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DOELSTELLING STICHTING PEUTJUT-FONDS 
 
De stichting stelt zich ten doel: 
 
a. de restauratie en het onderhoud van de Erebegraafplaats "Peutjut" te Banda Aceh, Indonesië; 
b. de bevordering van de studie van de historie, de talen en de cultuur van Atjeh en de 

verspreiding van de kennis over deze onderwerpen. 
 
De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
 
a. het doen verrichten van herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan de Erebegraafplaats 

"Peutjut". Deze werkzaamheden kan zij opdragen aan plaatselijke aannemers of aan 
personen in Atjeh. Zij kan ook plaatselijke en provinciale overheden in Indonesië en andere 
stichtingen, verenigingen en organisaties, die bereid zijn herstel- en 
onderhoudswerkzaamheden aan bedoelde begraafplaats te verrichten, subsidiëren; 

b. het onderhouden van nauwe contacten met en het verlenen van steun aan instellingen en 
organisaties in Atjeh, werkzaam op het gebied van Atjehse talen, cultuur en historie; 

c. het bevorderen van vertalingen in het Indonesisch van Nederlandse publicaties en andere 
geschriften over Atjeh, alsmede het bevorderen van publicaties op taalkundig, cultureel en 
historisch gebied over Atjeh; 

d. alles in het werk te stellen dat bovengenoemde doelstelling direct dan wel indirect bevordert. 
 
 
Samenstelling van het bestuur 
 
Gedurende het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur als volgt gewijzigd: 
 
R.J. Nix   Luitenant-kolonel b.d., voorzitter, Amerongen 
C.J. Kool   Kolonel b.d., vice-voorzitter, Ermelo 
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VOORWOORD 
 
Geachte donateurs en overige 
begunstigers, 

Namens het stichtingsbestuur heb ik het 
voorrecht om u het jaarverslag 2014 aan te 
bieden. Het is goed om te memoreren, dat -
dankzij het initiatief en de inspanningen van 
onze secretaris Richard Rhemrev en zijn 
echtgenote Marion- dit het 10e verslag in 
successie is in de nieuwe inmiddels zo 
vertrouwde opmaak en vorm.  Ook deze keer 
is in het jaarverslag het verslag opgenomen 
van het daaropvolgende jaar uitgevoerde 
werkbezoek in Banda Aceh met daarin 

informatie over de meest recente 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
instandhouding van Peutjut. Bovendien geven de bijgevoegde foto’s een goed beeld van de 
kwaliteit van het dagelijks onderhoud op het complex. 

In 2014 heeft het bestuur de voorgenomen vernieuwing van haar beleidsvisie en de daarbij 
behorende doelstellingen afgerond. Met steun van H.M. Ambassade te Jakarta is deze visie ook 
vertaald in Bahasa Indonesia en ter hand gesteld aan daarvoor in aanmerking komende Acehse 
autoriteiten en instanties. In dit jaarverslag gaat onze vice-voorzitter Charles Kool nader in op 
enige aspecten van beleid en instandhouding.  

De plaatselijke verkiezingen in 2014 in Aceh zijn in algemene zin niet van grote invloed geweest 
op de contacten, welke in 2013 en 2014 hebben geleid tot daadwerkelijke financiële en materiële 
steun van Acehse zijde. Maar het begroten en verkrijgen van budgets van Acehse instanties 
varieert qua tijd en procedures. Daarnaast hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan in 
Aceh in relatie tot de instandhouding van Peutjut. Vanuit Acehse zijde lijkt er meer besef en wil te 
ontstaan om in samenwerking met onze stichting zich verantwoordelijk te stellen voor Peutjut. In 
het verslag van het werkbezoek kom ik op deze zaken uitvoeriger terug. Het verslag zelf heeft 
daardoor een andere vorm gekregen. 

Wanneer u vandaag of morgen via de Erepoort  Peutjut zou betreden, dan zou u waarschijnlijk 
met verbazing maar ook met voldoening kijken naar wat daar sinds de tsunami dankzij uw 
ononderbroken steun in de afgelopen 10 jaar is bereikt. Voor die steun, betuig ik u uit naam van 
het bestuur, onze oprechte dank. 

Graag verwijs ik u ook naar onze “up to date” gehouden website, waar u het laatste nieuws over 
en de meest recente beelden van de Erebegraafplaats Peutjut kunt vinden.  

Uw voorzitter, Robbert Jan Nix                                                                                                                                   
Telefoon: 0343453090                                                                                                                                                               
E-mail: rjm.nix.vg@planet.nl  

Voorzitter Robbert Jan Nix 



JAARVERSLAG 2014                                                                                                                                                

1. ALGEMEEN 

Het jaarverslag beoogt allereerst donateurs, begunstigers en belangstellenden inzicht en 
informatie te verschaffen over de stichtingsactiviteiten, inkomsten en uitgaven in 2014. Daarnaast 
wordt de lezer op de hoogte gebracht van de uitvoering van het in januari 2015 door de Voorzitter 
afgelegde werkbezoek in Banda Aceh.  

2. BESTUURSZAKEN  

a. Bestuur 

In het afgelopen jaar hebben zich geen bestuursmutaties voorgedaan.  

b. Verslag werkbezoek januari 2015  

(1)  Algemeen 

Het werkbezoek heeft plaatsgevonden van 11 januari tot en met 20 januari 2015. Tijdens het 
werkbezoek heeft de nadruk gelegen op: 

! De controle op de algemene staat van onderhoud van de begraafplaats en de uitvoering van 
opgedragen infrasstructurele verbeteringen in 2014;   

! Het vaststellen van nog c.q. in de toekomst uit te voeren restauraties en infrastructurele 
verbeteringen; 

! Samenwerking met Acehse bestuursorganisaties en andere organisaties inzake de 
instandhouding van Peutjut; 

! Het introduceren en toelichten van de door het bestuur ontwikkelde nieuwe beleidsvisie “Op 
weg naar het jaar 2025”.      

