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40 JAAR STICHTING PEUTJUT-FONDS



1

BETEKENIS EN ONTWERP VAN ONS LOGO

Het logo is ontworpen door de huidige voorzitter, Luitenant-kolonel b.d. R.J. Nix.

Erepoort

Met het logo wordt beoogd om enerzijds de symboliek van de Erebegraafplaats weer 
te geven, hier verbeeld door de Erepoort (‘ons erfgoed’) en anderzijds om de taak 
van het bestuur van de Stichting m.b.t. de erebegraafplaats te benadrukken. Het hart 
van de erebegraafplaats wordt gevormd door de Erepoort. Voor allen die de 
begraafplaats naderen is hij de blikvanger.

Marmeren tafels

De gestileerde linkermuur is gekozen als symbool van het verleden. Hierop staan, 
op de 64 marmeren tafels, de namen van hen die zijn gesneuveld dan wel aan hun in 
het gevecht bekomen verwondingen zijn bezweken. Zij vormen in feite het 
doorlopend verhaal van de Atjeh-Oorlog.

Verbeelding taak bestuur

Boven in het logo zien we de horizon en daarboven de karakteristiek van het Atjehse 
bergland (Gunung Seulawa), zoals dat zich op de achtergrond aekent als we door 
de Erepoort de begraafplaats betreden. Genoemde horizon is niet af. In combinatie 
met de drie vogeltjes rechtsboven wordt daarmede aangegeven, dat de taak van het 
bestuur op de toekomst is gericht. Aan zijn taak, de instandhouding van de 
Erebegraafplaats, zal – ook na 40 jaar – geen einde komen.
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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 geschrien 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.

Restaureren graven in de vakken E en F3 Project besteding Prins Bernard Cultuurfonds gelden.

VOORWOORD

Geachte donateurs en overige begunstigers,

Met genoegen bied ik u het Jaarverslag 2016 aan. In dit 
verslag informeren wij u ook over het verloop en de 
uitkomsten van het laatste werkbezoek te Banda Aceh, 
dat in oktober van dit jaar hee plaats gevonden. Zo 
kunnen wij u voorzien van de meest recente informatie 
over de instandhouding van Peutjut.

Op 29 januari 2016 beleefde onze stichting haar 8e 
lustrum. Het bestuur hee, tijdens zijn vergadering op 
die dag, dit bijzondere feit herdacht. Bij het bereiken 
van deze mijlpaal gaat de dank van het bestuur vooral 
uit naar onze trouwe donateurs en begunstigers.

Een verheugend gegeven is dat de samenwerking met de regionale afdeling van de 
Indonesische overheidsinstantie tot instandhouding van de nationale Indonesische 
monumenten in Aceh (Balai Pelestarian Cagar Budaya-Aceh, afgekort BPCB-A) en 
de gemeentelijke reinigings- en plantsoendienst van Banda Aceh (Dinas 
Kebudayaan dan Kebersihan Banda Aceh, afgekort DKK-BA) verder is bestendigd. 
In het verslag van het laatst uitgebrachte werkbezoek wordt u daarover uitgebreid 
geïnformeerd. Deze bestendiging hebben wij voor een groot gedeelte te danken aan 
de initiatieven van onze vertegenwoordiger drs. Rusdi Su�, zijn zoon dhr. Adek 
Yuki en dhr. Adhi Suryana. De twee laatstgenoemden vervullen beiden functies bij 
het BPCB-A. Hun nauwe betrokkenheid bij Peutjut onderstreept dat ook een 
jongere generatie in Aceh Peutjut als waardevol erfgoed in stand wil houden.

Een ander positief punt is de voortschrijdende betrokkenheid en dus steun bij de 
instandhouding van Peutjut van de Acehse onderafdeling tot behoud van cultureel 
erfgoed (onze 2e doelstelling). Het voor eind 2016 voorgenomen culturele 
symposium en de bijbehorende wisselexpositie van beelden uit het koloniale 
verleden werden in januari 2017 door deze organisatie (Balai Pelestarian Nilai 
Budaya-Aceh, afgekort BPNB-A) gerealiseerd in front van de Erepoort.

In 2016 werd de Erepoort in zijn totaliteit gerestaureerd en de afwatering verder 
verbeterd door het aanleggen van een nieuw afvoerkanaal. BPCB-BA hee, in nauw 
overleg met ons, de restauratie van een 20-tal door de tsunami zwaar beschadigde 
graven en monumenten uitgevoerd, die daardoor behouden zijn gebleven. De twee 
proefprojecten van sinds de tsunami nog niet gerestaureerde en/of herstelde graven 
en monumenten werden in het laatste kwartaal van 2016 uitbesteed bij een tweetal 
Acehse aannemers. De opgedragen werkzaamheden zijn tot volle tevredenheid 
uitgevoerd. Op basis van de toegezegde steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
zullen in 2017 vervolgopdrachten ten laste van deze subsidie worden uitgevoerd.
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Vanaf deze plaats wil ik nogmaals het verzoek aan u doen om te proberen onze 
jongere generatie te bewegen en te motiveren om ook donateur of begunstiger te 
worden. Jong bloed is voor onze Peutjutfamilie onontbeerlijk.

Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van dit verslag.

Uw voorzitter,

Robbert Jan Nix
Telefoon 0343-453090
E-mail: voorzitter@peutjut.nl

JAARVERSLAG 2016

Algemeen

Het jaarverslag beoogt allereerst donateurs, begunstigers en belangstellenden 
inzicht en informatie te verschaffen over de stichtingsactiviteiten, inkomsten en 
uitgaven in 2016. Daarnaast wordt de lezer op de hoogte gebracht van de uitvoering 
van het in het najaar van 2016 door de voorzitter R.J. Nix en secretaris R.W.V. 
Rhemrev afgelegde werkbezoek aan Banda Aceh.

Uitkomsten en bevindingen van het werkbezoek
Van woensdag 12 t/m woensdag 19 oktober 2016 brachten de voorzitter R.J. Nix en 
secretaris R.W.V. Rhemrev een werkbezoek aan Peutjut, Banda Aceh.

1. De Provincie Aceh

Het geprogrammeerde onderhoud met het hoofd DKKP dhr. Reza Pahlevi van 
DKKP, vond geen doorgang als gevolg van een onvoorziene afwezigheid van de 
functionaris. Dit hee als gevolg, dat contact en overleg inzake de instandhouding 
van Peutjut vooraleerst plaats zal vinden door tussenkomst van onze vertegenwoor-
diger Drs. Rusdi Su�, eventueel aangevuld door een brief van onze kant aan dhr. 
Pahlevi.
De bedoeling was om op provinciaal/gouvernementeel niveau overleg te plegen 
over het uitvoeren van infrastructurele werkzaamheden. Onze agenda voor het 
gesprek hield in: het toetsen of de provincie bereid is in de nabije toekomst fondsen 
beschikbaar te stellen voor verbetering van de infrastructuur en die ook daadwerke-
lijk uit te voeren, met als prioriteit het hoofdafwateringskanaal naast de toegangs-
weg. Naast het hoofdafwateringskanaal zijn ook een aantal afwateringskanalen op 
Peutjut hard toe aan renovatie. 

