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___________________________________________________________________ 
 

 
 

Jaarverslag Stichting Peutjut-Fonds 2019 
 
 
 
Voorwoord 
 
Dit Jaarverslag 2019 van de Stichting Peutjut-Fonds (SPF) geeft inzicht in de samenstelling 
van het bestuur, de doelstelling van de stichting en de wijze waarop de doelstellingen in 
2019 werden ingevuld. E.e.a. gebaseerd op de in 2014 door het bestuur vastgestelde 
Beleidsvisie “Op weg naar 2025”. 
 
Het jaarverslag wordt op onze website www.peutjut-fonds.nl geplaatst.  
 
 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
 

De SPF was ook in 2019 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder 
Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Registratienummer (RSIN) 816736868. De 
status ANBI maakte het mogelijk dat giften aan de SPF voor 100% als belasting aftrekbaar 
kunnen worden opgevoerd. Periodieke giften zelfs zonder drempel. 

Met plaatsing van de beleidsvisie en de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar, inbegrepen 
de betreffende jaarrekeningen, op de website van de stichting (www.peutjut-fonds.nl) wordt 
invulling gegeven aan de ANBI-verplichtingen.  
  
 
Samenstelling bestuur per 1 januari 2019 
 
Voorzitter  Luitenant-kolonel b.d. R.J. Nix 
Vicevoorzitter  Kolonel b.d. C.J. Kool, MSc. 
Secretaris  Luitenant-kolonel (R) b.d. R.W.V. Rhemrev 
Penningmeester Eerste luitenant b.d. J.L.T. Warmoeskerken 
Lid   Drs. A. Stolwijk 
Lid q.q.  Commandant Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen  

en Museum Bronbeek 
 
Lokale vertegenwoordiger in Banda Aceh, Indonesië Mr. Salya Rusdi (Adek) 
 
Administratieve ondersteuning Mevrouw M. Rhemrev – Klinke 
 
Erebestuurslid  Kolonel b.d. drs. G.H.K. Hes 
 

Stichting Peutjut-Fonds 
 

 De Bogaert 19 – 6983 HE Doesburg 
Telefoon 0313 - 477091 

Email: info@peutjut-fonds.nl 
Website: www.peutjut-fonds.nl 
IBAN: NL31 INGB 0003 5646 00 
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Overdracht van het voorzitterschap: tijdens de donateursdag op zondag 27 oktober 2019 
heeft Robbert Jan Nix het voorzitterschap overgedragen aan Richard Rhemrev. Richard was 
tot hij het voorzitterschap op zich nam secretaris van de stichting. De vicevoorzitter neemt 
die functie van secretaris voorshands tijdelijk waar.  
Eind 2019 heeft Anton Stolwijk aangegeven niet langer beschikbaar te zijn voor de functie 
van bestuurslid. Wel heeft hij zich bereid verklaard om onze website te blijven beheren.  
 
Het bestuur heeft in 2019 vergaderd op 12 april, 11 oktober en 13 december. D.m.v. een 
emailronde in juni werd het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vastgesteld en gepubliceerd 
op onze website, conform ANBI-verplichtingen. In december vergadering werd een jaarplan 
voor 2020 vastgesteld, inbegrepen een bijbehorende begroting. 
 
 
Vrijwilligers en beloningsbeleid 
 
Het bestuur bestond uit vrijwilligers. De stichting kende geen financiële beloningen voor 
bestuurders en vrijwilligers. 

 

Doelstelling SPF 
De stichting stelde zich dit jaar, conform haar statuten ten doel: 

- De restauratie en het onderhoud van de Erebegraafplaats “Peutjut” te Banda 
Aceh, Indonesië. 

- De bevordering van de studie van de historie, de talen en de cultuur van Atjeh en 
de verspreiding van de kennis over deze onderwerpen. 

Deze twee doelstellingen werden als volgt gerealiseerd: 

 

Beheer en onderhoud Erebegraafplaats Peutjut (eerste doelstelling). 

Geheel 2019 betaalden wij een lokale vertegenwoordiger en een inwonend beheerder 
(inbegrepen jaarbonussen). 
 