                                                                                                                                                                         
(2)  Algemene staat van onderhoud                                                                                                                                    

De algemene staat van onderhoud van 
het totale complex is opnieuw met goed 
te kwalificeren. Het dagelijks onderhoud 
op het linker gedeelte van de 
begraafplaats wordt door onze 
medewerker dhr. Amri c.s. zonder meer 
goed uitgevoerd en maakt een heel 
verzorgde indruk. Het dagelijks 
onderhoud op het rechtergedeelte 
wordt conform afspraak door de 
Reiningingsdienst (DKK) van de 
Gemeente Banda Aceh (Peremintah 
Kota Banda Aceh) uitgevoerd. De 
uitvoering door DKK is met een ruime 
voldoende te kwalificeren. DKK verricht 
dit werk nog steeds conform de jaren 
geleden afgesproken vergoeding van 
brandstofkosten en afvoer van vuil 

(ondanks de gestegen brandstofprijzen). 

Het Erepoortcomplex en de ommuring verkeren in een zeer acceptabele staat van onderhoud. 
Het afwateringssysteem (stelsel van waterafvoerkanalen) voldoet nog steeds redelijk tot goed. 

Nieuw pad en afwateringssloot westelijk deel 



Los van plaatselijk herstel van breuken en/of vernieuwing van oude sloten, beraadt het bestuur 
zich over mogelijke toekomstige uitbreiding en verbetering van de waterafvoer op Peutjut.   

De beplanting heeft het afgelopen jaar minder te lijden gehad van klimaatsinvloeden. Er zijn geen 
bomen afgestorven en op vele plaatsen bloeien heesters en planten welig. 

Tijdens het werkbezoek bleek dat 220 namen op de eretafels aan de Zuidzijde van de Erepoort 
verbleekt waren. Deze namen zijn inmiddels opnieuw ingeschilderd. Tevens bleek dat meerdere 
aanwijzingsborden van de bezoekersroute verloren waren gegaan, dan wel in slechte staat 
verkeerden. Deze worden intussen reeds hersteld of vervangen.                                                                           

(3)  Uitgevoerde verbeteringen.                                                                                                                                 

In 2014 heeft de Culturele Dienst van het Gouvernemen/Provincie Aceh (Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Propinsi Aceh, afgekort DKPPA) een budget vastgesteld voor Peutjut. Dat budget ad 
80.000.000 Rp (bruto) komt overeen met ongeveer 6000 Euro. Met dit budget is conform de 
afspraak het padenstelsel uitgebreid op het rechterdeel inclusief de aanleg van een verharde 
afwateringssloot langs het nieuwe 
pad. Ook voor dit jaar heeft de dienst 
het voornemen om een budget voor 
de instandhouding van Peutjut vast 
te stellen. Het voorgenomen  budget 
voor 2014 t.b.v. Peutjut van de 
Afdeling Banda Aceh tot behoud en 
restauratie van monumenten (Balai 
Pelestarian Cagar Budaya Banda 
Aceh/BPCBBA (vroeger bekend als 
BP3) is niet toegekend. Dit was te 
wijten aan het gegeven, dat een 
nieuw hoofd is aangetreden, die een 
andere prioriteit stelde. Niettemin 
tracht dhr. Adhi Suryana voor dit jaar 
opnieuw een budget voorPeutjut te verkrijgen. 

Door onze stichting is in 2014 een verbetering van een afvoerkanaal op het oostelijke (rechter) 
deel van de begraafplaats aanbesteed. Dit project is goed uitgevoerd door het bedrijf van Dhr 
Syahril. Daarnaast was het mogelijk, mede door een aanzienlijke particuliere gift,  om alle graven 
(161 stuks) van twee centraal gelegen compartimenten opnieuw te schilderen. Hoewel de gever 
anoniem wenst te blijven, wil het bestuur in deze zijn erkentelijkheid uitspreken voor deze 
bijzondere geste. 

(4)  In de toekomst uit te voeren restauraties en verbeteringen 

Tijdens de werkbezoeken van 2014 en 2015 is onderzoek verricht naar de omvang en het aantal 
van in de toekomst gewenste en noodzakelijke infrastructurele verbeteringen en de daarbij 
behorende kosten.  

Hieruit is het volgende overzicht ontstaan:    
! Restauratie, herstel en verven van sinds de Tsunami nog niet gerestaureerde graven, het 

gaat hier om 681 monumenten en graven; 
! Verbetering van de waterafvoer door sloten en zinkputten; 
! Verbetering door uitbreiding en verharding van het padenstelsel; 
! Voortzetting van de herbeplanting door bomen en struiken van verloren gegane begroeiïng; 
! Uitbreiding van de beregeningsinstallatie op het oostelijke (linker) gedeelte van Peutjut;  
! Kostencalculatie van grootschalige periodieke onderhoudskosten. 

Staf BPNBBA 



 
Deze inventarisatie en calculatie zullen door het bestuur worden uitgewerkt in projectplannen. 
T.b.v. de realisatie van deze projectplannen moet extra aandacht worden besteed aan externe 
fondsen-werving. De resultaten daarvan en het volume van te ontvangen donaties en subsidies 
zijn bepalend voor de aanbesteding van werkzaamheden in 2016 en volgende jaren. 
                                                                      
