 

beschouwingen over muziek, 

literatuur, cultuur en geschiedenis, 

zoals over componist Leopold 

Godowsky die in de ban raakte 

van de gamelan en de moeder van 

Hella S. Haasse, die de bekendste 

concertpianist van Indië was. ‘De 

tuinen van Buitenzorg’ is een 

juweel van een boek, van een 

schrijver op de toppen van zijn 

kunnen. Uitgeverij Atlas Contact, 

hard cover, 224 pagina’s. ISBN  

9789045043821. Prijs: € 22,99. 

   

Meer dan 250 titels over Nederlands-Indië                                                                                                    
Neem eens een kijkje in de uitgebreide boekenwinkel van Historiek.net:  

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

  

Recept                                                                                                            Tjolo Tjolo 
 

Dit heerlijke recept kwamen we 

tegen op de site van ‘Katjang-

Kaas’ en is geplaatst door Assie. 

Wij bewerkten dit recept naar vier 

personen en is een echt ‘low-

budget’ recept. 

 

Ingrediënten:                   

400 gram pandanrijst, per persoon 

een gestoomde makreel, 4 grote 

gesneden rode uien, 8 tomaten 

zonder zaad en vocht in blokjes,  

6 knoflookteentjes uit de knijper, 

1/2 komkommer zonder vochtdeel 

in blokjes, 1 rode en 1 groene 

paprika in blokjes, 4 rode pepers 

zonder zaad en zaadlijsten (of 4 tl. 

sambal trassi), een scheut olie, 

0,5 dl. ketjap manis, snufje zout 

en peper, sap van een hele 

citroen.  

 

 

Bereiding: Kook de pandanrijst 

volgens de aanwijzingen. Ontgraat 

de makrelen en leg de stukjes vis 

op een schaal, snijd de uien in 

stukjes en de rode pepers in halve 

ringetjes (zaadlijsten verwijderen) 

Doe de ui, blokjes tomaat, 

komkommer en paprika in een 

kom,  doe  hier  de  stukjes  rode 

 

peper (of sambal)  en een scheut 

olie bij, alsmede de knoflook, 

ketjap, zout en peper. Voeg dan 

een scheutje heet water toe en  

als laatste het citroensap. Meng 

dit goed. Laat dit onder af en toe 

omscheppen even een uurtje 

marineren. Giet tenslotte vlak 

voor het opdienen de Tjolo Tjolo 

over de makreel en serveer met 

warme gekookte pandanrijst.  

Bij elkaar is dit een warm-koude 

tropische verrassing.  

Selamat Makan. 

http://lmpublishers.nl/
http://www.atlascontact.nl/
https://geschiedenis-winkel.nl/cat/nederlands-indie/
https://geschiedenis-winkel.nl/cat/nederlands-indie/
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Links4u   Interessante, handige en leerzame LINKS voor iedereen 
 

Indopedia, Indische Encyclopedie / 

Bibliotheek / Indisch erfgoed / naslag-

werk over voormalig Nederlands-Indië. 
https://www.indopedia.nl/ 

Doorlink-website naar veel Indische 
en Indisch gerelateerde websites, 

blogs, personen en onderwerpen.  

https://linkenindisch4ever.wordpress.c
om/  

Organisaties die archieven bezitten 

over de oorlog in Indië, de Bersiap 
en dekolonisatie. 

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

 

Boten en passagierslijsten 1946 – 
1964. Passagierslijsten1945-1964.  

 
Meer dan 250 titels over Nederlands-

Indië in de boekenwinkel van 
Historiek.net. https://geschiedenis-

winkel.nl/cat/nederlands-indie/ 

Veel informatie over schoollespak-

ketten over voormalig Nederlands-

Indië. www.gastdocenten.com  
 

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

Wereldoorlog in ZO-Azië.  

blog.livedoor.jp/irootoko_jr/  
 

Het Indisch Herinneringscentrum 

Sophiahof, Den Haag 
www.indischherinneringscentrum.nl  

Moluks Historisch Museum [M.H.M.] 
Sophiahof, Den Haag 

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

Indisch/Moluks Museum Sophiahof in 
Den Haag. 

https://www.museumsophiahof.nl/ 

  
Kenniscentrum Museum Sophiahof, 

interactieve website 30 dagen op zee 
http://www.30dagenopzee.nl/  

Website over musea en erfgoed 

projecten Quiosq. http://quiosq.eu 

Indisch Familie Archief  (IFA) 
http://www.indischfamiliearchief.nl/  

Stichting Indisch Genealogisch 

Erfgoed (SIGE)  

https://indischgenealogischerfgoed.nl 
Museon in Den Haag met een bijzon-

der mooie en uitgebreide museale 

collectie over Nederlands-Indië. 
https://www.museon.nl  

Indische Omroep Bersama. Wordt 
ook lid voor slechts € 5,72 p/jr.      