Onze lokale vertegenwoordiger was voor de SPF het primaire aanspreekpunt in Aceh. Zij 
onderhielden onze contacten met Indonesische/Acehse instanties. Prioriteit lag bij het (meer) 
betrekken van de monumentenorganisatie Balai Pelestrian Cagar Budaya (Banda Aceh), 
afgekort BPCB(-BA), de Provincie Aceh en de Gemeente Banda Aceh bij de instandhouding 
van Peutjut. Verder gaven onze lokale vertegenwoordigers in voorkomend geval namens de 
SPF opdrachten aan lokale aannemers, beheerden zij onze lokale kas en stuurden zij onze 
beheerder aan. 
 
Onze beheerder onderhield het linkerdeel van Peutjut en ontving en begeleidde bezoekers. 
 
De Gemeente Banda Aceh onderhield het rechterdeel van Peutjut. Het personeel dat dit 
uitvoerde, kreeg een lunchvergoeding. 
 
De Provincie Banda Aceh is gevraagd om infrastructurele (onderhouds) werkzaamheden op 
Peutjut uit te voeren. Dit betreffen werkzaamheden o.a. aan de toegangsweg, de afwatering 
van het Ereveld en de paden op Peutjut. Voor de stichting ligt vanwege beperkte financiële 
middelen de prioriteit bij het onderhouden van de Erepoort, de grafmonumenten en de 
graven op het centrale deel van Peutjut. 
 
D.z.v. BPCB-BA werden restauratiewerkzaamheden uitgevoerd op met name het rechterdeel 
van Peutjut. 
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Gedurende het jaar werden door de stichting restauratiewerkzaamheden op Peutjut 
uitgevoerd ten laste van een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting 
Tuurlijk, de Sregez Stichting en andere extra donaties. Van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
(PBCF) hebben wij voor de periode 2017-2019 een aanvullende subsidie toegezegd 
gekregen van € 10.000. Daarvan werd de tweede termijn aanbesteed in 2019. Eind 2019 
werden zowel de eerste aanbesteding van 2018 als de tweede aanbesteding uit 2019 ad 
totaal € 8.256 bij het PBCF worden gedeclareerd. 
 
 
Werkbezoek aan Aceh 
 

Op 12 - 20 november 2019 hebben de oud- en net aangetreden voorzitter een werkbezoek 
gebracht aan 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 onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) 
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.  

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. 
 
 
Culturele aangelegenheden (tweede doelstelling) 
 
Het proces van herregistratie van Peutjut als Indonesisch Rijksmonument d.z.v. de Dinas 
Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh (BPNB-BA) werd gevolgd. 
 
Ook dit jaar werden aanvullend documentatie en foto’s beschikbaar gesteld aan onze 
vertegenwoordiging in Banda Aceh voor verspreiding in Aceh. Het Pusat Dokumentasi dan 
Informasi Aceh (PDIA) en het BPNB-BA werden desgevraagd ook van de door hen 
gewenste informatie voorzien voor zover dit door de stichting kon worden gerealiseerd. 
 
Vragen van donateurs en/of andere geïnteresseerden betreffende de koloniale geschiedenis 
van Atjeh werden naar vermogen uitgezocht en beantwoord.  
 
 
Communicatie en website 
 
Gedurende het jaar werden drie nieuwsbrieven uitgegeven: 2019-1, 2019-2 en 2019-3. Deze 
drie nieuwsbrieven zijn als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd.  
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De SPF heeft een eigen website: www.peutjut-fonds.nl. De website werd in 2019 periodiek 
bijgewerkt, o.a. door plaatsing van de meest recente jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar, 
de uitnodiging voor de Donateursdag, onze nieuwsbrieven en overige actuele informatie. 
 
 
Donateurs 
 

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 stil bij de plannen 
voor 2020 e.v. en gaf 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.  
 
Gedurende het jaar werd ons bestand aan betalende donateurs actueel gehouden. Waar 
nodig werd aan het einde van het jaar een herinnering tot betaling gestuurd. Op 31 
december werd de omvang van ons reguliere (betalende) donateursbestand vastgesteld op 
76 donateurs (in 2018 hadden wij 80 donateurs). 
 
 
Subsidies 
 
Beschikbaar voor aanvullende restauraties was een deel van de subsidie van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds voor de jaren 2017-2019 ad totaal € 10.000 (mede mogelijk gemaakt 
door het Alida Wilhelmina Fonds) en een deel van de extra donaties.  
 