(5)  Samenwerking met Acehse autoriteiten en instanties 

Voor de instandhouding van Peutjut is het van het grootste belang dat er, in goede samenwerking 
en coördinatie met onze stichting, een permanente en structurele betrokkenheid van de zijde van 
Acehse bestuursinstellingen en andere in Aceh gevestigde instellingen vorm gaat krijgen.  Nu het 
er uit gaat zien, dat van Acehse zijde budgets worden vastgesteld en verstrekt voor de 
instandhouding van Peutjut, moet worden voorkomen dat de betrokken partijen langs elkaar heen 
of onafhankelijk van elkaar gaan werken. Budgetten van Acehse zijde zijn onderhevig aan 
belasting en de aanbesteding (gunning) van opdrachten aan aannemers is onderhevig aan de 
Indonesische wetgeving. Vorig jaar was het nog tijdens het werkbezoek mogelijk om overleg te 
plegen met  de Culturele Dienst van het Acehse Gouvernement voor welk project het budget 
gebruikt zou worden (i.c. uitbreiding van wandelpaden en sloten op het veld). Tijdens dit 
werkbezoek was dat niet mogelijk, omdat het Acehse Parlement de begroting nog niet had 
vastgesteld. Overleg, coördinate en aanbesteding van projecten op Peutjut uit te voeren met  
budgetten van Acehse zijde zullen dit jaar moeten verlopen via onze vertegenwoordiger drs. 
Rusdi Sufi in samenspraak met het bestuur.  

In mei 2014 werd door de 
voorzitter een delegatie van de 
Afdeling Balai Pelestarian Nilai 
Budaya Banda Aceh 
(BPNBBA), waaraan dhr. Rusdi 
Sufi als materiedeskundige was 
opgenomen, begeleid tijdens 
hun bezoek aan Nederland. 
Deze provinciale afdeling maakt 
deel uit van de Indonesische 
nationale geschiedkundige 
organisatie. Dit bezoek was 
voor de voorzitster van deze 
afdeling, mevr. Irini Dewi Wanti 
aanleiding om het initiatief te 
nemen om tijdens het 
werkbezoek twee 
vergaderingen te beleggen om 
alle inspanningen m.b.t. de 
instandhouding van Peutjut te 
coördineren. Aan deze 

vergaderingen werd deelgenomen door vertegenwoordigers van alle in dit verslag genoemde 
organisaties naast vertegenwoordigers van de Acehse Adat vereniging en van de 
universiteitsfaculteiten geschiedenis. Er ligt een voorstel om mevr. Irini  te benoemen als 
coördinator van budget-verstrekkende instellingen/organisaties in Aceh, waarbij zij nauw zal 
samenwerken met onze stichting en met onze vertegenwoordiger drs. Rusdi Sufi. Tijdens deze 
vergadering maakte ik ook kennis met dhr. Nuralam, het nieuw aangetreden hoofd van de 
organisatie, die tot nu bij ons bekend stond als  BP3. Zie ook punt (7) van dit verslag.                                                                  

Delegatie van de Afdeling BPNBBA bij de Kumpulan, Bronbeek 



Het is een bijzonder positieve en hoopgevende ontwikkeling, dat voor het eerst sinds de 
oprichting van onze stichting, door een Acehse instantie daadwerkelijk een initiatief is genomen 
inzake de instandhouding van Peutjut.  

(6)  Bekendmaking en verspreiding van onze beleidsvisie in Aceh                               

Aan alle deelnemers van de gehouden vergaderingen en bij bezoeken aan personen tijdens het 
werkbezoek, zoals vermeld in dit verslag, werd onze in de Indonesische taal vertaalde versie 
uitgereikt. Een woord van dank aan de huidige Defensie-Attaché te Jakarta, kolonel C.A.M. Pals, 
voor de ondervonden hulp en steun bij de vertaling en vermenigvuldiging van dit stuk, is hier zeer 
op zijn plaats. 

(7) Overzicht belangrijke instanties en personen m.b.t. de instandhouding van Peutjut in Aceh 
anno 2015  

De voornaamste partner van onze stichting in Aceh blijft het Gouvernement van Aceh. In de 
vice-voorzitter van het Acehse Parlement drs. H Sulaiman Abda heeft de stichting sinds januari 
2013 een warm pleitbezorger. Hij is tevens voorzitter van de Golkarpartij in Aceh. De Golkarpartij 
behoort tot de grootste politieke partijen in Indonesië. Hij was de drijvende motor achter de 
budgetverstrekking  in 2014. Ik heb ook dit keer in een onderhoud met hem zijn verzekering tot 
steun gekregen.                                                                                                                                                     
Daarnaast is voor ons de Gouvernementele Dienst voor Cultuur en Tourisme (Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Aceh/DKPA) de belangrijkste instelling, omdat budgetten van 
gouvernementswege via deze dienst worden verstrekt. Bij het DKPA is in 2014 een nieuw hoofd 
aangetreden; drs Rheza Pahlevi. Ik maakte kennis met hem op zijn kantoor tijdens een 
vergadering over het vaststellen van budgets, waarbij ook mevr. Irini, dhr. Nuralam en drs. Rusdi 
Sufi aanwezig waren. Ook hij is ons gunstig gezind en heeft verklaard, dat hij ook dit jaar een 
budget heeft bestemd heeft voor Peutjut.  

Al eerder in dit verslag is de afdeling BPNBBA van mevr. Irini Dewi Wanti genoemd. Deze 
afdeling is van belang voor onze stichting, omdat zij een belangrijke rol kan en wil spelen bij de 
instandhouding van Peutjut door o.a. de historisch culturele betekenis van Peutjut onder de 
aandacht van de Acehers te brengen. Naast het ontplooide initiatief van de voorzitster (zie punt 5) 
wil de organisatie meer activiteiten (tentoonstellingen, lezingen, etc.) ontplooien om het belang 
van de instandhouding van Peutjut te onderstrepen. Bovendien schrijft een medewerker dit jaar 
een boekje over Peutjut met assistentie van drs. Rusdi Sufi. Vanwege hun taakstelling zijn van 
deze zijde geen budgets te verwachten voor de instandhouding van Peutjut.                                                                                            
Samenwerking met deze organisatie geeft onze stichting weer nieuwe mogelijkheden voor onze 
activiteiten bij het verwezenlijken van de 2e Doelstelling, zulks vanwege de aanwezige kennis, de 
organieke taak en vooral door het gebleken enthousiasme en de betrokkenheid. Met deze 
organisatie lijken wij een nieuwe partner te hebben gevonden, waardoor het wegvallen van het 
PDIA op zeer acceptabele wijze kan worden gecompenseerd. 