Klik HIER om u aan te melden. 

YouTube kanaal van de Indisch 

gerelateerde Omroep Bersama met 

o.a. video’s over koken en muziek. 
Omroep Bersama. 

Culturele website voor Chinese en 
Chinees-Indische gemeenschap. 

https://www.inisiatip.nl  

Website over de diversiteit van de 
Chinees-Indische gemeenschap in 

Nederland. 

https://www.meerdanbabipangang.nl/ 

Adressenlijst van Chinese 

organisaties, culturele verenigingen, 
scholen, enz. 

https://www.geledraak.nl/html/page3

79.html 

Informatieve website over de beruchte 

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

Indie/chinezen.htm 

Wie (her)kent deze foto’s? Website 
van het Tropenmuseum. 

http://www.fotozoektfamilie.nl/  

EYE Filmmuseum, deelcollectie 

Nederlands-Indië. 

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

indi%C3%AB  

 

Pasar organisatoren 
& 

Evenementenbureaus 
 

http://www.istimewa-events.nl 

https://www.pasarstellar.nl/ 

www.taman-indonesia.nl/ 

www.pasarmalamrijswijk.nl 

www.tongtongfair.nl 

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

www.oscoproductions.nl 

www.pasarsluiskil.nl 

http://www.zinzia.nl 

www.raffyzorg.nl 
 

Stichting die ijvert voor erkenning en 
betaling van Japanse Ereschulden 

door Japan aan WO II slachtoffers 

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

Stichting Monument Nagasaki: 

http://fukuoka14b.org  

Stichting Dialoog Nederland-Japan-

Indonesië (NJI) organiseert jaarlijks 

conferenties en andere activiteiten. 
http://www.dialoognji.org 

Website over de ervaringen van 

Indo’s op Java, die na de onafhan-

kelijkheid in Indonesië gebleven zijn                
www.indo-in-indonesie.com/ 

Toonaangevend Indisch maandblad 
(glossy). http://www.moesson.nl/  

Landgoed Bronbeek (Kumpulan, 

Museum Bronbeek en meer) in 
Arnhem. www.bronbeek.nl  

Veel informatie over Batik activiteiten 

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

Zeeuws Veilinghuis gespecialiseerd 
in kunst en schilderijen van bekende 

Indische schilders. 

www.zeeuwsveilinghuis.nl 

De Vries Antiek, items uit voormalig 

Nederlands-Indië, o.a. koloniale 
meubelen. Specialist in Kunst en 

krissen.  http://www.devriesantiek.nl 

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

Zeldzame boeken en andere 

artikelen o.a. over Nederlands-Indië en 
de VOC. Verkoop en veilingen: 

www.gertjanbestebreurtje.com  

Online verkoop van bijzondere 
boeken over Indië en Indonesië: 

https://www.doornweerdje.nl/c-

4286777/ned-indie-en-indonesie/ 
 

Stichting Indisch Erfgoed, mede-
organisator Themazondagen op 

Bronbeek: www.indischerfgoed.nl 

Non-profit online museum in de 
Verenigde Staten van Amerika,  

http://www.eastindiesmuseum.com 
 

Wedsite over Nederlandse militairen 

in Indië 1946-1949. 
http://www.indiegangers.nl/ 

Actuele items en achtergrondartikelen 

van de Nederlandse Krijgsmacht. 
https://www.nederlandsekrijgsmacht.n

l/index.php/nieuws/ 

De Jeugdwebsite van de Oorlogs-

graven Stichting (Ned.-Indië). 

