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___________________________________________________________________ 
 

 
 

Jaarverslag Stichting Peutjut-Fonds 2020 
 
 
 
Voorwoord 
 
Dit Jaarverslag 2020 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 
2020 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 2020 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 2020 
 
Voorzitter  Luitenant-kolonel (R) b.d. R.W.V. Rhemrev 
Vicevoorzitter  Kolonel b.d. C.J. Kool, MSc. 
Secretaris  Vacant 
Penningmeester Eerste luitenant b.d. J.L.T. Warmoeskerken 
Functioneel lid Commandant Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen  

en Museum Bronbeek 
 
Website  Drs. A. Stolwijk 
 
Vertegenwoordiger in Banda Aceh, Indonesië Mr. Salya Rusdi (Adek) 
 
Administratieve ondersteuning   Mevrouw M. Rhemrev – Klinke 
 

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 



 2 

Het bestuur heeft in 2020 vergaderd op 15 april en 17 juni. Vanwege de corona beperkingen 
vonden deze vergaderingen online plaats. In de vergadering van 17 juni werd het 
Jaarverslag 2020 vastgesteld en vervolgens op onze website gepubliceerd. Verder werden 
tijdens deze vergaderingen de lopende zaken besproken.  
 
Ons Jaarplan 2021 werd, vanwege Covid-besmettingen van bestuursleden i.p.v. in 
december, tijdens de digitale bestuursvergadering van 21 januari 2021 vastgesteld, 
inbegrepen de bijbehorende begroting. 
 
 
Corona 
 
De corona pandemie met alle daarmee verband houdende beperkingen heeft ook zijn 
weerslag op de stichting en haar werkzaamheden gehad. Desalniettemin is de stichting haar 
taken naar vermogen blijven uitvoeren. 
 
 
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 2020 betaalden wij een lokale vertegenwoordiger en een inwonend beheerder 
(inbegrepen jaarbonussen). 
 
Onze lokale vertegenwoordiger was voor de SPF het primaire aanspreekpunt in Aceh. Hij 
onderhield onze contacten met Indonesische/Acehse instanties. Prioriteit lag bij het 
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 gaf onze lokale vertegenwoordiger in voorkomend geval namens de SPF 
opdrachten aan lokale aannemers, beheerde hij onze lokale kas en stuurde hij 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. 
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Gedurende het jaar werden door de stichting wederom extra restauratiewerkzaamheden op 
Peutjut uitgevoerd samen met de monumentenorganisatie Balai Pelestrian Cagar Budaya 
(Banda Aceh), BPCB-BA. Ons deel van de uitgevoerde extra restauratiewerkzaamheden 
kwam met name ten laste van de extra donatie van de Stichting Tuurlijk. 
 
 
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 op verzoek aanvullende 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: 2020-1, 2020-2 en 2020-3. Deze 
drie nieuwsbrieven zijn als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd.  
 
De SPF heeft een eigen website: www.peutjut-fonds.nl. De website werd in 2020 periodiek 
bijgewerkt, o.a. door plaatsing van de meest recente jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar, 
onze nieuwsbrieven en overige actuele informatie. 
 
 
Donateurs 
 

Vanwege de corona beperkingen moesten we helaas onze in het najaar geplande jaarlijkse 
donateursdag uitstellen. Gelukkig konden we onze donateurs wel blijven informeren d.m.v. 
onze nieuwsbrieven.   
 
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 (betalende) donateursbestand vastgesteld op 61 
donateurs (in 2019 hadden wij 76 donateurs). 
 
Vanwege de corona beperkingen kon helaas ook minder uitvoering worden gegeven aan 
onze plannen om meer reguliere donateurs te werven. 
 
 
Subsidies 
 
Een aanzet is gemaakt om voor de komende jaren wederom aanvullende subsidies te 
verwerven ten behoeve van de uitvoering van extra restauratiewerkzaamheden.  
 