Er bestaat ook een Indonesische overkoepelende organisatie die zich uitsluitend bezig houdt met 
de instandhouding van Indonesische monumenten. De Acehse onderafdeling van deze 
organisatie heeft haar naam van Balai Pelestarian 3 (u ook bekend onder de naamBP3) gewijzigd 
in Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh (BPCBBA). Deze instantie kan wel budgets 
verlenen. De stichting heeft zeer goede contacten met het plv. hoofd van deze afdeling: Dhr Adhi 
Suryana. Hij is een archeloog en heeft in Aceh de meeste kennis v.w.b. instandhouding van 
monumenten in de breedste zin van het woord. Dhr Adhi Suryana wil proberen om Peutjut deel 
uit te laten maken van het al bestaande permanente instandhoudingsbudget voor de Gunugan. 
De Gunugan, pal oost van Peutjut gelegen, is een eeuwenoud historisch complex uit de glorietijd 
van de Sultans en is ook opgenomen in de Indonesische monumentenordonnantie.  



Verder blijft het tot stand komen van een meer formele samenwerking met de gemeente Banda 
Aceh (Peremintah Banda Aceh) gewenst. De vroegere plv. burgemeester mevr. Illiza is nu 
burgemeester geworden. Nagenoeg alle diensthoofden zijn vervangen, ook bij de Reinigings- en 
Afvalverwerkingsdienst (DKK). Een onderhoud met de burgemeester kon dit keer niet worden 
gerealiseerd.Wel kon kennis worden gemaakt met het nieuwe Hoofd DKK, dhr. Azhari, waarbij 
de informele samenwerking m.b.t. het schoonhouden van de rechterhelft van Peutjut opnieuw 
werd bestendigd. Mevr. Irina en dhr. Rusdi zullen in de loop van dit jaar contact opnemen met de 
gemeente Banda Aceh om ook formele steun in de vorm van een budget van de gemeente te 
verkrijgen.                           

(8)  2e Doelstelling 

Tijdens het werkbezoek bezochten o.m. 
twee groepen studenten geschiedenis en 
hun docenten Peutjut. Bij één van die 
bezoeken heb ik het genoegen gesmaakt 
ook les te geven. Indirect hebben wij het 
door BPNBBA voorgenomen te schrijven 
boekje over Peutjut gestimuleerd. Het ligt in 
de bedoeling om de thans onder beheer van 
dhr. Rusdi Sufi berustende documentatie, 
welke in het verleden door onze stichting 
aan het PDIA in bruikleen werd gegeven, 
t.z.t. onder te brengen in het goed beheerde 
archief van BPNBBA.                                      

(9)  Voorgenomen Investeringen voor 2015 anders dan dagelijks onderhoud 

! Erepoort (220 namen inschilderen); 
! Blok K en J (130 graven opknappen);  
! Restauratie van een bijzonder graf (zie voetnoot); enige graf met uitgebeitelde RMWO 

afbeelding op Peutjut en mogelijk in heel Indonesië);  
! Schilderen graven Blok G (180 graven) uit te voeren in de loop van 2015 en herstel c.q. 

vervanging borden aan de bezoekersroute;  
! Aanplanting van 100 struiken Asoka en 8 jonge Assemboompjes;  
 
(10) Tot slot 

Opnieuw betuigen wij onze dank aan dhr. Rusi Sufi en zijn zoon Adek voor hun onmisbare en 
voortreffelijke steun aan onze stichting en voor de wijze, waarop zij onze belangen in Aceh 
behartigen.Tevens gaat onze dank uit aan dhr. Amri en zijn familie voor de wijze, waarop zij op 
Peutjut hun taken vervullen.   

Lesgeven aan klas studenten 



Voetnoot: 

Het betreft het grafmonument van de Europees fuselier H.M.Brock, algemeen 
stamboeknummer 28960. Hij werd geboren op 27 februari 1879, overleed op 
20-jarige leeftijd in de rang van korporaal op 23 juni 1899 aan “voor de vijand 
bekomen wonden” en werd op Peutjut begraven. Nog in de rang van fuselier 
werd hij begiftigd met de Militaire Willemsorde 4e Klasse vanwege betoonde 
moed. Dit graf is om twee redenen bijzonder. Korporaal Brock is mogelijk de 
jongste op Peutjut begraven Ridder in de Militaire Willemsorde. Daarnaast 
werd zijn grafmonument opgericht door officieren en minderen van zijn 
bataljon, waarbij in het graniet van het monument op twee zijden een 
afbeelding van het ridderkruis werd gebeiteld. Dit is het enige grafmonument 
op Peutjut en mogelijk in heel Indonesië, dat voorzien is van een afbeelding 
van het ridderkruis. 

3. BELEID EN INSTANDHOUDING 
 
In april 2014 is de definitieve versie van onze vernieuwde 
‘Beleidsvisie Stichting Peutjut-Fonds’ verschenen. Niet voor 
niets hebben wij dit document de subtitel: ‘Op weg naar 2025’ 
gegeven. Het bestuur geeft hiermee aan dat zij haar 
beleidslijnen voor de komende 10 jaar heeft vastgelegd. De 
beleidsvisie vindt u vanzelfsprekend ook terug op onze 
website. Op de omslag van onze beleidsvisie noemen wij de 
Erebegraafplaats Peutjut ‘een uniek Indonesisch-Nederlands 
cultureel en historisch erfgoed’. De formulering ‘Indonesisch-Nederlands’ benadrukt onze 
opvatting dat wij de instandhouding van dit erfgoed zien als een gedeelde Indonesisch-
Nederlandse verantwoordelijkheid. Wij dragen dit ook in Indonesië/Aceh uit. Daarom hebben wij 
onze beleidsvisie ook laten vertalen in het Bahasa Indonesia. In de beleidsvisie hebben wij zelfs 
de uitdagende vraag gesteld of Peutjut niet alleen een uniek Indonesisch-Nederlands erfgoed is, 
maar eigenlijk een Unesco Wold Heritage Site zou moeten zijn ??? Een universeel erfgoed! 
 