 
Archief 
 
De voor het afgelopen jaar relevante zaken zijn in het stichtingsarchief opgelegd. 
 
 
Jaarrekening 
 
Balans per 31 december 2019 (bedragen zijn in hele euro’s) 
 
Kasmiddelen     Vermogen  
 
Zakelijke rekening  €  14.225 Kapitaal per 01-01-2019  €  15.629 
Spaarrekening  €  10.388 Kapitaalfonds per 01-01-2019 €  40.036 
Bonus spaarrekening  €  29.665   
Kas Aceh   €    2.705 Kapitaal per 31-12-2019  €  16.930 

------------- Kapitaalfonds per 31-12-2019 €  40.053 
Totaal    €  56.983 

 Toename vermogen in 2019  €    1.318
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Staat van Baten en Lasten 2019 
 
 
Baten      Lasten 
 
Vaste donaties €    3.428  Beheer en onderhoud  €    3.943 
Extra donaties  €    5.978  Aanvullende restauraties (PBCF) €    6.530 
Subsidie PBCF €    8.256  Donateursdag    €    1.201 
Donateursdag  €       975  Nieuwsbrieven   €       505 
Legaten  €           0  Werkbezoek    €    4.766     
Rente   €         18  Organisatiekosten   €    1.132 
      Voordelig saldo   €    1.318 
   -------------       ------------- 
Totaal   €  18.655       €  18.655 
 
 
 
Aantekeningen behorende bij jaarrekening 2019 
 
De balans vertoont een kleine toename van ons vermogen van € 1.318. Dit komt omdat wij 
de voorgefinancierde aanvullende restauraties van 2018 in 2019 hebben terugontvangen. 
 
Met een (werk)kapitaal van tenminste € 10.000 zijn in elk geval de vergoedingen voor onze 
lokale vertegenwoordiging en onze beheerder gegarandeerd. 
 
Het afgelopen jaar heeft onze Stichting minder donaties ontvangen dan in 2018. Vanuit het 
regulier donateursbestand is een bedrag ontvangen van € 3.428 (was € 3.629 in 2018). 
Mede door een extra donatie van de Stichting Tuurlijk van € 5.000 en andere extra giften, is 
er over 2019 € 5.978 aan extra donaties ontvangen (in 2018 € 6.853).  
 
In 2019 werd extra onderhoud uitgevoerd die met name werden bekostigd ten laste van 
subsidie van het PBCF. Verder is er onderhoud aan de begraafplaats uitgevoerd door zorg 
van de lokale autoriteiten. 
 
Gemiddeld gehanteerde koers van de euro naar de Indonesische Rupiah in 2019 is gesteld 
op: 1 € = 15.500 IDR. 
 
 
Begroting voor 2020 (bedragen zijn in hele euro’s) 
 
Baten      Lasten 
 
Vaste donaties  €    4.000 Beheer en onderhoud Peutjut €    5.000 
Extra donaties   €    3.000 Aanvullende restauraties Peutjut* €    5.000 
Subsidies t.b.v. restauraties €    5.000 Reservering voor werkbezoek €    1.000 
Legaten   €    1.000 Organisatiekosten   €    1.000 
Rente    €       300 Nieuwsbrieven   €       300 
Eigen bijdrage donateursdag €    1.000 Donateursdag    €    1.000 
      Onvoorzien    €    1.000
    -------------      ------------- 
Totaal    €  14.300      €  14.300 
 
*Indien nodig voorfinanciering t.l.v. de eigen reserves. 
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Kascontrole over het boekjaar 2019 
 
In mei 2020 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren R.W.V. Rhemrev, en 
C.J. Kool als zodanig benoemd door het bestuur, de jaarrekening 2019 digitaal aan een 
onderzoek onderworpen.  
 
De kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat: 

• Er een deugdelijke begroting voor het boekjaar 2019 was opgemaakt en het bestuur 
zich bij de uitvoering van haar beleid heeft gehouden aan de kaders van haar 
begroting; 

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

• De uitgaven die als voorfinanciering zijn gedaan ten laste van de toegezegde extra 
subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor restauraties over de periode 2017-
2019 goed zijn bijgehouden; 

• Van de donateursinkomsten en subsidieverstrekking een deugdelijke administratie 
werd bijgehouden; 

• Onze vertegenwoordiger in Banda Aceh, de heer Salya Rusdi (Adek) op nauwgezette 
wijze de boekhouding over het boekjaar 2019 van onze kas in Aceh heeft 
bijgehouden en per 31 december heeft afgesloten. 