2. De Gemeente Banda Aceh

Het onderhoud met de plv. burgemeester Drs. H. Zainal Ari�n kenmerkte zich 
door de positieve instelling t.o.v. de instandhou-
ding van Peutjut. Namens onze stichting hebben 
wij onze dank uitgesproken voor de door de 
gemeente ontvangen steun bij het onderhoud van 
de rechterhel van Peutjut en de afvoer van vuil, 
zoals uitgevoerd door de gemeentelijke reinigings- 
en schoonmaakdienst (DKK). Bij het onderhoud 
was ook het hoofd van deze dienst dhr. Jalaluddin 
aanwezig. We hebben de verzekering gekregen, dat 
deze steun zal worden voortgezet. Kennismaking met plv. burgemeester 

Banda Aceh en zijn staf

Voor het eerst sinds 1863 hee het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in 
Arnhem een vrouw als bewoner. Het is mevrouw Nelly Singerling uit Zandvoort ze hee inmiddels haar 
intrek genomen in Bronbeek. Mevrouw Singerling hee eind jaren veertig bij de Koninklijke Marine in 
voormalig Nederlands-Indië gediend. Ze is een voormalig telexist en codeur: iemand die informatie in 
code overbrengt. Hier op de foto bekijkt ze belangstellend, het door ons aangeboden jaarverslag van 2015.
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Dhr. Jalaluddin gaf te kennen, dat de gemeente het voornemen hee om de 
beplanting aan te pakken met vooral lage beplanting, omdat bomen door wortel-
groei wellicht schade aan de graven en de infrastructuur kunnen veroorzaken. Als 
gevolg van ondernomen actie door onze vertegenwoordiger dhr. Drs. Rusdi Su�, 
lijkt het er op, dat onze stichting de brandstofvergoeding van € 600 per jaar niet 
langer hoe op te brengen. In plaats daarvan is overeengekomen met DKK om 
alleen de lunchvergoeding van de werklieden (100.000 RP per maand) voor onze 
rekening te nemen. 
Tijdens het onderhoud kwam de betekenis van de instandhouding van Peutjut in 
relatie tot de bevordering van het toerisme mede ter sprake. Dhr. Ari�n gaf zelf aan, 
dat de beeldvorming voor toeristen wordt beïnvloed door het imago van de streng 
islamitische provincie. De daaruit voortvloeiende beperkingen (o.m. de handha-
ving van het strenge verbod op alcoholhoudende dranken) zouden toerisme 
afschrikken.
Mede n.a.v. een door ons waargenomen grote groep toeristen uit Groot-Brittannië, 
die het Tsunami Museum bezocht, ontspon zich een gesprek over het bevorderen 
van het toerisme en welke hulp wij daarbij konden bieden. (Deze opmerking 
resulteerde later in de onverwachte uitnodiging van Drs. Rizha, Hoofd van de 
Dienst Toerisme en Cultuur van de gemeente). Hij bedankte ons voor onze inspan-
ningen bij het in stand houden van Peutjut en was heel geïnteresseerd naar onze 
mening over infrastructurele maatregelen ter bevordering van het toerisme in 
(Banda) Aceh en mogelijkheden om technische kennis naar Banda Aceh te brengen 
m.b.t. beschermingsmaatregelen tegen overstromingen.
Navraag leerde ons, dat de vice-voorzitter C. Kool vorig jaar dezelfde onderwerpen 
hee besproken met de plv. burgemeester. Ook ons advies in deze was om e.e.a. op te 
nemen via onze ambassade in Jakarta (zie ook punt 5 in dit verslag).

3. De organisatie Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh (BPNBA)

In het gesprek met mevrouw Ibu Irini is door 
ons aangegeven dat de stichting over onvol-
doende middelen gaat beschikken om in de 
toekomst het onderhoud en de restauratie 
van Peutjut volledig op zich te nemen. Om 
die reden richt de stichting zich met prioriteit 
op de Erepoort en belangrijkste monumen-
ten. Wij hebben mevrouw Ibu Irini gevraagd 
haar invloed aan te wenden om bij de 
provincie te bepleiten om zich te richten op 
de instandhouding van de infrastructuur. Als 
voorbeeld werd daarbij als eerste prioriteit 
genoemd het onderhoud en herstel van de 
afwatering.

Voorbespreking symposium op Acehse wijze

Hun missie “preserve and support the cultural 
heritage and traditions of Atjeh” is gericht op het 
behoud en registratie van de cultuurhistorische 
waarden in de ruimste zin van het woord maar niet op 
de preservering van monumenten. BPNBA is een 
provinciale afdeling van de nationale overheidsinstel-
ling, die zich richt op het behoud en de ondersteuning 
van cultuur en traditie in Aceh en Noord Sumatra. De 
organisatie ontvangt hiertoe de �nanciële middelen 
van de Indonesische overheid.

Vanuit historisch oogpunt kan zij als organisatie wel 
bevorderend werken voor de instandhouding van 
Peutjut. Dit tracht zij te bereiken door het realiseren 
van de herregistratie van Peutjut als deel van het 
Acehs historisch erfgoed naast het organiseren van 
activiteiten met de focus (promotie van) op Peutjut.

Het was haar idee en initiatief om samenvallend met 
het werkbezoek aan Peutjut een 4 weken durende 
wisseltentoonstelling te organiseren met foto's uit het 
koloniaal verleden onder de titel “Aceh looking back” 
en met het motto “Peace with the past”. Het gros van 

de foto's was hiervoor door de voorzitter aangeleverd. De foto's werden tentoon-
gesteld onder de door ons recent opgeknapte Erepoort.

De formele opening vond voor de Erepoort plaats op de oprijlaan compleet met 
tent, zetels, folkloristische muziek etc. Voorbereiding, aankleding, presentatie en 
uitvoering waren in alle opzichten uiterst verzorgd. Mevrouw Ibu Irini heette ook 
onze secretaris met naam en functie welkom. Door de voorzitter werd op verzoek 
een inleiding gehouden, welke door zorg van mevrouw Ibu Irini keurig vertaald en 
op schri was gesteld in de Indonesische taal en voorafgaand aan de toespraak aan 
iedere aanwezige was uitgereikt.
Daarna vond een forumdiscussie plaats 
waaraan ook deelgenomen werd door de 
voorzitter en dhr. Drs. Rusdi Su�. Het 
geheel werd “live” uitgezonden door de 
plaatselijke televisie. Het Hoofd Toerisme 
en Cultuur van de gemeente, dhr. Fahlevi 
en mevrouw Ibu Irinu maakten eveneens 
deel uit van het forumpanel. Vanuit de 
“zaal” (we zaten wel buiten) werden vele 
vragen gesteld. Kortom een geweldig 
initiatief en prima promotie binnen het 
kader van de instandhouding van Peutjut. 

Tentoonstelling door BPNB-BA 
op Peutjut

Controle op de a�evering proefprojecten met 
de heren Nazarudi en Syahril, rechts dhr. Adek

Forumdiscussie tijdens 
symposium georganiseerd door 
BPNB-Banda Aceh
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De activiteiten van mevrouw Ibu Irini en de door ons verschae documentatie t.b.v. 
de tentoonstelling doen ook recht aan onze 2 doelstelling en vormen ook een 
ondersteuning voor de argumenten door onze vice-voorzitter dhr. C.J. Kool, zoals 
die zijn aangevoerd bij het verwerven van een budget van het PBCF.

4. De organisatie Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh (BPCBA)

Het nieuwe hoofd, dhr. Deni Sunistra is een 
Soendanees (Java). Hij is een zeer erudiet 
persoon (archeoloog). Naast de kennismaking 
met hem stond ook een onderhoud op het 
programma waarbij tevens zijn naaste medewer-
kers de heren Adhi Suryana en Salya Rusdi 
(tevens onze plv. vertegenwoordiger) aanwezig 
waren. Natuurlijk waren wij zeer benieuwd naar 
zijn opstelling en voornemens v.w.b. de instand-
houding van Peutjut.
De heer Sunistra nam ons meteen alle wind uit de 

zeilen, voordat wij ook maar iets hadden kunnen vragen, door aan te geven, dat hij 
pas 9 maanden in functie was en zeer overtuigd was van de cultuurhistorische 
monumentale waarde van Peutjut en dankbaar was voor de door ons gepleegde 
inspanningen. Vervolgens gaf hij in één adem te kennen, dat hij zich nog aan het 
oriënteren en beraden was in welke vorm zijn organisatie gaat bijdragen tot de 
instandhouding van Peutjut binnen de doelstelling (instandhouding van alle 
cultuurhistorische monumenten in Aceh en Noord Sumatra) van zijn organisatie. 
Tijdens het onderhoud bleek tevens, dat hij reeds volledig op de hoogte was van de 
door ons van BPCBA ontvangen steun in materiële en immateriële vorm. Tevens gaf 
hij aan te zoeken naar een samenwerkingsvorm met de Provincie. Met dankzegging 
voor de ontvangen steun en medewerking van zijn organisatie in de afgelopen jaren 
werd deze samenkomst besloten.