Een leven verloren  

Informatie over de Nationale Indië-

Herdenking op 15 augustus. 
www.indieherdenking.nl  

Website genealogisch onderzoek 

Stamboomforum 

Stichting voor en door de Molukse 

gemeenschap: www.muhabbat.nl 

https://www.indopedia.nl/
https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
https://www.tweedewereldoorlog.nl/bronnen/archieven/indisch-erfgoed/
https://www.tweedewereldoorlog.nl/bronnen/archieven/indisch-erfgoed/
https://www.passagierslijsten1945-1964.nl/boten/index.html?fbclid=IwAR0Xl3D08q2w9zxR3V90-6IiIq5bCnctgZFNUChXSxkqG1OBwZPmK7xXeAg
https://geschiedenis-winkel.nl/cat/nederlands-indie/
https://geschiedenis-winkel.nl/cat/nederlands-indie/
http://www.gastdocenten.com/
http://blog.livedoor.jp/irootoko_jr/
http://www.indischherinneringscentrum.nl/
http://www.museum-maluku.nl/
https://www.museumsophiahof.nl/
http://www.30dagenopzee.nl/
http://quiosq.eu/
http://www.indischfamiliearchief.nl/
https://indischgenealogischerfgoed.nl/
https://www.museon.nl/
https://www.omroepbersama.nl/aanmelden
https://www.youtube.com/channel/UCkDRQFhx5uFTj3AR8y7D5gA?mc_cid=1660e0abff&mc_eid=a660427b69
https://www.inisiatip.nl/
https://www.meerdanbabipangang.nl/
https://www.geledraak.nl/html/page379.html
https://www.geledraak.nl/html/page379.html
http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/chinezen.htm
http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/chinezen.htm
http://www.fotozoektfamilie.nl/
https://www.eyefilm.nl/collectie/zoeken-en-kijken/deelcollecties/nederlands-indi%C3%AB
https://www.eyefilm.nl/collectie/zoeken-en-kijken/deelcollecties/nederlands-indi%C3%AB
https://www.eyefilm.nl/collectie/zoeken-en-kijken/deelcollecties/nederlands-indi%C3%AB
http://www.istimewa-events.nl/
https://www.pasarstellar.nl/
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.taman-indonesia.nl/
http://www.pasarmalamrijswijk.nl/
http://www.tongtongfair.nl/
https://www.facebook.com/maluku-night
https://www.facebook.com/maluku-night
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.oscoproductions.nl
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.pasarsluiskil.nl
http://www.zinzia.nl/
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.raffyzorg.nl
http://www.japanse-ereschulden.nl/
http://fukuoka14b/
http://www.dialoognji.org/
https://www.indo-in-indonesie.com/
http://www.moesson.nl/
www.bronbeek.nl
www.sabinebolk.nl
www.zeeuwsveilinghuis.nl
http://www.devriesantiek.nl/
http://www.kris-keris.com/
www.gertjanbestebreurtje.com
https://www.doornweerdje.nl/c-4286777/ned-indie-en-indonesie/
https://www.doornweerdje.nl/c-4286777/ned-indie-en-indonesie/
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.indischerfgoed.nl
http://www.eastindiesmuseum.com/
http://www.indiegangers.nl/
https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/nieuws/
https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/nieuws/
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Info over boeken, artikelen, TV- en 
radiodocumentaires plus LINKS over 

de Pakan-Baroe Spoorweg.  

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

  

Alle bandjes, foto’s en verdere info 

over Indorock. 

http://indorock.home.xs4al 
 

Facebook pagina’s over alles wat te 
maken heeft met Nederlands-Indië en 

het Indisch erfgoed. 

https://www.facebook.com/pages/?cat
egory=top  
 

Vereniging van Overlevenden en Na-

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

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

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

Indisch/Indonesisch koken. 
https://www.youtube.com/results?sear

ch_query=Nina+Thera 

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

restaurants, afhaalmaaltijden, 
kookworkshops, etc.           

https://indisch-eten.startpagina.nl  

 
Uitgebreide informatie over reizen en 

vakantie naar en in Indonesië. 

https://www.indonesie.nl/   

 
Koorenhuis - Den Haag, allerlei 

cursussen en workshops op het gebied 
van muziek, dans, theater en kunst. 

http://www.koorenhuis.nl 

Taman Indonesia, Het leukste kleine 

Indonesische dierenpark in Nederland. 

http://www.taman-indonesia.nl 

De Surinaams Javaanse Culturele 

Stichting Manggar Megar houdt zich 
bezig met Gamelanmuziek, traditionele 

Javaanse dans en het Wayang Kulit 
theater. http://www.manggarmegar.nl 

Gamelanhuis – Amsterdam. Lessen, 

workshops en alles over Javaanse en 
Balinese traditionele Gamelan-instru-

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

Stichting Monument Nagasaki (nabe-

staanden Kamp Fukuoka 14b). 

www.fukuoka14b.org  

Monument of Tolerance. Stichting 

Herdenkingsmonument Militairen 
www.monumentoftolerance.com 

Weblog “Indische Jeugd-letteren”  

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

.com/over-mij/  

Website Indische Jeugdboeken, 
compleet met een bestellink. 