 
De jaarrekening gaf een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van de Stichting op 31 december 2019, alsmede de baten en lasten over het 
boekjaar 2019. De kascontrolecommissie stelt dan ook aan het bestuur voor om de 
penningmeester acquit en décharge te verlenen met betrekking tot de jaarrekening 2019. 
 
(Getekend) 
 
C.J. Kool     R.W.V. Rhemrev     
Vicevoorzitter      Secretaris     
 
 
 
Dit Jaarverslag van de Stichting Peutjut-Fonds over 2019, inbegrepen de Jaarrekening over 
het boekjaar 2019, werd door het bestuur vastgesteld tijdens een videoconferentie op 17 juni 
2020 en conform wettelijke eisen ondertekend door alle bij de Kamer van Koophandel 
geregistreerde bestuursleden, te weten: 
 
 
(Getekend) 
 
 
R.W.V. Rhemrev 
Voorzitter 
 
C.J. Kool 
Vicevoorzitter/waarnemend secretaris 
 
J.L.T. Warmoeskerken 
Penningmeester 
 
 
 
Bijlagen: Nieuwsbrief 2019-1 d.d. 10 juni 2019 
  Nieuwsbrief 2019-2 d.d. 13 september 2019 
  Nieuwsbrief 2019-3 d.d. 16 december 2019 
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___________________________________________________________________ 
 
 
NIEUWSBRIEF 2019-1        10 juni 2019 
 
 

 
 

Donaties, schenkingen en legaten 

 

Elk jaar, in de eerste helft van het jaar, vragen wij onze donateurs om de activiteiten van 
onze stichting financieel te ondersteunen. Kunnen wij ook dit jaar weer op u rekenen? U kunt 
uw donatie overmaken op IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds 
onder vermelding van “Donatie 2019”. Een aantal van u heeft dit jaar reeds een donatie 
overgemaakt. Onze hartelijke dank daarvoor. Alleen met een solide donateursbestand 
kunnen wij een goed beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut garanderen. 

Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom mag u giften aan 
de stichting van uw belastbaar inkomen aftrekken. Een periodieke gift (voor tenminste een 
periode van vijf jaar) zelfs zonder drempel. 

Ook recent mocht onze stichting weer een legaat ontvangen. Wij zijn die donateurs die 
hebben aangegeven dat na hun overlijden een schenking aan onze stichting mag worden 
gedaan, daarvoor zeer erkentelijk. 

Mocht u vragen hebben over donaties, schenkingen en legaten, schroom dan niet om 
contact op te nemen met onze penningmeester Jan Warmoeskerken, mobiel: 06 - 50264018, 
of mailen naar penningmeester@peutjut-fonds.nl. 

Stichting Peutjut-Fonds 
 

 De Bogaert 19 – 6983 HE Doesburg 
Telefoon 0313 - 477091 

Email: info@peutjut-fonds.nl 
Website: www.peutjut-fonds.nl 
IBAN: NL31 INGB 0003 5646 00 

Van de voorzitter 
 
Het is mij een genoegen om u hierbij onze eerste 
nieuwsbrief van 2019 aan te bieden.  
 
Mede dankzij uw donaties waren wij afgelopen jaar 
in staat om de Erebegraafplaats Peutjut in stand te 
houden. Ook dit jaar doen wij weer een beroep op u.  
 
Verder treft u in deze nieuwsbrief informatie aan 
over het onderhoud van Peutjut en over de 
voortvarende wijze waarop Salya Rusdi (Adek) als 
onze nieuwe lokale vertegenwoordiger in Aceh de 
taken van zijn overleden vader Rusdi Sufi heeft 
overgenomen. 
 
Onze jaarlijkse donateursdag gaat plaatsvinden op 
zondag 27 oktober a.s. U kunt de datum alvast 
reserveren in uw agenda. Nadere informatie over 
deze dag volgt in onze nieuwsbrief in september. 
 