5. De Gemeentelijke Dienst voor Cultuur en Toerisme (DKP Kota Aceh)

N.a.v. het gesprek met de plv. burgemeester werden wij uitgenodigd door het Hoofd 
Cultuur en Toerisme dhr. Drs. Rizha. Daarbij kwam de ondersteuning van SPF ter 
sprake m.b.t. het meer bekend maken van Peutjut. Na een korte introductie (wie is 
SPF) werd het gesprek gericht op de eventuele rol die onze stichting kan vervullen 
om bij te dragen aan de kennis van het verleden en de bevordering van toerisme. 
Een bijzondere benadering van deze dienst viel ons op; Deze wil zich richten op het 
overbrengen van de “geest” (the spirit) van de oude Acehse cultuur op de nieuwe 
(smartphone) generatie. SPF gaf aan dat er vele foto's beschikbaar zijn (onlangs 
hee de voorzitter ruim 1.000 foto's verzameld en aan de zoon van dhr. Rusdi Su� 
overhandigd). Wij hebben aangegeven, dat deze foto's ook ter beschikking staan 
van DKP Kota Aceh. 

Verder werd ons te kennen gegeven dat er een voornemen bestaat om een toeristi-
sche route niet alleen op folder maar ook via informatieborden in de stad aan te 
geven.

6. Over het Ereveld

 a. Onderhoud

De algemene onderhoudstoestand is in zijn algemeenheid met goed te beoorde-
len. Zowel dhr. Amri als DKK verrichten hun werk naar behoren. Het totaal 
maakt een verzorgde indruk. Toezicht op het dagelijks onderhoud door onze 
vertegenwoordigers blij onmisbaar.

 b. Voltooide aanbestedingen 2016

In 2016 is tot nu een viertal opdrachten aanbesteed:
 Een afwateringskanaal op de linkerkant 

parallel aan de Campioniweg door het 
aannemingsbedrijf Brandeh Lestari . 
Tijdens het werkbezoek is de uitvoering 
gecontroleerd en de kwaliteit conform 
contract in orde bevonden.

 Algehele restauratie en reparatie van de 
Erepoort door het aannemingsbedrijf 
Brandeh Lestari. De oplevering vond plaats 
tijdens het werkbezoek. Het aannemings-
bedrijf hee de opdracht prima uitgevoerd. 
Onze kritische controle leverde nog wel enige details ter verbetering op, die 
alsnog worden uitgevoerd en binnen de garantie vallen. Het resultaat mag 
gezien worden en diende als zoals eerder opgemerkt als een zeer representatieve 
achtergrond voor de tentoonstelling “Aceh looking back”.

 Een tweetal (proef) restauratieprojecten (twee tranches á 16 graven) als pilot 
voor de �nale besteding van de toegezegde PBCF-gelden. De uitvoering van de 
tranches, gegund aan de aannemingsbedrijven Brandeh Lestari en Banyu 
Bening, zijn goed uitgevoerd. Het werk werd opgeleverd tijdens ons werkbe-
zoek. De door ons verrichte controle leverde enige alsnog te herstellen kleinere 
onvolkomenheden op. Beide opdrachten zijn tot volle tevredenheid uitge-
voerd. Tevens dient te worden opgemerkt, dat de uitvoering van beide proef-
projecten begeleid werd door de heren Adhi Suryana en Salya Rusdi (BPCBA) 
met advies en assistentie.

7. Aanbesteding (resterende) gelden Prins Bernard Cultuur Fonds(PBCF)

Het uitgangspunt voor het door ons uitgevoerde veldonderzoek was een selectie van 
te restaureren graven per blok, geconcentreerd op het centrale deel van de begraaf-

Het bestuur met het nieuwe hoofd BPCBA 
dhr. Deni Sunistra

Impressie van het Ereveld
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plaats en zo goed mogelijk bijdragend tot een eerste gunstige impressie van bezoe-
kers bij binnenkomst op Peutjut.

Effectief en daadkrachtig bijgestaan door dhr. Salya Rusdi is een keuze gemaakt 
voor restauratie van graven en monumenten gelegen in de vakken E en F3 (links en 
rechts van de Generaal-majoor Köhlerlaan richting Pel monument). Daartoe zijn 
alle in deze vakken gelegen graven en monumenten op foto gezet en beoordeeld op 
de aard en noodzaak van restauratie. Per object zijn onze bevindingen op schri 
gesteld. Deze foto's en bijbehorende aantekeningen zijn inmiddels ook ter hand 
gesteld aan de potentiële aannemers en aan de heren Salya Rusdi en Adhi Suryana.

Het opmaken van de voorstellen en calculaties worden eveneens “gemonitord” door 
de heren Rusdi en Suryana. Beide aannemers zal worden aangezegd, dat wij 
weliswaar de restauratiekosten van door ons tijdens het veldwerk gedocumenteerde 
graven en monumenten in de gemelde vakken laten berekenen, maar dat een 
de�nitieve keuze (het aantal te restaureren graven) door het stichtingsbestuur zal 
worden gemaakt, aankelijk van de resterende gelden uit de PBCF-subsidie. De 
voorstellen en berekeningen (offertes) worden ons z.s.m. toegezonden.

Voorstellen, offertes en gunning worden bovendien beoordeeld op aspecten als o.a.:
 aard en locatie van het graf t.o.v. de Generaal-majoor Köhlerlaan richting 

Pel-monument,
 de bevindingen van het veldonderzoek tijdens het werkbezoek, 
 advies van de heren Adek en Suryana,
 kwaliteit en prijs van de voorstellen door beide aannemersbedrijven.

8. Onze onderhoudsmedewerker dhr. Amri en familie

Dhr. Amri en familie houden hun woonruimtes 
in goede staat. Het bleek dat door de familie, 
gelijktijdig met de restauratie van de Erepoort, 
de muren van de dienstwoning en binnenplaats 
opnieuw zijn geschilderd. Tevens was uit eigen 
middelen een motorzaag gekocht om zwaarder 
snoei- en kapwerk zelf uit te kunnen voeren en 
niet aankelijk te zijn van lenen van gereed-
schap van DKK. Het door de familie uitgegeven 
bedrag is tijdens het werkbezoek vergoed door 
een anonieme gi.
Tevens is door dhr. Amri een tweetal soldaten-
kruisen direct vooraan in het rechterblok achter de Erepoort op ons verzoek 
gerestaureerd, omdat die areuk deden aan een eerste indruk van bezoekers. Het 
bezoekersboek wordt redelijk goed bijgehouden. Zoon Razi fungeert dikwijls als 
gids en tolk voor bezoekers. Hij volgt op de universiteit Engelse taallessen en is 
uiterst behulpzaam en leergierig over alles wat Peutjut aangaat. De betoonde 

gastvrijheid (Amri's echtgenote mevrouw Nur Habiba) en zorg voor de inwendige 
mens tijdens de vele uren op Peutjut maakten ons bijna verlegen.

Het onderhoudsmateriaal wordt door Amri goed gebruikt. Hij gaat zorgvuldig met 
het gereedschap om. Hij hee ons het verzoek gedaan om hem een nieuwe 
motormaaier te verstrekken. Er is nog één maaier inzetbaar met enige slooponder-
delen van oudere maaiers.

9. Het Documentatie-, en Informatiecentrum Aceh (PDIA)

Tot onze verrassing bleek dat het PDIA begin dit 
jaar nieuw leven is ingeblazen. Tijdens de opening 
van de tentoonstelling “Atjeh looking back” 
hebben we de nieuwe directeur PDIA, dhr. 
Mawardi Umar, ontmoet. Op zijn uitnodiging 
hebben wij nog dezelfde dag een bezoek gebracht 
aan hun tijdelijke locatie in één van de gebouwen 
van het Aceh Museum. Verrassend, omdat we 
dachten dat het PDIA verdwenen was en uitermate 
plezierig, omdat we ook ons bekende medewerkers 
zagen uit de tijd dat Drs. Rusdi nog directeur was. 