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

 
 

Op zoek naar een muziekoptreden 

bij uw kumpulan? http://www.kwekel-
evenementen.nl/indische-

artiesten.htm 

Theatervoorstellingen - Een infor-
matieve website met heel veel voor-

stellingen, overal en voor iedere 

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

Een digitaal Indisch Museum, 

https://indischmuseum.wordpress.com 

Indische startpagina voor de jeugd 

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

Kunstbende, Landelijke organisatie 
met afdelingen in alle provincies voor 

iedereen van 13 tot en met 18 jaar.  

http://www.kunstbende.nl  

Kinderboekenpraatjes. Veel boeken 

uitzoeken voor elke leeftijdgroep. 
http://www.kinderboekenpraatjes.nl  

 

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

www.stipproducties.nl  
 

Woonzorgcentrum voor Indische en 

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

 

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

 
Nieuws en info over/uit West Papua. 

http://www.tanahku.west-papua.nl  

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

Trefpunt Azië – Informatieve website 
met wetenswaardigheden uit ZO-Azië.  

https://www.trefpuntazie.com  

Website over online geschiedenis 
van/voor Indische Nederlanders. 

http://www.indischhistorisch.nl 

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

boeken, sieraden en nog veel meer. 
http://www.indowebshop.nl/  

Online Aziatische supermarkt, 

webshop en 20 fysieke winkels. 
http://www.orientalwebshop.nl/  

 
Online de lekkerste sambals en meer 

bestellen en thuis laten bezorgen? Dat 

kan bij: https://sambalshop.nu. 
 

 

De Indische Agenda              LET OP!  Sluitingsdatum kopij  op 10 maart 2021  

In verband met het door het COVID-19 virus afgelasten                                       

van vrijwel alle culturele evenementen, pasars, concerten en                                       

het sluiten van theaters, musea, horeca, zalencentra, enz.                                                                        

worden de meldingen in deze rubriek tot onze spijt                                                    

weer tijdelijk opgeschort.                                                                                                   
Wij vragen opnieuw om uw begrip hiervoor 

Wij hopen u deze informatie in een volgende editie,                                       

afhankelijk van de situatie op dat moment,                                                         

weer te kunnen verstrekken.  

Kijkt u eens op de website van uw favoriete museum of organisatie of er                                  

een online tentoonstelling of livestream activiteit aangeboden word 

http://pakanbaroe.my-free.website/
http://indorock.home.xs4all.nl/
https://www.facebook.com/pages/?category=top
https://www.facebook.com/pages/?category=top
https://www.imexbo.nl/slag-javazee
https://www.youtube.com/results?search_query=Nina+Thera
https://www.youtube.com/results?search_query=Nina+Thera
https://indisch-eten.startpagina.nl/
https://www.indonesie.nl/
https://www.indonesie.nl/
http://www.koorenhuis.nl/
http://www.taman-indonesia.nl/
http://www.manggarmegar.nl/
http://www.gamelanhuis.nl/
www.fukuoka14b.org
www.monumentoftolerance.com
http://indischejeugdletteren.wordpress.com/over-mij/
http://indischejeugdletteren.wordpress.com/over-mij/
http://www.antiquariaat-anna.nl/boekek/kameleonboeken
http://www.antiquariaat-anna.nl/boekek/kameleonboeken
http://www.kwekel-evenementen.nl/indische-artiesten.htm
http://www.kwekel-evenementen.nl/indische-artiesten.htm
http://www.kwekel-evenementen.nl/indische-artiesten.htm
http://www.kindertheater.nl/
https://indischmuseum.wordpress.com/
http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl/
http://www.kunstbende.nl/
http://www.kinderboekenpraatjes.nl/
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.stipproducties.nl
https://raffyzorg.nl/
https://papua.startpagina.nl/
http://www.tanahku.west-papua.nl/
http://www.jeugdbieb.nl/
https://www.trefpuntazie.com/
http://www.indischhistorisch.nl/
http://www.indowebshop.nl/
http://www.orientalwebshop.nl/
https://sambalshop.nu/
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