Robbert Jan Nix, voorzitter. 
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Actuele zaken m.b.t. de Erebegraafplaats Peutjut 
 
Na het overlijden van onze gewaardeerde lokale vertegenwoordiger drs. Rusdi Sufi in 
november van het afgelopen jaar, waarover wij u met een extra In Memoriam en op onze 
website www.peutjut-fonds.nl hebben geïnformeerd, heeft gelukkig zijn zoon, mr. Salya 
Rusdi (Adek) zich definitief bereid verklaard om als onze nieuwe lokale vertegenwoordiger in 
de voetsporen van zijn vader te treden. In de afgelopen jaren had Adek bij het afnemen van 
de krachten van zijn vader reeds een groot deel van zijn taken overgenomen. 
 

 
 

De samenwerking met de Indonesische/Acehse autoriteiten krijgt dan ook steeds meer vorm. 
Zo worden extra restauraties in nauw overleg door zowel de Indonesische Monumenten 
organisatie als door onze stichting uitgevoerd. En ook het reguliere onderhoud wordt 
gemeenschappelijk uitgevoerd, onze beheerder/onderhoudsmedewerker Amri draagt zorg 
voor het onderhoud van de entree en het linkerdeel van Peutjut, de gemeente Banda Aceh 
onderhoudt het rechterdeel van Peutjut. Onderstaande foto’s geven een indruk van recente 
werkzaamheden op Peutjut: Links de uitvoering van extra grafrestauraties, op de middelste 
foto is onze onderhoudsman Amri aan het werk en op de rechter foto voeren medewerkers 
van de gemeente Banda Aceh hun periodieke grasmaai-werkzaamheden uit. 

 
 

 
 
 
Tot slot 
Kreeg u deze nieuwsbrief nog per post, maar beschikt u wel over een email adres, wilt u dit 
dan aan ons doorgeven door een mail te sturen aan peutjutfonds@upcmail.nl. Dan krijgt ook 
u in het vervolg onze informatie per email. Donateurs die (nog) niet over een email adres 
beschikken, blijven natuurlijk onze nieuwsbrieven per post toegestuurd krijgen. 

In de eerste helft van dit jaar heeft 
Adek (midden op de foto) inmiddels op 
uitstekende wijze leidinggegeven aan 
het tweede deel van de restauraties die 
ten laste van de subsidie van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds zijn uitgevoerd. 
Ook de heer Adhi (rechts op de foto) 
van BPCB-BA, de Indonesische 
Monumentenorganisatie, is daarbij 
nauw betrokken geweest. Wij zijn heel 
blij dat ook de nieuwe generatie in 
Aceh, Peutjut als historisch erfgoed ziet 
en dat zij zich inzetten voor het behoud 
ervan. 
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___________________________________________________________________ 
 
 
NIEUWSBRIEF 2019-2        13 september 2019 
 
 

 
 
 
Tijdens een werkbezoek In 2003 kon ik met eigen ogen zien dat Peutjut nagenoeg volledig 
was gerestaureerd. Ik dacht in een gespreid bed terecht te komen. Maar de Tsunami van 
december 2004 verwoestte in een paar minuten de 28 jaar van noeste inspanningen en 
offers van voorgaande besturen en donateurs. Wij hebben ons geen tijd gegund om uit te 
huilen en zijn meteen begonnen met het opnieuw redden van Peutjut, zoals onze 
voorgangers dat vóór ons hebben gedaan. Nu 15 jaar na die allesverwoestende ramp staat 
Peutjut er weer representatief en grotendeels gerestaureerd bij. Zonder uw nimmer aflatende 
steun zou dit onmogelijk zijn geweest.   
Met respect en dankbaarheid noem ik wijlen drs. Rusdi Sufi, die letterlijk en figuurlijk, mij en 
ons de weg heeft gewezen in Atjeh. Veel dank ben ik ook verschuldigd aan mijn 
medebestuursleden voor hun collegiaal meedenken en meebesturen en aan Marion 
Rhemrev voor haar onbaatzuchtig beheer van ons secretariaat. 
Tijdens de a.s. Donateursdag van zondag 27 oktober a.s. waarvoor ik u van harte uitnodig 
en velen van u hoop te begroeten, zal ik het voorzitterschap overdragen aan Richard 
Rhemrev. Dit is daarom mijn laatste “Van de voorzitter”. Het is 20 jaar mooi en dankbaar 
geweest om de stichting en haar doelstellingen te dienen. Tabeh, het ga U allen goed. 
 