Ook de werksfeer en motivatie van het personeel toonden een hoog moreel en 
enthousiasme. Activiteiten richting PDIA m.b.t. onze 2 doelstelling zijn misschien 
weer mogelijk. Dhr. Mawardi Umar hee Pak Rusdi (oud-directeur PDIA) als 
coach aangezocht. 

Tijdens het bezoek aan het PDIA hebben wij ook 
gesproken met een vertegenwoordiger Dr. Fajran 
Zain van een plaatselijke NGO, e Aceh Institute. 
Dit instituut houdt zich niet direct met het verle-
den bezig maar is gericht op facetten van het 
hedendaagse Aceh.
10. Conclusies

a. Er is geen contact geweest met het Hoofd 
DKKP. Er zijn dus ook geen toezeggingen 
voor een budget. Te ontvangen steun van de 
kant van de provinciezijde is onontbeerlijk voor het behoud van de infrastruc-
tuur (wegen paden, afwatering en muren).

b. Er dient alsnog op het belang van ondersteuning door de Provincie gewezen te 
worden d.m.v. bemiddeling door Drs. Rusdi Su� en een brief/verzoek tot 
ondersteuning onzerzijds.

In gesprek met de heren Amri en Adek

Drs. Rusdi Su� tijdens het symposium

Op bezoek bij het PDIA
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In gesprek met de heren Amri en Adek

Drs. Rusdi Su� tijdens het symposium

Op bezoek bij het PDIA
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c. M.b.t. uit te voeren projecten kan verwezen worden naar de voorstellen 
opgemaakt door dhr. Syahril in 2015. Hoogste prioriteit hebben op dit moment 
de verbetering van het hoofd-afwateringskanaal links van de toegangsweg en 
het kanaal links van het centrale middenpad op Peutjut.

d. De meest geëigende instanties in Aceh voor samenwerking m.b.t. de instand-
houding van Peutjut in Aceh zijn de regionale instellingen BPNBA (in immate-
riële zin) en BPCBA (in materiële zin). Deze twee instellingen fungeren 
onaankelijk boven provinciaal niveau en vallen rechtstreeks onder de 
regering in Jakarta. Het gegeven dat onze plv. vertegenwoordiger werkt bij 
BPCBA is een direct en enorm voordeel voor onze stichting.

e. Het blijkt dat de gemeente Banda Aceh i.c. DKK (sinds de MOU (van april 
2006)) gemaakte afspraak (onderhoud rechterhel) consequent is nagekomen. 
Het gaat er naar uitzien, dat voortaan met een kleine lunchvergoeding per 
maand voor het op Peutjut ingezette personeel volstaan kan worden. Dat is een 
zeer gunstige ontwikkeling.

f.  Het lijkt erop dat het nieuw aangetreden hoofd van BPCBA zeer positief staat 
om, binnen de doelstelling van zijn organisatie, structureel bij te dragen aan de 
instandhouding van Peutjut. Wij moeten er goed van doordrongen zijn, dat 
BPCBA “autonoom” en ongebonden zijn werk verricht. Een MOU met BPCBA 
is derhalve niet mogelijk, want BPCBA ageert zelfstandig als Indonesische 
(staats) overheidsinstantie. Dat verklaart mede de voorzichtigheid van de 
uitspraken en voornemens van genoemd hoofd.

Het Ereveld ligt er netjes bij.

HET SPEELVELD IN BANDA ACEH

In onderstaand schema wordt de (complexe) verbanden zichtbaar gemaakt tussen 
de spelers die met het Militaire Ereveld Peutjut te maken hebben:

Uitgangspunt is voor de samenwerking is het Memorandum of Understanding 
(MoU) die tussen de spelers is vastgesteld in April 2006.
Uit het schema blijkt hoe veel partijen betrokken zijn.

 Op nationaal niveau BPNA en BPCB-A
 Op provinciaal niveau (DKPP)
 Op gemeentelijk niveau (DKK)

De Stichting Peutjut-Fonds hee al vele jaren gewerkt als aanjager om:
 Peutjut in stand te houden (eerste doelstelling)
 Ondersteuning bij behoud historische kennis (tweede doelstelling)

Daarnaast hee de stichting veel energie gestoken in het herstellen van de immense 
schade na de tsunami van 26 december 2004.

Naast het feit dat er vele partijen betrokken zijn (sinds dit jaar ook de Dienst 
Toerisme en Cultuur) zijn wisselingen van diensthoofden en autoriteiten een 
belangrijke factor die van invloed is op de continuïteit van de naleving van gemaakte 
afspraken. Telkens weer hee ons bestuur te maken met nieuwe hoofden van dienst 
die geen notie hebben van de in het verleden gemaakte afspraken. Dossiervorming 
aldaar is daarbij een middel wat helaas niet overal in voldoende mate aanwezig is.
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De vraag is, kan SPF zich in 2020 richten op advies en ondersteuning, waarbij het 
behoud, onderhoud en restauratie van Peutjut tot de kerntaken zijn gaan behoren 
van Nationale overheden, Provincie en Gemeente? Het werkbezoek richtte zich in 
belangrijke mate hierop.

Financiële meerjaren doorkijk

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de �nanciële ontwikkelingen 
binnen onze stichting, resulterend in ons (�nancieel) beleid voor de komende jaren. 
Ter wille van de leesbaarheid zijn de genoemde bedragen afgerond.

Waaruit bestaan onze inkomsten en welke uitgaven staan hier tegenover? Onze 
inkomsten zijn op hoofdlijnen in te delen in drie categorieën:

 vaste donateurs en rente;
 extra donaties;
 subsidies.

Welke uitgaven staan hier tegenover:
 Met de inkomsten van onze reguliere donateurs en onze rente-inkomsten 

bekostigen wij met name onze vaste beheers- en onderhoudskosten in Aceh en 
onze bestuurskosten, jaarverslagen en werkbezoeken;

 Extra donaties maken het ons mogelijk om noodzakelijk extra onderhoud uit 
te voeren;

 Subsidies wenden wij aan voor restauraties. 
Wat waren en zijn onze uitdagingen:

 Vanwege een afnemend donateursbestand zijn onze vaste donaties de afgelopen 
jaren teruggelopen van € 8.000 voor de tsunami in 2004 naar € 4.000 begroot 
voor 2017. Tegelijkertijd daalden onze rente-inkomsten door afname van onze 
reserves en door een lage rentestand van € 3.000 naar € 300. Hierdoor komen wij 
momenteel op jaarbasis € 6.000 tekort voor onze reguliere exploitatie;

 De laatste jaren hebben wij onze extra donaties daardoor niet alleen kunnen 
besteden aan extra onderhoud, maar hebben wij de extra donaties voor een 
deel ook moeten aanwenden voor onze reguliere exploitatie;

 Noodherstel en restauraties na de tsunami betekenden voor onze stichting een 
grote �nanciële aderlating. Ruim € 190.000 hebben wij in de jaren na de 
tsunami hiervoor uitgetrokken (bron Jaarverslag 2008). Gelukkig konden wij 
ons na de tsunami verheugen op aanzienlijke extra donaties en subsidies ter 
grootte van maar liefst € 140.000. Uit onze eigen reserves hebben wij € 50.000 
bijgelegd voor de wederopbouw na de tsunami en in de jaren daaropvolgend 
nog eens € 20.000 voor extra onderhoud en infrastructurele voorzieningen. 
Met al deze maatregelen en dankzij onze donateurs en subsidieverstrekkers 
konden wij Peutjut na de verwoestingen door de tsunami op het niveau 
brengen zoals het nu is. Ons vermogen dat vóór de tsunami € 110.000 bedroeg, 
is in de afgelopen jaren daardoor wel met € 70.000 afgenomen. Het bestuur 
vond het interen op onze reserves in deze buitengewone omstandigheden 

verantwoord, mede omdat ons beleid er tegelijkertijd op was gericht om de 
(�nanciële) verantwoordelijkheid voor de instandhouding van Peutjut voor de 
toekomst meer en meer over te hevelen naar de Indonesische/Acehse autoritei-
ten.