 
Archief 
 
De voor het afgelopen jaar relevante zaken zijn in het stichtingsarchief opgelegd. 
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Jaarrekening 
 
Balans per 31 december 2020 (bedragen zijn in hele euro’s) 
 
 
Kasmiddelen     Vermogen  
 
Zakelijke rekening  €  17.406 Kapitaal per 01-01-2020  €  16.930 
Spaarrekening  €  10.388 Kapitaalfonds per 01-01-2020 €  40.053 
Bonus spaarrekening  €  29.665   
Kas Aceh   €    2.705 Kapitaal per 31-12-2020  €  18.008 

------------- Kapitaalfonds per 31-12-2019 €  40.068 
Totaal    €  56.983 

 Toename vermogen in 2020  €    1.093
       

 
 
Staat van Baten en Lasten 2020 
 
 
Baten      Lasten 
 
Vaste donaties €    2.654  Beheer en onderhoud  €    2.999 
Extra donaties  €    5.910  Aanvullende restauraties   €    3.520 
Donateursdag  €           0  Donateursdag    €           0 
Legaten  €           0  Nieuwsbrieven   €       279 
Rente   €         13  Werkbezoek (reservering)  €    1.500     
      Organisatiekosten   €       691 
Nadelig saldo  €       412 
   -------------       ------------- 
Totaal   €    8.989       €    8.989 
 
 
Aantekeningen behorende bij jaarrekening 2020 
 
De balans vertoont een kleine toename van ons vermogen van € 1.093. Feitelijk hadden we 
dit boekjaar echter een beperkt nadelig saldo van € 412. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
reservering werkbezoek ad € 1.500 nog deel uitmaakt van ons vermogen. Het kleine 
nadelige saldo werd veroorzaakt doordat we helaas minder reguliere donaties ontvingen.  
 
Met een (werk)kapitaal van tenminste € 10.000 zijn in elk geval voor het komende jaar de 
vergoedingen voor onze lokale vertegenwoordiging en onze beheerder gegarandeerd. 
 
Met ons kapitaalfonds zijn we in staat om in voorkomend geval voorfinanciering van extra 
restauraties uit te kunnen voeren. Bovendien garandeert ons kapitaalfonds dat wij ook in de 
toekomst evt. schommelingen in onze inkomsten kunnen accommoderen. 
 
Het afgelopen jaar heeft onze Stichting minder donaties ontvangen dan in 2019. Vanuit het 
regulier donateursbestand is een bedrag ontvangen van € 2.654 (was € 3.428 in 2019). 
Mede door een extra donatie van de Stichting Tuurlijk van € 5.000 en andere extra giften, is 
er over 2020 € 5.910 aan extra donaties ontvangen (in 2019 € 5.978).  
 
In 2020 werd ons deel van de extra restauraties uitgevoerd die met name werden bekostigd 
ten laste van de extra donatie van de Stichting Tuurlijk. 
 
Gemiddeld gehanteerde koers van de euro naar de Indonesische Rupiah in 2019 is gesteld 
op: 1 € = 16.000 IDR. 
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Begroting voor 2021 (bedragen zijn in hele euro’s) 
 
Baten      Lasten 
 
Vaste donaties  €    2.500 Beheer en onderhoud Peutjut €    5.000 
Extra donaties   €    5.000 Aanvullende restauraties Peutjut* €    5.000 
Subsidies t.b.v. restauraties €    5.000 Reservering voor werkbezoek €    1.500 
Legaten   €    1.000 Organisatiekosten   €       750 
Rente    €         10 Nieuwsbrieven   €       260 
Eigen bijdrage donateursdag €    1.000 Donateursdag    €    1.000 
      Onvoorzien    €    1.000
    -------------      ------------- 
Totaal    €  14.510      €  14.510 
 
*Indien nodig voorfinanciering t.l.v. de eigen reserves. 
 
 
Kascontrole over het boekjaar 2020 
 
In juni 2020 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren R.W.V. Rhemrev, en 
C.J. Kool als zodanig benoemd door het bestuur, de Jaarrekening 2020 digitaal aan een 
onderzoek onderworpen.  
 
De kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat: 

• Er een deugdelijke begroting voor het boekjaar 2020 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; 

• Van de donateursinkomsten een deugdelijke administratie werd bijgehouden; 
• Onze vertegenwoordiger in Banda Aceh, de heer Salya Rusdi (Adek) op nauwgezette 

wijze de boekhouding over het boekjaar 2020 van onze kas in Aceh heeft 
bijgehouden en per 31 december heeft afgesloten; 

• Voor het komende boekjaar 2021 een deugdelijke begroting werd opgemaakt. 
 