Robbert Jan Nix 
Voorzitter 

Stichting Peutjut-Fonds 
 

 De Bogaert 19 – 6983 HE Doesburg 
Telefoon 0313 - 477091 

Email: info@peutjut-fonds.nl 
Website: www.peutjut-fonds.nl 
IBAN: NL31 INGB 0003 5646 00 

Van de voorzitter 
 
Geachte Donateurs, 20 jaar geleden werd 
ik aangezocht om zitting te nemen in het 
bestuur van onze stichting. Het gegeven 
dat ik een zoon van een voormalig officier 
van het roemruchte Korps Marechaussee 
van Atjeh was en geboren ben in Atjeh, 
zullen naast verwachte bestuurlijke 
kwaliteiten een rol hebben gespeeld. 
Destijds bestond het bestuur grotendeels 
uit een oudere generatie voormalige 
officieren van het KNIL, die na hun 
pensionering als officier van de Koninklijke 
Landmacht zowel mijn vader als mijn 
persoon kenden. Na een inwerkperiode 
van een jaar als bestuurslid zonder 
portefeuille, gevolgd door een paar jaren 
als secretaris, werd ik in oktober 2004 
voorgedragen en aangesteld als voorzitter. 
 



 2 

Donateursdag 2019 

 

Datum: Zondag 27 oktober 2019 

Locatie: Kumpulan, Landgoed Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem 

Programma: Vanaf 10.30 uur  Ontvangst met koffie/thee/spekkoek 

  11.00 - 12.30 uur  Overdracht voorzitterschap 

     Inhoudelijk onderwerp betreffende Aceh 

     Vooruitblik op werkbezoek en plannen voor komend jaar 

     Stand van zaken financiën 

  12.30 - 13.00 uur  Aperitief en informeel samenzijn 

  13.00 uur   Traditioneel Indisch buffet 

 
Aanmelding: per email aan info@peutjut-fonds.nl cq telefonisch 0313 - 477091. 
Kosten:  € 25 per persoon (voor drankjes en maaltijd).  

Bij aanmelding gaarne overmaken op IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting 
Peutjut-Fonds o.v.v. “Deelname Donateursdag 2019” cq contant bij aanvang donateursdag. 

 
 
Jaarverslag 2019 
 
Ons Jaarverslag 2019 staat inmiddels op onze website www.peutjut-fonds.nl. Ons 
jaarverslag is een samenvatting van de informatie die wij u in het afgelopen jaar reeds door 
middel van onze drie nieuwsbrieven en op de donateursdag hebben verstrekt. 
 
 
Actuele zaken m.b.t. de Erebegraafplaats Peutjut 
 

 
 

Tot slot 
Kreeg u deze nieuwsbrief nog per post, maar beschikt u wel over een email adres, wilt u dit 
dan aan ons doorgeven door een mail te sturen aan peutjutfonds@upcmail.nl. Dan krijgt ook 
u in het vervolg onze informatie per email. Donateurs die (nog) niet over een email adres 
beschikken, blijven natuurlijk onze nieuwsbrieven per post toegestuurd krijgen. 

In de afgelopen periode 
is regulier onderhoud 
uitgevoerd op de 
Erebegraafplaats Peutjut. 
Onze tuinman/beheerder 
Amri heeft er zijn handen 
vol aan om zijn deel bij te 
houden (zie foto).  

Ook de gemeente Banda 
Aceh heeft zorggedragen 
voor het onderhoud van 
het deel van Peutjut waar 
zij zich verantwoordelijk 
voor hebben gesteld. 
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___________________________________________________________________ 
 
NIEUWSBRIEF 2019-3        16 december 2019 
 
 

 
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.  

Stichting Peutjut-Fonds 
 

 De Bogaert 19 – 6983 HE Doesburg 
Telefoon 0313 - 477091 

Email: info@peutjut-fonds.nl 
Website: www.peutjut-fonds.nl 
IBAN: NL31 INGB 0003 5646 00  

 

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. 
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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! 