Wat is ons huidig en toekomstig (�nancieel) beleid? Met onze beleidsvisie op weg 
naar 2025 hebben wij daartoe de lijnen uitgezet. Wij blijven ernaar streven om de 
(�nanciële) verantwoordelijkheid voor Peutjut nog verder over te dragen aan de 
Indonesische/Acehse autoriteiten. Gelukkig weten wij ons daarbij gesteund door 
een jongere generatie in Aceh, die Peutjut ook in stand wil houden. Wij richten ons 
samen met onze lokale vertegenwoordigers in Aceh op drie partijen:

 De centrale Indonesische/Acehse overheid voor groot onderhoud/restauraties;
 De Provincie Aceh voor infrastructurele voorzieningen, zoals wegen, paden en 

voorzieningen voor hemelwaterafvoer;
 De Gemeente Banda Aceh voor dagelijks onderhoud en voor de groenvoorziening.

Ondanks de intensievere betrokkenheid van de Indonesische/Acehse overheid bij 
de instandhouding van Peutjut voorziet de stichting dat zij ook de komende jaren 
zal moeten blijven bijdragen aan het beheer en onderhoud van Peutjut. In lijn met 
onze eerder uitgezette kaders betekent dit dat:

 Verder interen op onze reserves niet langer verantwoord is. De afgelopen twee 
jaar hebben wij dit dan ook niet meer gedaan;

 De neergaande lijn in ons reguliere donateursbestand echt moet worden 
omgebogen naar een opgaande lijn, omdat wij anders onze reguliere beheers- 
en onderhoudsexploitatie onvoldoende kunnen bekostigen vanuit onze 
donaties. Hier ligt voor ons allen een grote uitdaging;

 Wij ons blijven inzetten om extra donaties te verkrijgen om noodzakelijk 
onderhoud te kunnen blijven uitvoeren en om voorshands een deel ook onze 
reguliere exploitatie te kunnen bekostigen. Wij zijn blij en dankbaar dat o.a. de 
Stichting Tuurlijk ons de afgelopen jaren ruimhartig extra �nancieel hee 
gesteund;

 Indien wij extra groot onderhoud/restauraties moeten uitvoeren, wij 
eerst extra subsidies dienen te verwerven. Een voorbeeld hiervan is de 
huidige subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Met al deze maatregelen kunnen wij Peutjut op het niveau houden zoals het nu is. 
Het is onze overtuiging dat wij met samen met u en met uw steun onze doelstelling-
en ook in de toekomst kunnen blijven realiseren.

Charles Kool
Vice-voorzitter



1514

De vraag is, kan SPF zich in 2020 richten op advies en ondersteuning, waarbij het 
behoud, onderhoud en restauratie van Peutjut tot de kerntaken zijn gaan behoren 
van Nationale overheden, Provincie en Gemeente? Het werkbezoek richtte zich in 
belangrijke mate hierop.

Financiële meerjaren doorkijk

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de �nanciële ontwikkelingen 
binnen onze stichting, resulterend in ons (�nancieel) beleid voor de komende jaren. 
Ter wille van de leesbaarheid zijn de genoemde bedragen afgerond.

Waaruit bestaan onze inkomsten en welke uitgaven staan hier tegenover? Onze 
inkomsten zijn op hoofdlijnen in te delen in drie categorieën:

 vaste donateurs en rente;
 extra donaties;
 subsidies.

Welke uitgaven staan hier tegenover:
 Met de inkomsten van onze reguliere donateurs en onze rente-inkomsten 

bekostigen wij met name onze vaste beheers- en onderhoudskosten in Aceh en 
onze bestuurskosten, jaarverslagen en werkbezoeken;

 Extra donaties maken het ons mogelijk om noodzakelijk extra onderhoud uit 
te voeren;

 Subsidies wenden wij aan voor restauraties. 
Wat waren en zijn onze uitdagingen:

 Vanwege een afnemend donateursbestand zijn onze vaste donaties de afgelopen 
jaren teruggelopen van € 8.000 voor de tsunami in 2004 naar € 4.000 begroot 
voor 2017. Tegelijkertijd daalden onze rente-inkomsten door afname van onze 
reserves en door een lage rentestand van € 3.000 naar € 300. Hierdoor komen wij 
momenteel op jaarbasis € 6.000 tekort voor onze reguliere exploitatie;

 De laatste jaren hebben wij onze extra donaties daardoor niet alleen kunnen 
besteden aan extra onderhoud, maar hebben wij de extra donaties voor een 
deel ook moeten aanwenden voor onze reguliere exploitatie;

 Noodherstel en restauraties na de tsunami betekenden voor onze stichting een 
grote �nanciële aderlating. Ruim € 190.000 hebben wij in de jaren na de 
tsunami hiervoor uitgetrokken (bron Jaarverslag 2008). Gelukkig konden wij 
ons na de tsunami verheugen op aanzienlijke extra donaties en subsidies ter 
grootte van maar liefst € 140.000. Uit onze eigen reserves hebben wij € 50.000 
bijgelegd voor de wederopbouw na de tsunami en in de jaren daaropvolgend 
nog eens € 20.000 voor extra onderhoud en infrastructurele voorzieningen. 
Met al deze maatregelen en dankzij onze donateurs en subsidieverstrekkers 
konden wij Peutjut na de verwoestingen door de tsunami op het niveau 
brengen zoals het nu is. Ons vermogen dat vóór de tsunami € 110.000 bedroeg, 
is in de afgelopen jaren daardoor wel met € 70.000 afgenomen. Het bestuur 
vond het interen op onze reserves in deze buitengewone omstandigheden 

verantwoord, mede omdat ons beleid er tegelijkertijd op was gericht om de 
(�nanciële) verantwoordelijkheid voor de instandhouding van Peutjut voor de 
toekomst meer en meer over te hevelen naar de Indonesische/Acehse autoritei-
ten.

Wat is ons huidig en toekomstig (�nancieel) beleid? Met onze beleidsvisie op weg 
naar 2025 hebben wij daartoe de lijnen uitgezet. Wij blijven ernaar streven om de 
(�nanciële) verantwoordelijkheid voor Peutjut nog verder over te dragen aan de 
Indonesische/Acehse autoriteiten. Gelukkig weten wij ons daarbij gesteund door 
een jongere generatie in Aceh, die Peutjut ook in stand wil houden. Wij richten ons 
samen met onze lokale vertegenwoordigers in Aceh op drie partijen:

 De centrale Indonesische/Acehse overheid voor groot onderhoud/restauraties;
 De Provincie Aceh voor infrastructurele voorzieningen, zoals wegen, paden en 

voorzieningen voor hemelwaterafvoer;
 De Gemeente Banda Aceh voor dagelijks onderhoud en voor de groenvoorziening.

Ondanks de intensievere betrokkenheid van de Indonesische/Acehse overheid bij 
de instandhouding van Peutjut voorziet de stichting dat zij ook de komende jaren 
zal moeten blijven bijdragen aan het beheer en onderhoud van Peutjut. In lijn met 
onze eerder uitgezette kaders betekent dit dat:

 Verder interen op onze reserves niet langer verantwoord is. De afgelopen twee 
jaar hebben wij dit dan ook niet meer gedaan;

 De neergaande lijn in ons reguliere donateursbestand echt moet worden 
omgebogen naar een opgaande lijn, omdat wij anders onze reguliere beheers- 
en onderhoudsexploitatie onvoldoende kunnen bekostigen vanuit onze 
donaties. Hier ligt voor ons allen een grote uitdaging;

 Wij ons blijven inzetten om extra donaties te verkrijgen om noodzakelijk 
onderhoud te kunnen blijven uitvoeren en om voorshands een deel ook onze 
reguliere exploitatie te kunnen bekostigen. Wij zijn blij en dankbaar dat o.a. de 
Stichting Tuurlijk ons de afgelopen jaren ruimhartig extra �nancieel hee 
gesteund;

 Indien wij extra groot onderhoud/restauraties moeten uitvoeren, wij 
eerst extra subsidies dienen te verwerven. Een voorbeeld hiervan is de 
huidige subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Met al deze maatregelen kunnen wij Peutjut op het niveau houden zoals het nu is. 
Het is onze overtuiging dat wij met samen met u en met uw steun onze doelstelling-
en ook in de toekomst kunnen blijven realiseren.