Echter, met alleen een beleidsvisie bereiken wij niet dat dit unieke erfgoed ook daadwerkelijk 
behouden blijft. Dat vereist ook een onderhouds- en instandhoudingsplan. In stappen werkt het 
bestuur dit uit. Maar ook met alleen plannen blijft Peutjut niet behouden. Plannen moeten ook 
geïmplementeerd (kunnen) worden. Daarvoor is geld nodig, veel geld. Om de na de tsunami van 

Afbeelding RMWO op graf Korporaal 
Brock 

Peutjut na Tsunami januari 2005 



2004 noodzakelijke restauraties in de afgelopen 10 jaar te kunnen uitvoeren, heeft de stichting 
aanzienlijk moeten interen op haar financiële reserves. Dit offer was het echter waard: wij zijn 
trots op de wijze waarop de Stichting Peutjut-Fonds in de afgelopen 10 jaar de Erebegraafplaats 
heeft hersteld. Peutjut mag op dit moment weer gezien worden. 
 
 
Tegelijkertijd heeft het 
bestuur onderkend dat blijven 
interen op het eigen 
vermogen niet kan doorgaan, 
want anders gaat de stichting 
binnen een aantal jaren 
failliet. Een complicerende 
factor is dat tegelijkertijd ons 
donateurbestand door 
vergrijzing  afneemt en 
derhalve onze inkomsten uit 
donaties dalen. Dit tij zal 
moeten worden gekeerd, wil 
onze stichting de komende 
jaren de instandhouding van 
Peutjut kunnen blijven 
garanderen. 
 
 
Om onze financiële basis 
verder te verbreden zal het 
bestuur zich tegelijkertijd inzetten om d.m.v. fondsenwerving subsidies te verkrijgen. Voor het 
komende jaar richten wij ons op subsidieaanvragen om de na de tsunami nog resterende 
restauraties alsnog te kunnen realiseren. En waar ik sprak over een in onze visie gedeelde 
Indonesisch-Nederlandse verantwoordelijkheid, blijven wij bij de Indonesische/Acehse autoriteiten 
de wenselijkheid benadrukken om hun recent in gang gezette onderhoudsinspanningen te 
continueren. Samen zijn wij sterk! 
 
Charles Kool 
Vice-voorzitter. 
 
 
4. DONATEURSINFORMATIE 
 
In memoriam 
 
Het bestuur spreekt ook dit jaar zijn grote dank uit voor de geweldige steun, die het van 
donateurs en begunstigers heeft mogen ontvangen. Zonder uw hulp en betrokkenheid zouden wij 
de huidige zeer bevredigende kwaliteit van herstel, renovatie en restauratie van Peutjut na de 
Tsunami, binnen de daarvoor gestelde tijd, niet hebben kunnen uitvoeren. 
 
Overleden donateurs en begunstigers in 2014, voor zover het Secretariaat van hun overlijden 
werd verwittigd: 
 
Dhr. Ir. H. Doup, Generaal b.d., Rijswijk, Dhr. P. Molenaar van Stichting Sola Gratia, Werkendam, 
Dhr.  E. Meyer, Maarssen, Dhr. Bart Tammo Mulder, Assen, Dhr. Weiland, Breda, Dhr. J.Th. 
Schoot, Arnhem, Dhr. P.R. de Rochemont, Ede, Hr. Fl.J. Beekhuijzen, Vlaardingen  

Werkbezoek 2015 te Banda Aceh 



Door het noemen van hun namen gedenkt het Bestuur, met respect en in grote dankbaarheid, 
hen en alle andere in het afgelopen jaar overleden donateurs en andere begunstigers. Mogen zij 
rusten in vrede.  
 
 
Verslag Donateursdag op 12 oktober 2014  
 
Dit jaar kwamen meer dan 60 
donateurs en belangstellenden naar 
het landgoed Bronbeek, waar men 
een inleiding kreeg van Mw. Pia van 
der Molen. Zij verhaalde over de 
Bersiap-periode en toonde een 
aangepaste documentaire hierover die 
eerder was uitgezonden. Na haar 
indrukwekkende woorden en treffende 
documentaire waren de aanwezigen 
stil, de beelden en getuigenissen van 
geïnterviewde overleefden van deze 
tijd waren veelzeggend. Mw. Van der 
Molen gaf daarna weer hoe zij deze 
documentaire tot stand heeft gebracht. 
Vanuit de aanwezigen waren er vele 
woorden van waardering en voor het 
bestuur was het duidelijk dat deze 

inleiding een goede keuze was 
geweest. Gerard Geerts gaf daarna op 
zijn eigen, onovertroffen wijze een geweldige inleiding over “Het Korps Marechaussee van Atjeh 
jubileert”. In zijn inleiding –in samenwerking met bestuurslid Van Arkel- presenteerde hij het werk 

van het uitzoeken, reinigen en 
toonbaar maken van een 
collectie linten, die tijdens de 
herdenking van het vijftigjarig 
bestaan van het Korps, op 2 
april 1940, om de toen 
aangeboden bloemstukken 
hebben gezeten. Het gaat hier 
om een unieke verzameling 
linten, die de Tweede 
Wereldoorlog hebben overleefd 
en dankzij een schenking van 
Mevr. Doup aan onze Stichting 
kunnen worden getoond. (De 
Majoor Doup was de laatste 
Korpscommandant). Zijn 

verhaal werd afgesloten met het tonen van enkele foto’s van manifestaties van het korps op het 
terrein van het destijds in Kotaradja aangelegde Vredespark. 
  

