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Van de voorzitter
Het is mij een genoegen om u hierbij onze derde
en laatste nieuwsbrief van 2019 aan te bieden.
Voor mij is dit echter mijn eerste inleiding als uw
nieuwe voorzitter. Een bijzonder moment voor mij
om te starten was dat ik onze vertrekkende
voorzitter Robbert Jan Nix tijdens de donateursdag
mocht toespreken.
In deze nieuwsbrief kijken wij nog even terug op
onze donateursdag van 27 oktober jl.
Ook doe ik kort verslag van mijn werkbezoek aan
Peutjut vorige maand.
Ik wens u met deze nieuwsbrief weer veel
leesplezier toe.
Richard Rhemrev.
Verslag donateursdag met de overdracht van het voorzitterschap
Op 27 oktober jl. vond onze jaarlijkse donateursdag plaats, ook nu weer in de Kumpulan op
Landgoed Bronbeek te Arnhem. Wij kijken terug op een drukbezochte en geslaagde dag.
Tijdens de donateursdag droeg Robbert Jan Nix het voorzitterschap over aan Richard
Rhemrev. Richard was tot nu toe secretaris. Robbert Jan keek terug op zijn 20 jaar als lid
van het bestuur, waarvan de laatste 17 jaar als voorzitter. Richard bedankte Robbert Jan
voor zijn enorme energie en motivatie om
Peutjut met name na de Tsunami van 2004
weer op orde te krijgen en te houden.
Na de overdracht van het voorzitterschap
stond vicevoorzitter Charles Kool nog even
stil bij onze plannen voor 2020 e.v. en gaf
onze penningmeester Jan Warmoeskerken
toelichting op onze financiën.
Na de pauze stond een interessant actueel
thema op de agenda. Journalist Rob
Hammink stond stil bij de vraag: “Wat
betekent de voortgaande islamisering in de
wereld?” Na zijn inleiding vond een boeiende interactie met de donateurs plaats over de
vraag wat de door hem geschetste ontwikkeling nu voor Peutjut betekent en voor onze
relatie met Aceh. Traditiegetrouw werd de donateursbijeenkomst natuurlijk afgesloten met
een gezellig samenzijn en een heerlijke Indische maaltijd.
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Verslag van het werkbezoek aan Aceh en Peutjut in november jl.
Op 12 november vertrokken de oud- en net aangetreden voorzitter naar Aceh. Belangrijk
doel was om de uitgevoerde restauraties t.l.v. het Prins Bernhard Cultuurfonds te
inspecteren en om met alle betrokken instanties te spreken over de huidige en toekomstige
samenwerking. Daarbij werd tijd ingeruimd om terug te blikken op het vele werk waar
Robbert Jan Nix als voorzitter bij betrokken was en naar de toekomst, waar samenwerking
met BPCB-BA, het PDIA, het Tsunami museum, de kampong Sukaramai (voorheen Blower)
en uiteraard de provincie en
gemeente centraal staat. Ook kon
tijdens het bezoek tussen de nieuwe
voorzitter en de zoon van Pak Rusdi
Sufi, Adek die zijn vader als onze
lokale vertegenwoordiger is
opgevolgd, afspraken worden
gemaakt hoe samengewerkt gaat
worden. Adek had het werkbezoek
goed voorbereid. Zo konden alle
instanties bezocht worden en was
er ruim tijd om te praten over hoe
wij gezamenlijk de Erebegraafplaats
Peutjut voor de toekomst kunnen
behouden. Daarbij kwam ook een
belangrijk nieuw element naar voren, nl. de behoefte aan een bredere kijk op de
gebeurtenissen tijdens de Atjeh-oorlogen. Niet alleen de krijgsverrichtingen van de
Nederlanders zijn van belang, maar moet ook niet het heldhaftige verzet van Atjehse
strijders, meer dan nu, bekend worden gemaakt? De huidige generaties willen ook met een
bredere blik kijken naar de geschiedenis. “Change perspective” werd het door ons genoemd,
waarbij van de kant van onze stichting gekeken wordt of er een begin gemaakt kan worden
met het ontsluiten van deze kennis d.m.v. ICT. Een eerste begin kan gemaakt worden bij de
50 monumenten op Peutjut die ook in de bezoekersgids staan, waar de bijzondere kennis die
indertijd door oud-bestuurder Gerard Geerts is beschreven, aangevuld kan worden met een
kijk vanuit Atjehs perspectief. Door het bouwen van een website en mobiele app kan bij elk
van de 50 monumenten (we noemden deze de “bricks”) met behulp van een mobiele
telefoon en een scancode (de “bits”) deze beide invalshoeken worden bekeken. Het Tsunami
museum ziet dit als een belangrijk middel om de volgende generaties te betrekken. Ook met
kampong Sukaramai werd gesproken over hechtere samenwerking, door bijvoorbeeld de
inzet van twee mensen voor het dagelijkse onderhoud aan monumenten (de provincie wil
daar geld voor vrijmaken) en met het Tsunami museum v.w.b. de bewaking van Peutjut.
Plannen voor 2020
Naast regulier beheer en onderhoud van
Peutjut zullen wij ook in 2020 extra ontvangen
giften en subsidies aanwenden voor
restauraties en groot onderhoud. Dit in nauw
overleg met de Acehse autoriteiten.
Steun aan het Acehse documentatiecentrum
en de organisatie BPNB Aceh v.w.b. de
overdracht van culturele kennis, wordt
voortgezet.
En wij blijven ons inspannen om nieuwe
donateurs en subsidies te verwerven.

Tot slot wenst het bestuur u Fijne Kerstdagen en een Gezond 2020 toe!
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