Charles Kool
Vice-voorzitter



1716

DONATEURSINFORMATIE

Het bestuur spreekt ook dit jaar zijn grote dank uit voor de geweldige steun, die het 
van donateurs en begunstigers hee mogen ontvangen. Zonder uw hulp en 
betrokkenheid zouden wij de huidige zeer bevredigende kwaliteit van herstel, 
renovatie en restauratie van Peutjut na de tsunami (25 december 2004), binnen de 
daarvoor gestelde tijd, niet hebben kunnen uitvoeren.

Overleden donateurs en begunstigers in 2016, voor zover het Secretariaat van hun 
overlijden op de hoogte werd gesteld:

Dhr. H.R. Haak uit Nijkerk, Dhr. G. Lindenburg uit Driebergen, Dhr. A. Buitendijk 
uit Neuvic (Frankrijk), Dhr. Dr. A.J. van Meurs uit Den Haag, Dhr. Ir. C.C.E. 
d'Engelbronner uit Voorburg, Dhr. P.L.H. Berhitoe uit 's-Hertogenbosch, Mw. B.C. 
Gerritsen-Wanraij uit Arnhem.

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 
begunstigers. 

Mogen zij rusten in vrede.

BPCBA is meteen na het bezoek van onze bestuurleden aan de slag gegaan met de
restauratie van een 15-tal graven in Blok C1 bij de toegangspoort.

DONATEURSDAG OP 9 OKTOBER 2016

Opnieuw konden we een groot aantal donateurs begroeten tijdens de jaarlijkse 
donateurs dag. Robbert Jan Nix opent de dag en houdt een korte presentatie van de 
laatste stand van zaken op Peutjut. Een aantal recente foto's geven een goed beeld 
van de goede staat van het Ereveld. Na zijn verhaal komt ons nieuwe bestuurslid 
Anton Stolwijk aan het woord.

Hij presenteert zijn boek: Atjeh, Het verhaal van de 
bloedigste strijd uit de Nederlandse koloniale geschiede-
nis, een ware rondreis door dit gebied. Dankzij vele 
bezoeken en nog meer gesprekken gee hij een mooi 
beeld van het verleden en heden van Aceh. Dat zijn 
boek hoog gewaardeerd wordt blijkt wel uit een 
recensie in het Parool van John Jansen van Galen: “Dit 
boek laat zich lezen als een roadmovie. […] Er leven 
nog veel herinneringen aan de oorlog in Atjeh en de 
schrijver wee ze virtuoos door het soepel geschreven 
verslag van zijn reis.”
Penningmeester Jan Warmoeskerken gee aanslui-
tend een overzicht van de �nanciële stand van zaken 
van de stichting. Het totaalsaldo van beide rekeningen 
bedraagt ongeveer € 38.000.

Hij meldt verder dat conform het meerjarenbeleidsplan de komende jaren 
geïnvesteerd zal worden in groot onderhoud. Mede dankzij het Prins Bernard 
Cultuurfonds en de extra ontvangen donaties zal dit nu gerealiseerd worden. Maar 
waarschuwt hij, we moeten alert blijven op de dalende inkomsten van de donaties. 
Des te meer reden voor het bestuur om zich blijvend in te spannen om via verschil-
lende wegen extra gelden te genereren voor onze Stichting. Namens het bestuur 
bedankt de penningmeester alle donateurs voor hun gien van de afgelopen jaren. 
Zonder gien zouden we de erebegraafplaats Peutjut niet in stand kunnen houden!

Vervolgens was er een prachtig verhaal van Richard van Arkel 
over Pater Marinus. In 1902 toegetreden tot de Orde van 
Minnebroeders Kapucijnen. In de Wereld: Franciscus 
Machutus Spanjers. Onder de titel De ene Pastoor helpt de 
ander… (met een kwinkslag naar voormalig bestuurslid Ger 
Pastoor, die het graf op Peutjut liet opknappen) komt de 
levensgeschiedenis in een rap tempo voorbij. Van zijn vertrek 
op 9 oktober 1918 uit Nederland met de Nieuw Amsterdam, tot 
aan zijn overlijden te Koeta Radja op 15 juli 1943. In 1940 was 
Nederland onbereikbaar geworden. De boot waar Pater 
Marinus op zat keerde in Suez om en voer terug naar Indië. 
Aanvullend werd gemeld dat de stoffelijke resten van Pater 

Anton Stolwijk

Pater Marinus
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DONATEURSDAG OP 9 OKTOBER 2016
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Anton Stolwijk

Pater Marinus



1918

Marinus en een aantal na 10 mei 1940 gestorven personen elders zijn herbegraven. 
Pater Marinus is op 21 maart 1959 herbegraven op de Begraafplaats Menteng Pulo 
bij Djakarta (Java).

Uiteraard was er weer gelegenheid tot het stellen van vragen waarvan door de 
aanwezige donateurs ruimschoots gebruik werd gemaakt. Afsluitend volgde de 
bekende Indische lunch in de Kumpulan waarbij een aantal donateurs het boek 
Aceh van Anton Stolwijk konden aanschaffen en die Anton desgewenst signeerde.

Het bestuur roept u op om met ons er aan te werken dat ons donateurbestand niet 
verder krimpt, maar tenminste stabiel blij en liefst groeit. Om ons dit bewust te 
laten zijn, hebben wij een 'donateurbarometer' ingesteld. Op 31 december 2016 
stond onze donateurbarometer op 254. Helpt u ons mee om in 2017 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 
wer, bijvoorbeeld een jongere familie- of vriendenrelatie?

U I T N O D I G I N GU I T N O D I G I N G
DONATEURSDAGDONATEURSDAG
U I T N O D I G I N G
DONATEURSDAG

Zondag 29 oktober 2017Zondag 29 oktober 2017Zondag 29 oktober 2017

Het bestuur zal wederom een donateursdag organiseren.

Deze zal plaatsvinden op 29 oktober 2017 in de 
Sumatrazaal in de “Kumpulan” te Bronbeek, 

Velperweg 147 · 6824 MB Arnhem.

De kosten voor deze dag zijn € 25,-, inclusief koffie en maaltijd.

Ontvangst vanaf 10.30 uur
Begin rond 11.00 uur

Maaltijd rond 13.30 uur

Aanmelden:
Secretariaat Stichting Peutjut-Fonds
De Bogaert 19
6983 HE Doesburg
telefoon 0313 - 47 70 91
of per e-mail: peutjutfonds@upcmail.nl

Pater Marinus, overleden Koeta Radja, 14 juli 1943

Op 21 maart 1959 herbegraven op 
de begraafplaats Menteng Pulo te 
Djakarta op het eiland Java. Bidprentje Pater Marinus
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CULTURELE BETREKKINGEN

Oud-Civiel-Gouverneur koos welbewust voor Peutjut als laatste rustplaats

Inleiding

Op 1 april 1936 overleed – geheel onverwacht – te Batavia de oud-Civiel-
Gouverneur van Atjeh en Onderhorigheden Dhr. Anthonius, Philippus van Aken, 
aan de gevolgen van een hartverlamming. Hij werd geboren te 's-Gravenhage op 24 
januari 1883.
Van jongs af aan ambieerde hij een bestuursfunctie in het toenmalig Nederlands-
Indië. De eerste stap daartoe vormde de succesvolle studie Indologie aan de Leidse 
Universiteit, die hij in 1907 afsloot met het grootambtenaars-examen. Nog datzelfde 
jaar vertrok hij naar het eiland Sumatra waar hij – in de Residentie Djambi (Zuid-
Sumatra) – tot 1914 de functie vervulde van Controleur – binnenlands bestuur. 
Terug in Den Haag volgde hij daar van 1914 tot 1916 de colleges aan de Bestuurs 
Academie, waarna hij weer vertrok naar zijn volgende standplaats, Tapa Toean, op 
de Westkust van Atjeh. Daar vervulde hij tot 1921 de functie van Controleur bij het 
binnenlands bestuur.
Vanaf 1922 zou hij diverse functies vervullen – meestal gedurende kortere tijd – 
zoals o.a. in 1922 die van Assistent-Resident ter beschikking van de Gouverneur op 
Sumatra's Oostkust. Van 1923 tot 1925 was hij, als Assistent-Resident, werkzaam te 
Langkat en in Asahan. Dit laatste is een gebied oost van het Toba Meer. (De Sultan 
van Asahan zou te gelegener tijd ons land bezoeken, waarbij Museum Bronbeek via 
via een zeer fraai stel Sumatraanse olifantstanden ontving in een setting van 
edelmetalen). Aansluitend werd van Aken overgeplaatst naar Pidië, op de 
Noordkust van Atjeh. Van 1926 tot 1929 vervulde hij er de functie van Assistent-
Resident. Zijn laatste bestuursfunctie, die tevens een bevordering inhield, was die 
van Resident van Menado op Noord-Celebes. Hij bleef daar tot in 1932.