Mw. Pia van der Molen 

Velen vonden de weg naar Bronbeek 



Aankondiging volgende Donateursdag 
01 november 2015 

 
Het bestuur zal wederom een donateursdag 
organiseren. 
 
Deze zal plaatsvinden op 1 november 2015 in de 
Sumatrazaal in de 
“Kumpulan” te Bronbeek, Arnhem. 
 
De kosten voor deze dag zijn incl. koffie en 
maaltijd € 20,--  
 
Ontvangst vanaf 10.30 uur 
Begin rond 11.00 uur 
Maaltijd rond 13.30 uur 
 
Aanmelden graag bij: 
 
Secretariaat Stichting Peutjut-Fonds 
De Bogaert 19 
6983 HE Doesburg 
telefoon 0313-477091 
of per e-mail: peutjutfonds@upcmail.nl 
 
 
Het bestuur roept u op om met ons er aan te werken dat ons donateurbestand niet verder krimpt, 
maar tenminste stabiel blijft en liefst groeit. Om ons dit bewust te laten zijn, hebben wij een 
‘donateurbarometer’ ingesteld. Op 31 december 2014 stond onze donateurbarometer op 275. 
Helpt u ons mee om in 2015 onze barometer niet verder te laten zakken, maar weer te laten 
oplopen? Zouden wij het met z’n allen voor elkaar kunnen krijgen dat iedere donateur één nieuwe 
donateur werft, bijvoorbeeld een jongere familie- of vriendenrelatie ? 

 



5. WEBSITE 
 
 
6. CULTURELE BETREKKINGEN 
 
Even terug in de tijd van de geschiedenis van Atjeh en het KNIL 
 
Een foto van Peutjut van 100 jaar geleden. 
 
Inleiding. 
In het boek ‘Marechaussee in Atjeh’ uit 1943, geschreven door kolonel tit. b.d. M.H. du Croo, 
staat op  bladzijde 55 een pagina grote foto van de toegangs- of erepoort van Peutjut met op de 
voorgrond een groot aantal militairen en burgers met hoge hoeden.  

De navolgende tekst staat onder de foto::  
“De C(iviel) en M(ilitair) Gouverneur Generaal Swart, met de feestcommissie (met hoogen 
hoed), Officieren en minderen, Ridders M.W.O. en het gedecoreerde vaandel van het 3e 
Bat. Infanterie voor de poort van het militaire kerkhof  ‘Petjoet’ bij het eeuwfeest der 
Militaire Willems-Orde in 1915”. Na deze foto op een scanner te hebben gelegd, zodat de foto 
goed is uit te vergroten, ben ik in boeken en kranten op zoek gegaan naar informatie over deze 
gebeurtenis. Er openbaarden zich gaandeweg allerlei zaken waarvan ik u graag deelgenoot wil 
maken. 
 
Ridderfeesten 
Diverse kranten uit die tijd spreken over de ‘Ridderfeesten te Koeta Radja’. Het instituut van de 
Militaire Willems-Orde beleefde haar honderdjarig bestaan op 30 april 1915. In Europa was de 
Eerste Wereldoorlog volop aan de gang. Door die bijzondere omstandigheden was er geen 
officiële herdenking of viering van de 100ste jaardag en moest dit eeuwfeest hierdoor worden 
uitgesteld. Misschien laat het zich om die reden wel verklaren, dat de benoeming van nieuwe 
ridders, misschien hierdoor wel met wat meer pracht en praal gepaard ging, dan bij vroegere 
gelegenheden te doen gebruikelijk was. ‘Het anders zo stille Koeta Radja was in een 
feeststemming’, kopte de kranten. Op mijn zoektocht bleken de data van de ‘Dagorders’ en die 
van het ‘Koninklijk Besluiten’ niet de data te zijn waarop onderscheidingen zijn uitgereikt. Deze 
uitreiking gebeurde op donderdag 29 april 1915 in de vroege morgen op het parade- of 



exercitieterrein, ook wel met een sjiek woord ‘Esplanade’ genoemd. Met op de achtergrond de 
Misdjid Raja (Grote Moskee).  

 
 
Naar later bleek had ik hier ook een foto van. Echter deze was niet van tekst en uitleg voorzien, 
en er stond zelfs geen datum of iets dergelijks op. Maar het paste nu wel als een bijzonder stukje 
in mijn puzzel. De zeven personen die de Militaire Willems-Orde of Eervolle Vermelding kregen 
waren allen van het Korps Marechaussee. Maar ze waren niet allemaal bij het 3e Bataljon 
Infanterie in het garnizoen van Koeta Radja ingedeeld. De uitreiking vond echter wel in Koeta 
Radja plaats, zoals de foto laat zien. De uitreiking van de Militaire Willems-Orde, (de Eresabel) en 
Eervolle Vermelding vinden op een plechtige wijze plaats en onderscheiden zich daarmee van de 
overige ridderorden. Zo werd de ban geopend gevolgd door het voor lezen van het Koninklijk 
Besluit daarna volgde de eedsaflegging onder het vaandel. De Gouverneur verliet de tribune en 
trad op de beloonden toe en hechte eigenhandig, de verleende versierselen op de borst, onder 
de gedempte tonen van het Wilhelmus. Daarna gaf hij de ridders de ridderslag of accolade en 
drukte de begiftigden hartelijk de hand. Dit was een zeer plechtig ogenblik wat op vele 
aanwezigen een bijzonder roerende indruk maakte. Hierna volgde een toespraak van de Militair 
Commandant van Atjeh en Onderhoorigheden, Kolonel E. van Dooren de Jong, zelf in 1907 
onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, hij sprak de gedecoreerden toe en richtte zich 
daarna tot de aangetreden militairen. Deze waren na de inspectie in carréformatie gaan staan. 
Eerst in het Nederlands en later in keurig Maleis sprak hij de aanwezigen toe. Hierna volgde een 
defilé van het 3e Bataljon onder leiding van Korpscommandant Majoor W.C. Gerlach. Op de foto 
ontdekte ik ook de plaatselijke commandant van Koeta Radja de Luitenant-Kolonel G.J. Verstege, 
hij was ook ridder in de Militaire Willems-Orde  4e klasse en bovendien begiftigd met de eresabel. 
Een bijzonder detail in het verhaal dat ook werd herdacht is dat 25 jaar eerder de Gouverneur, 
Luitenant-Generaal H.N.A. Swart het ridderkruis in de Militaire Willems-Orde had ontvangen. Op 



