
  

  

 

(SVP bronvermelding bij gebruik nieuwsbrief of fragmenten hieruit) 
(Kopij of nieuwe aanmeldingen graag naar boutext@xs4all.nl) 
 
Dag luitjes, 
 
 
1) They call me Babu van netwerklid Sandra Beerends voorgedragen voor een 
Oscar-nominatie! 
2) Frans Klein in Onze man in Deventer centraal, omroepman van het jaar en 
als directeur Video NPO misschien wel de machtigste in omroepland. Over 
dubbeltjes en kwartjes, Indische achtergrond en hoe hij als achtste van de 
veertien kinderen de vaderrol kreeg toen zijn vader overleed. Scroll wel even 
helemaal naar beneden, naar 0:00-01:00 uur. 
3) Als je wil weten hoe je ketoprak maakt of pastei tutup ajam, kijk dan 
naar Makan mee met MAX. 
4) Luister naar de uitzending van Nieuwsweekend over het verbod van de 
beruchte, maar populaire moslimpartij FPI in Indonesie. 
5) Woensdag a.s. (morgenavond dus) op NPO2, 22:20-23:15 uur, het eerste 
deel van de trilogie Revolutie in Indonesie, over David van Reybrouck en 
diens totstandkoming van zijn laatste boek. 
6) Aanrader: Het Indonesisch Decor in Gruis van Jaap Harskamp. Harskamp 
was in de British Library de conservator van de boeken uit de Lage Landen en 
stelde dit 202 pagina's tellend overzicht aan uiteenlopende gedichten over de 
dekolonisatie. Krijg op de website een indruk van de eerste 20 pagina's. 
Netwerklid Peter Schumacher schreef het voorwoord.  
7) Bekend van haar dichtbundel Finse meisjes brengt Kira Wuck binnenkort 
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haar eerste roman uit: Knikkerkoning. Voor 90 procent autobiografisch over 
haar Finse moeder en Indische vader. Lees het Parool-interview. 
8) Ria Lincklaen stuurde dit artikel van kunsthistoricus Louis Zweers dat ook 
Japan en Indonesië kunst van Nederlanders roofden en zouden 
moeten retourneren.  
9) In plaats van een rondvaart dit korte filmpje uit februari 2020 met Frans 
Leidelmeijer over De Bazel. 
10) Tijdens de Poëzieweek brengt Poetry International elke dag aansluitend op 
het achtuurjournaal Poetry on Impact, een online flits poëzie over zaken die er 
naast het hete nieuws zeker óók toe doen. Woensdag 3 februari van 20:30-
21:00 uur: Ellen Deckwitz! 
11) Op weg naar een televisieserie met Hans Goedkoop over Indie/Indonesie 
1900-1950 doet netwerklid en regisseur Gerda Jansen Hendriks in Project 
2021 verslag van wat ze tegenkomt. 
12) Hier vind je de nieuwsbrief van Stichting Monument Nagasaki.13) In de 
NRC van 13 januari dit interview met Petrus Pieter de Kock die op Nieuw-
Guinea tot op het eind guerrilla bleef voeren tegen de Japanners. Indien de link 
niet werkt, zie dan hier. 
14) Sinds 15 januari 2021 is op landgoed Bronbeek de 
buitententoonstelling Bronbeek in tijden van corona te zien met 30 foto’s van 
netwerklid en documentair fotograaf Suzanne Liem. Tot 1 juli dagelijks en 
gratis toegankelijk! Zie hier. 
15) In de Trouw van 14 januari dit interview met Thé Tjong-Khing, nu als 
striptekenaar! 
16) Een wrattenzwijn. De oudste rotstekening ter wereld: opSulawesi/Celebes! 
Lees hier. 
17) Vrijdag a.s. Andries Tunru in de finale van de Slimste Mens, NPO2 20:45 
uur.... 
18) Voor haar kunstproject Frozen water / Es balok zoekt Carina Ellemers nog 
400 euro. Tot 1 februari kun je haar helpen. Ze heeft inmiddels 4500,- binnen. 
Zie de site. 
19) Ondernemer Jitse Groen over zijn Thuisbezorgd, vanaf de 29e minuut. 
20) Leuk: Oma's Indische Keukengeheimen in het Museum van Nederland, 
vanaf de 45e minuut met een goede uitleg van Hugh Keasberry en Janny van 
der Heyden. In deze aflevering op 26:45 minuut en 39:00 minuut een 
smokingjasje van The Crazy Rockers. Jammer dat men het heeft over de '60- 
en '70-er jaren als de jaren van Indorock. Waren toch in de jaren '50 en begin 

https://debengelonline.nl/product/knikkerkoning-kira-wuck/
https://www.parool.nl/kunst-media/schrijfster-kira-wuck-ik-vond-mijn-jeugd-zelf-niet-zo-heftig~b9b04f07/
https://www.topics.nl/ook-japan-en-indonesie-roofden-kunst-van-nederlanders-a15412160trouw/?context=mijn-nieuws/
https://www.youtube.com/watch?v=Z89sNW_dJCg
http://www.cuspoetry.nl/nieuwsbrief/ln.php?l=3514&v=904146&s=d43b1f2096d1966713cd58c3050df419
https://www.poetry.nl/nl/ellen-deckwitz/
https://project2021.ntr.nl/
https://project2021.ntr.nl/
https://mcusercontent.com/9605f1b13839c61723bf82182/files/b3f9e56f-40c9-4ee6-ae06-87fcdc67db94/20210118MonumentNagasaki.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/13/de-vlag-stuurde-ik-naar-wilhelmina-a4027362
https://mcusercontent.com/9605f1b13839c61723bf82182/files/35299b76-6615-4989-85cd-19f95c1d3bcb/20210119DeKock.pdf
https://www.arnhemsekoerier.nl/nieuws/nieuwsflits/1037787/expositie-bronbeek-in-tijden-van-corona-
https://mcusercontent.com/9605f1b13839c61723bf82182/files/3f7f0f81-8657-495b-8cc7-6356f7fd413f/20210119SuzanneLiem.pdf
https://mcusercontent.com/9605f1b13839c61723bf82182/files/d0eeb908-0461-4f5a-b010-48d5882a1cdc/20210118TheTjongKingTrouw_14.01.2021.01.pdf
https://advances.sciencemag.org/content/7/3/eabd4648
https://mcusercontent.com/9605f1b13839c61723bf82182/files/75ae6921-30a7-4e23-a2e8-cd75dc46e76c/20210119Wrattenzwijn.pdf
https://www.televizier.nl/amusement/andries-tunru-slimste-mens-finale-statistiek-kans
https://mcusercontent.com/9605f1b13839c61723bf82182/files/a4b51a3e-2846-4157-a127-17460eb522a5/20210119Werving3_ijs_jan2020.pdf
https://www.carinaellemers.nl/
https://mcusercontent.com/9605f1b13839c61723bf82182/files/127c43a6-87e0-4f47-9013-c2861bb95536/20210119WervingCarina.pdf
https://www.benina.nl/beleidsplan/
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/13-01-2021/VPWON_1324096
https://www.npostart.nl/het-museum-van-nederland/16-12-2020/POW_04604337
https://www.npostart.nl/het-museum-van-nederland/13-01-2021/POW_04604341


 

jaren '60? En al helemaal niet in discotheken! 
21) De Java Post over de mythe rondom de "heldendood" van Karel Doorman. 
 
Nogmaals veel dank voor jullie bijdragen! 
En nogmaals een voorspoedig 2021. 
Salam manis namens de Werkgroep Indisch Netwerk, Peter Bouman 
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