De bekroning op zijn werk

Deze werd gevormd door zijn benoeming tot Civiel Gouverneur van Atjeh en 
Onderhorigheden op 9 juni 1932, de ambtstitel voor het hoofd van het gewestelijk 
bestuur van Atjeh.
Eenmaal in functie beijverde hij zich met name voor een verzoening met de 
Atjehers. Als gebaar van goede wil gaf hij opdracht de Grote Moskee (Mesjid Raja) 
uit te breiden met de bouw van twee extra koepels. Daardoor werd dit bouwwerk de 
grootste moskee van Nederlands-Indië. Met dit gebaar raakte van Aken een zeer 
gevoelige snaar bij de Atjehers.
Met ingang van 5 maart 1936 werd hij overgeplaatst naar Batavia, waar hij was 
benoemd tot Lid van de Raad van Indië. Op 15 maart 1936 arriveerde hij in zijn 
nieuwe standplaats. Echter, aan een volledige functieaanvaarding kwam hij niet toe. 
De dood achterhaalde hem, zoals boven reeds gesteld, op 1 april 1936.

Dhr. van Aken werd op 30 augustus 1929 benoemd tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau en in 1935 tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Als tweede uitverkorene viel hem reeds in 1932 de eer te beurt te worden benoemd 
tot Marechaussee honorair. Bij officiële plechtigheden droeg hij dan - op zijn 
dinnerjacket of colbert - de miniatuur-distinctieven, van de kleur en het model 
zoals de officieren van het Korps Marechaussee die droegen op hun groene uniform.

De bewoners van Atjeh eren hem met een prachtig grafmonument

Op het grondgebied van Atjeh ontstonden gedurende de Atjeh-Oorlog (1873-1942) 
meer dan 40 militaire begraafplaatsen. De belangrijkste was die van Peutjut, gelegen 
in de Atjehse hoofdstad.
H.C. Zentgraaff, in zijn Van sterven en begraven: “Over heel Atjeh liggen onze doden 
verspreid: in de bossen, bij kampongs, in de valleien, in plaatsjes waarvan niemand 
de namen meer kent”. In de loop van de tijd hee de natuur de meeste 
begraafplaatsen weer terug veroverd of zoals men ook vaak hoort: “Het graf zal 
mettertijd bron zijn voor nieuw leven of, in de tropen werkt de natuur met 
uitbundige haast”.
De militairen streefden ernaar en zij legden die wens ook vast om – wanneer 
mogelijk – te worden begraven op Peutjut.

Klimatologische omstandigheden en de plaats van overlijden maakten dat vaak 
onmogelijk. Mede daarom werd later een speciale lijkwagen, voorzien van zware 
�oersgordijnen, met locomotief aangescha, die zich snel konden verplaatsen over 
het spoorwegnet in Atjeh om de doden elders op te halen. Men was ook niet te 
beroerd om het lijk mee te dragen tot de dichtstbijzijnde post, ook als het een 
dwangarbeider of 'beer' betrof, daarbij indachtig het gezegde: “Een goede 'beer' is 
beter dan een slecht soldaat”.
Voor veel familieleden en bloedverwanten van de overledene bood een begrafenis 
op Peutjut vaak extra troost, omdat de overledene nu rustte te midden van hen met 
wie hij lief en leed had gedeeld. Ook werd hij zo aan de vergetelheid ontrukt. Er ging 
zelfs een zekere weemoed van uit. Een bekend voorbeeld is dat van Luitenant-
Kolonel der Marechaussee W.B.J.A. Scheepens, die op 17 oktober 1913, tijdens een 
rechtszitting die hij voorzat, door een Atjeher met een rentjong werd gestoken; een 
steekpartij die na enkele dagen leidde tot zijn dood. Hij zei: “De gedachte hier eens te 
rusten te midden van mijn oude kameraden, met wie ik lief en leed heb gedeeld, 
ontneemt mij de angst voor de dood”. Het is een wrange constatering, dat zijn wens 
werd vervuld.

Generaal J.B. van Heutsz zei vaak, als hij Peutjut bezocht, bij het passeren van het 
monument voor Generaal-Majoor J.L.J.H. Pel, “Ik heb zo'n idee, dat ik hier ook nog 
eens kom te liggen”.
Zover kwam het niet. De Generaal overleed (in 1924 ) ver van Atjeh, in Montreux 
Zwitserland). Hem viel, op 9 juni 1927, - als enige Nederlander, niet zijnde van 
koninklijken bloede - een staatsbegrafenis ten deel, gevolgd door een plechtige 
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bijzetting van zijn stoffelijk overschot op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te 
Amsterdam. Daarmede zou zijn voldaan aan zijn verzoek “te mogen rusten daar 
waar hij uis hoorde, in Nederland”. De eerdergenoemde journalist H.C. 
Zentgraaff schreef later: “Waarom ligt hij niet hier te midden van zijn aanvoerders, 
in plaats van te Amsterdam, waar brutaal rapalje zijn monument bevuilde?”.
Oud-gouverneur van Aken kreeg op Peutjut - met medewerking van de bevolking 
van Atjeh - een prachtig monument, terwijl een van de lanen naar hem werd 
vernoemd. Als gevolg van de vele schilderpartijen van zijn naamgegevens hee men 
als jaar van zijn overlijden abusievelijk 1956 vermeld i.p.v. 1936.

De schrijver C.E. du Perron (2 nov 1899 – 14 mei 1940), schreef in zijn boek Het land 
van Herkomst (1935): “Maar als je op het kerkhof staat van Peutjut, onder de 
tjemarabomen, weet je, en je ziet de namen op de graven staan, van zo'n Darlang, 
zo'n Webb, Scheepens, Vis, Campioni, en je stelt je weer voor hoe die kerels gevallen 
zijn, dan heb je geen spatje lef meer, dat verzeker ik je; dan sta je daar met je decoratie 
op de borst en je zegt: Ued's onderdanige dienaar, Ued's onderdanige, kloterige 
dienaar”. (Ued = UEdele; oude aanspreektitel).

Afsluitend merk ik op, dat de huidige Militaire Erebegraafplaats Peutjut de grootste 
en wellicht enige oecumenische begraafplaats is in Azië. Naast Europese en 
Inlandse militairen, in de rang van soldaat t/m generaal, rusten er veel vrouwen en 
(meer dan 300) kinderen. Zij vonden hier, ongeacht hun religie, hun laatste 
rustplaats. Op Peutjut bevinden zich ook een groot aantal Joodse graven, alsmede 
enkele Sultansgraven. Deze laatsten worden overigens onderhouden door zorg van 
de Atjehse autoriteiten.
Tenslotte vormt de Militaire Erebegraafplaats Peutjut ook de laatste rustplaats voor 
tenminste 72 – met name bekende – Ridders der Militaire Willems-Orde (MWO), 
waarvan een aantal meervoudig met de MWO onderscheiden Europese en Inlandse 
militairen. Alleen dit unieke feit al zou ervoor pleiten, dat de erebegraafplaats voor 
de toekomst te behouden. Het Bestuur van de Stichting Peujut-Fonds ijvert 
daarvoor al meer dan 40 jaar.