30 april 1915 hebben de feestelijkheden zich beperkt tot het Ridderdiner. Dit was in de eetzaal 
van het Atjeh-Hotel, dat hiervoor bijzonder versierd en aangekleed was. Zo lag er op de tafels, als 
soort van loper, het lint van de Militaire Willems-Orde. Bij elk couvert stond een keurig uitgevoerd 
ridderkruis dan wel het zogenaamde van de Eerolle Vermelding in karton. De spijskaarten 
brachten tevens de belangrijke data uit onze krijgsgeschiedenis van het KNIL in herinnering en 
menig naam van de Atjehers in het bijzonder werd gememoreerd. Er was een heuse opera, een 
strijkorkest, en werd er gezongen. Op de maandagochtend, na deze feestdagen, zijn allen met de 
Atjehtram teruggekeerd naar hun woonplaats of garnizoen elders in Atjeh. 
 
 
Het vaandel, de lauwerkrans en haar geschiedenis 
Het vaandel op de foto is van het toenmalige Rechter Half 3e Bataljon Infanterie van het 
garnizoen Koeta Radja. Na de stichting van de Militaire Willems-Orde in 1815 waren er in de 
eeuw die daarna volgde, slechts 2 veldbataljons die hun vaandel met het teken van de Militaire 
Willems-Orde zagen gedecoreerd (Kon. Besluit No.17 van 24 maart 1877). Het 3e Bataljon was 
daar een van. Het heeft zo de langdurige Atjehoorlog vanaf 1873 tot 1915 meegemaakt. Het was 
zodoende ook  jarenlang met de Atjehse burgerbevolking verbonden en verweven geweest. Het 
vaandel werd in 1877 versierd met de Atjeh Medaille en met het teken de Militaire Willems-Orde. 
Dit bataljon werd genoemd het ‘Leeuwenbataljon’ wegens de heldhaftig en roemrijke rol die het 
heeft vervuld bij de vestiging van ons gezag, speciaal in het gewest Atjeh en Onderhoorigheden- 
(12 officieren en 228 onderofficieren en minderen hebben hierbij hun leven geofferd).  
Nadat de onderscheidingen waren uitgereikt bood de oudste inwoner dhr. Scheuer, met een 

uitgebreide en gloedvolle toespraak, een zilveren lauwerenkrans aan om te worden gehecht aan 
het vaandel van het te Koeta Radja gelegerde 3e Bataljon namens de Atjehse burgerij van Koeta 
Radja. Dit als huldeblijk ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Militaire Willems-Orde.  
De geschiedenis van het bataljon gaat terug naar 1814. Toen werd er uit de in Nederlands-Indië 
aanwezige troepen acht bataljons "Oost-Indische Infanterie van Linie" samengesteld. Deze 
bataljons werden in 1826 omgevormd tot een drietal "Afdelingen Infanterie", waarna er in 1826, 
tijdens de Java-oorlog, opnieuw een reorganisatie plaatsvond: de afdelingen werden omgevormd 
tot acht "Mobiele Colonnes". Op 4 december 1830 werden deze acht colonnes vervolgens 
gereorganiseerd tot het 1e t/m 8e Bataljon Koloniale Infanterie. Op 24 augustus 1833 ontving het 
3e Bataljon te Salatiga op Midden Java uit handen van de commandant van het KNIL, Generaal-
Majoor H.J.J.L. Ridder de Stuers, een eigen vaandel. Dit vaandel werd ten gevolge van algehele 
slijtage op 31 augustus 1903 vervangen door een nieuw vaandel, waarbij een gedeelte van het 
oude doek, in de vorm van een rozet, als een relikwie aan het nieuwe gehecht. In 1839 werden 
de "Bataljons Koloniale Infanterie" hernoemd naar simpelweg "Bataljon Infanterie". Op 2 
september 1857 werd een aantal bataljons hernummerd: zo werd het 8e bataljon omgenummerd 
naar het 3e bataljon. Ondanks dat zij bij het Korps Marechaussee dienden hebben zij de eed op 
het vaandel van het toenmalige R.H. 3e Bataljon Infanterie van het garnizoen Koeta Radja 
afgelegd. Het Korps Marechaussee kreeg pas een vaandel op 2 april 1930, naar aanleiding van 
het 40 jarig jubileum van het Korps.  
 