G.A. Geerts.

Civiel Gouverneur van Atjeh en Onderhorigheden
A. Ph. Van Aken (1932 – 1936).

De stoet betreedt Peutjut. Rechtsachter bevindt zich de Erepoort; vooraan het Marechaussee Monument.

Gereedmaken voor vertrek 
voor de vroegere ambtswoning.

Aankomst van het stoffelijk overschot 
op de rede vanAtjeh.
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G.A. Geerts.

Civiel Gouverneur van Atjeh en Onderhorigheden
A. Ph. Van Aken (1932 – 1936).

De stoet betreedt Peutjut. Rechtsachter bevindt zich de Erepoort; vooraan het Marechaussee Monument.

Gereedmaken voor vertrek 
voor de vroegere ambtswoning.

Aankomst van het stoffelijk overschot 
op de rede vanAtjeh.
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FINANCIËLE VERANTWOORDING

Balans per 31 december 2016 (bedragen zijn in hele euro's)

Kasmiddelen  Vermogen
Zakelijke rekening 3.177 Kapitaal per 01-01-2016 9.904
Spaarrekening 5.197 Reserve fonds per 01-01-2016 34.443
Bonus spaarrekening 29.518
Kas Rusdi Su� 1.124 Kapitaal per 31-12-2016 7.016
  Kapitaal fonds per 31-12-2016 32.000
  Afname vermogen in 2016 5.331
 --------
Totaal 39.016

Staat van Baten en Lasten 2016

Baten  Lasten
Vaste donaties 4.702 Beheer en onderhoud 11.544
Extra donaties 7.075 Reservering groot onderhoud 0
Donateursdag 1.000 Donateursdag 1.125
Legaten 0 Jaarverslag 1.669
Rente 272 Werkbezoek 3.467
Koerswinst 656 Organisatiekosten 1.231
Nadelig saldo 5.331 
 ---------  ---------
Totaal 19.036  19.036

Aantekeningen behorende bij jaarrekening 2016
Het afgelopen jaar hee onze Stichting beduidend minder vaste donaties ontvangen 
dan in 2015. Wij ontvingen € 4.702 aan vaste donaties, wat ook minder is dan 
begroot. Mede door een extra donatie van de Stichting Tuurlijk van € 5.000 en 
andere extra gien is totaal € 7.075 aan extra donaties ontvangen.
De kosten voor onderhoud zijn hoger uitgevallen dan begroot. De in 2015 
gereserveerde �nanciën voor groot onderhoud aan de Erepoort zijn verbruikt.
Het geplande werkbezoek is door onze voorzitter en secretaris uitgevoerd in 
oktober 2016 en is geheel ten laste gebracht van het budget 2016.
Met name door de voor�nanciering van restauraties ten laste van de nog te 
ontvangen subsidie van het Prins Bernhard Cultuur Fonds (PBCF) is het vermogen 
van de Stichting met € 5.331 gedaald naar € 39.016. Ook het Kapitaal fonds is 
daardoor afgenomen. Dit zal na ontvangst van de subsidie in 2017 weer worden 
hersteld.
Gemiddeld gehanteerde koers van de euro naar de Indonesische Rupiah in 2016 is 
gesteld op: 1 € = 14.500 IDR.

Begroting voor 2017 (bedragen zijn in hele euro's):

 Baten  Lasten
Vaste donaties 4.000
Extra donaties 5.000
Donateursdag 1.500
Legaten 1.000
Restauratiesubsidie PBCF 16.000
Rente 300

Beheer en onderhoud 5.000
(Reservering) Groot onderhoud 800
Restauraties PBCF 8.000
Donateursdag 1.500
Jaarverslag 1.500
Reservering Werkbezoek 1.000
Organisatiekosten 1.000
Onvoorzien 1.000
Kapitaal fonds 8.000

 -------- --------
Totaal 27.800 27.800

In 2017 zal als gemiddelde koers van de euro naar de rupiah: 1 euro = 14.500 IDR 
worden gehanteerd.

Kascontrole over het boekjaar 2016

Op 03-03-2017 hee de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren C.J. Kool en 
R.W.V. Rhemrev, als zodanig benoemd door het bestuur, de jaarrekening 2016 aan 
een onderzoek onderworpen. 

De kascontrolecommissie hee geconstateerd dat:

 Er een deugdelijke begroting voor het boekjaar 2016 was opgemaakt en het 
bestuur zich bij de uitvoering van haar beleid hee gehouden aan de kaders van 
zijn begroting;

 De penningmeester op nauwgezette wijze boek hee gehouden, waarbij alle 
uitgaven met nota's werden verantwoord in een overzichtelijke administratie;

 Van de donateursinkomsten een deugdelijke administratie werd 
bijgehouden;

 Van de uitgaven die door onze vertegenwoordiger in Banda Aceh, dhr. Rusdi 
Su� werden gedaan, overzichten zijn ontvangen. Tijdens het werkbezoek van 
de voorzitter in oktober 2016 is de boekhouding gecontroleerd en in orde 
bevonden.
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De jaarrekening gaf een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van de Stichting op 31 december 2016, alsmede de baten en de lasten over 
het boekjaar 2016. De kascontrolecommissie stelt dan ook aan het bestuur voor om 
de penningmeester acquit en décharge te verlenen met betrekking tot de 
jaarrekening 2016.

Arnhem, 03-03-2017
(get.) (get.)
C.J. Kool R.W.V. Rhemrev

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Gedurende het verslagjaar (2016) is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Drs. G.H.K. Hes Kolonel b.d., erelid, Gouda
R.J. Nix Luitenant-kolonel b.d., voorzitter, Amerongen
C.J. Kool, MSc. Kolonel b.d., vice-voorzitter, Ermelo
R.W.V. Rhemrev  Luitenant-kolonel (R) b.d., secretaris, Doesburg
J. Warmoeskerken Eerste Luitenant, penningmeester, Veldhoven
R. van Arkel Culturele Contacten, PR en Beheerder Website,
 's-Hertogenbosch
G.A. Geerts Brigade-generaal b.d., bestuurslid, Gouda
H. Stolwijk 2 penningmeester, Leiden
M.C. Dulfer Kolonel, Commandant Koninklijk Tehuis voor
 Oud-MilitairenenMuseum Bronbeek  C-KTOMM),
 Arnhem
Drs. R. Su� Vertegenwoordiger Stichting Peutjut-Fonds in Aceh

Dhr. Adhi de man in spijkerbroek en grijs T-shirt met opdruk in front (archeoloog BPCB-A) loopt mee 
voor advies en assistentie aan de potentiële uitvoerders (aannemers) op basis van de door de heren R.W.V. 
Rhemrev en R.J. Nix opgemaakte inventaris van te restaureren graven in de vakken E en F3 Project 
besteding Prins Bernard Cultuurfonds gelden.

N.B. dit wordt gedaan 1 dag nadat Dhr. Adek Yuki van R.J. Nix de uitgetypte lijsten met speci�caties 
omtrent de aard van de restauratie hee ontvangen!

Hier foto!

Onze vergaderlocatie, met dank aan commandant Bronbeek.
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Secretariaat Stichting Peutjut-Fonds

Mevr. M. Rhemrev-Klinke
De Bogaert 19

6983 HE Doesburg
Tel. 0313 - 47 70 91

info@peutjut.nl

www.peutjut.nl
www.facebook.com/stichtingpeutjutfonds

ING IBAN: NL31 INGB 0003564600
Kamer van Koophandel Haaglanden 41150363

De Stichting Peutjut-Fonds is door de Belastingdienst 
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

RSIN 816736868

CONTACTCONTACTCONTACT

Het graf van RMWO-4 Korporaal H.M. Brock, de verkregen Militaire Willems-Orde 
is zichtbaar op zijn grafsteen is aangebracht. Dat is een werkelijk uniek feit.
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