Peutjut 

Indien er in Koeta Radja één plekje was dat daar in de harten van alle militairen een wel zeer 
bijzondere plaats innam, dan was dat wel de indrukwekkende begraafplaats Peutjoet, gelegen in 
het zuidwestelijk deel van de hoofdstad, op een paar honderd meter west van de plaats van de 
voormalige kratonresidentie van de sultans. Het maakte vooral indruk door zijn betrekkelijke 
eenvoud en serene rust. Terwijl de aanwezigheid van stille getuigen een beeld gaf van een harde 
strijd tegen een fanatieken met doodsverachting strijdend volk. Vlak noord daarvan was het 
parade- of exercitieterrein van het garnizoen. Hier had de plechtige uitreiking van de Militaire 

Foto van het eeuwfeest MWO 1915 

Uitreiking MWO 



Willems-Orde en Eervolle vermeldingen plaatsgevonden die dag, maar ook in de voorgaande 
jaren. De foto blijkt, volgens de krant ‘De Sumatrapost’ van direct na de parade te zijn. Een 
bijzonder moment dus, dat ook van grote piëteit getuigt. De voor de toegangs- of erepoort 
geschaarde ridders, de eervol vermelden, militairen en burgers. Met de marmeren zuilenreeksen 
op de achtergrond. Met daarop een eindeloos lange rij namen van de op ‘het veld van eer’ 
gevallenen. Dit beeld op deze achtergrond zal toen bij veel (oud) krijgsmakkers bijzondere 
gedachten en gevoelens hebben opgeroepen. Een beeld van toen wat door de tijd zo licht 
vervaagd kon worden… 
 
Naschrift: 
Bij de hierboven beschreven plechtigheid werd aan J. van Arkel  – grootvader van 
schrijver dezes -  voor de tweede keer de Eervolle Vermelding uitgereikt, nu “terzake van 
zijn gedrag bij de krijgsverrichtingen in het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden 
hoofdzakelijk gedurende het jaar 1913”. 
 
R. van Arkel 
 
7. FINANCIËLE VERANTWOORDING 
 
Balans per 31 december 2014 (bedragen zijn in hele euro’s) 
 
Kasmiddelen     Vermogen 
Zakelijke rekening   3.007   Kapitaal per 01-01-2014  7.948 
Spaarrekening   5.128   (incl. storting in 2014 bij werkbezoek) 
Bonus spaarrekening 28.926   Verlies        2.065 
Kas SPF Aceh   2.652   Kapitaal per 31-12-2014   5.883  
Kas Horas       224   Reserve Fonds  34.054 
   ------------------------------------------------------------------------------------ 
Totaal   39.937       39.937  
 
Staat van Lasten en Baten 2014 
 
Lasten     Baten 
Donateursdag    2.121   Donaties      9.034 
Jaarverslag    1.434   Legaat     
Onderhoud    6.185   Donateursdag      1.130 
Werkbezoek    1.950   Rente                308 
Organisatiekosten   1.081   Koerswinst         234 
      Verlies       2.065 
   ------------------------------------------------------------------------------------ 
Totaal    12.771       12.771 
           
 
Aantekeningen behorende bij jaarrekening 2014 
 
Het afgelopen jaar hebben we meer donaties ontvangen dan in 2013, ondanks een teruglopend 
donateursbestand. Mede door enkele extra donaties van onze donateurs is er 937 euro meer 
ontvangen.  
De kosten voor het onderhoud zijn in 2014 lager uitgevallen dan in 2013, mede door de bijdrage 
van de Indonesische autoriteiten die lokaal zijn besteed.  
In december 2013 is er een bedrag van 4.000 euro van onze rekening afgeboekt t.b.v. onze 
lokale rekening in Aceh.  Doordat het hierboven genoemde bedrag pas later in 2014 in Aceh op 
onze lokale rekening is gestort is met terugwerkende kracht ons kapitaal per 01-01-2014 
verhoogd. 



In 2014 heeft de Stichting een verlies geleden van 2.065 euro. In 2014 is geen reservering 
gedaan voor groot onderhoud op de lange termijn. Conform de beleidsvisie zal hiervoor vanaf 
2015 een bedrag van 7.000 euro begroot worden. 
Gemiddelde gehanteerde koers van de euro naar de Indonesische Rupiah is gesteld op:  
1 € = 13.500 IDR 
 
Begroting voor 2015 (bedragen zijn in hele euro’s): 
Organisatiekosten    1.000 
Jaarverslag     1.500 
Donateursdag     1.300 
Beheer, onderhoud en     
infrastructuur     5.000 
Werkbezoek (1x)    2.000 
Onvoorzien     1.000 
Reservering groot onderhoud  7.000  
Donaties        7.500 
Donateursdag        1.000 
Rente            700  
Tekort         9.600 
    ---------   --------- 
Totaal    18.800   18.800 
 
Kascontrole over het boekjaar 2014 
 
Op  10-03-2015 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren drs. G.K.H. Hes en R. 
van Arkel, als zodanig benoemd door het bestuur, de jaarrekening 2014 aan een onderzoek 
onderworpen.  
 
De kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat: 
! er een deugdelijke begroting voor het boekjaar 2014 was opgemaakt en het bestuur zich bij 

de uitvoering van haar beleid heeft gehouden aan de kaders van zijn begroting; 
! de penningmeester op nauwgezette wijze boek heeft gehouden, waarbij alle uitgaven met 

nota’s werden verantwoord in een overzichtelijke administratie; 
! van de donateurinkomsten een deugdelijke administratie werd bijgehouden; 
! in 2014 niet werd ingeteerd op het eigen vermogen van de stichting, mede omdat er geen 

post was begroot voor groot onderhoud op de lange termijn conform de beleidsvisie van de 
Stichting; 

! van de uitgaven die door onze vertegenwoordiger in Banda Aceh, de heer drs. R. Sufi werden 
gedaan, door hem correct werd boekgehouden, welke boekhouding separaat door de 
voorzitter tijdens diens werkbezoek in januari 2015 werd gecontroleerd en in orde werd 
bevonden. 

 
De jaarrekening gaf een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
de Stichting op 31 december 2014, alsmede de lasten en de baten over het boekjaar 2014. De 
kascontrolecommissie stelt dan ook aan het bestuur voor om de penningmeester acquit en 
décharge te verlenen met betrekking tot de jaarrekening 2014. 
 
 
Arnhem, 10-03-2015 
(get.)       (get.) 
Drs. G.K.H.  Hes     R. van Arkel      
 
 
Foto achterzijde: Nieuw ingeverfde namen 



Geadopteerd monument Kota Pohama door Pia Media 

Opgeknapte vak Joodse graven 



 