De jaarrekening gaf een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van de stichting op 31 december 2020, alsmede de baten en lasten over het 
boekjaar 2020. De kascontrolecommissie stelt dan ook aan het bestuur voor om de 
penningmeester acquit en décharge te verlenen met betrekking tot de jaarrekening 2020. 
 
 
 
(Getekend) 
 
 
 
R.W.V. Rhemrev    C.J. Kool     
Voorzitter      Vicevoorzitter/waarnemend secretaris 
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Dit Jaarverslag van de Stichting Peutjut-Fonds over 2020, inbegrepen de Jaarrekening over 
het boekjaar 2020, 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 2020-1 d.d. 15 mei 2020 
  Nieuwsbrief 2020-2 d.d. 29 september 2020 
  Nieuwsbrief 2020-3 d.d. 16 december 2020 
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___________________________________________________________________ 
 
NIEUWSBRIEF 2020-1        15 mei 2020 
 
 
Van de voorzitter 
 
De huidige corona-crisis is een moeilijke tijd voor ons 
allemaal. Pas vooral goed op uzelf. Uw bestuur zet 
onze werkzaamheden zo goed mogelijk voort, 
bijvoorbeeld met deze nieuwsbrief. 
Allereerst staan wij hierin in een In Memoriam stil bij 
het overlijden van ons ere-lid Guus Hes op 11 april jl.  
Vervolgens stellen wij u op de hoogte van de recente 
ontwikkelingen betreffende Peutjut. 
De corona-crisis heeft ons na rijp beraad doen 
besluiten om dit jaar geen donateursdag te 
organiseren. Dit was geen gemakkelijk besluit, 
immers voor u allen is het elk jaar een moment van 
weerzien en direct contact met ons. Zolang er echter 
nog geen vaccin is, kunnen en willen wij geen risico’s 
laten ontstaan.  
Wel doen wij ook dit jaar graag weer een beroep op u om met een donatie Peutjut te blijven 
ondersteunen. We hebben uw steun nodig om Peutjut en onze plannen voor de nabije 
toekomst te kunnen verwezenlijken. 
 
Richard Rhemrev 
 
In memoriam kolonel b.d. drs. Guus Hes (1936 – 2020) 

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden 

Op 11 april jl. is ons ere-bestuurslid drs. Guus Hes 
overleden. Guus was ruim 30 jaar penningmeester/ 
bestuurslid van onze Stichting Peutjut-Fonds, van 1983 tot 
2015. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Truus, 
en naar zijn kinderen en kleinkinderen. Afscheid nemen is 
op zich al zwaar, maar door de huidige corona-beperkingen 
is dit nu bijna ondraagbaar.  
Guus heeft heel veel betekend voor onze stichting. In 1983 
trad hij als penningmeester tot ons bestuur toe en zou die 
functie tot 2011 vervullen, waarna hij nog tot 2015 aanbleef 
als algemeen bestuurslid. 
Guus heeft als penningmeester inhoud gegeven aan het 
financiële beleid van de stichting. Hij heeft zich ingezet voor 
fondsenwerving, niet alleen bij onze donateurs, maar ook bij 
de autoriteiten in Indonesië en bij culturele stichtingen en 

instellingen in Nederland. Nauwgezet heeft hij onze financiën beheert. Natuurgeweld heeft 
diverse malen enorme verwoestingen aangericht op de Erebegraafplaats Peutjut. Dankzij het 

Stichting Peutjut-Fonds 
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gezonde financiële beleid van onze penningmeester kon onze stichting een aantal keren 
Peutjut restaureren en de Erebegraafplaats onderhouden.  
Na een bestuurslidmaatschap van ruim 30 jaar is Guus in 2015 teruggetreden. Vanwege zijn 
grote verdienste voor onze stichting werd Guus tot ere-lid van het bestuur benoemd en heeft 
hij het bestuur nog geruime tijd geadviseerd.  
Guus mocht 83 jaar worden. Hij blijft in onze herinnering als een betrokken, consciëntieus en 
aimabel ere-lid, maar bovenal als een dierbare vriend. Dat hij moge rusten in vrede.  
 
Recente ontwikkelingen 
Noodzakelijkerwijs vergadert uw bestuur in deze corona tijd d.m.v. een videoconferentie (zie 

foto). In het begin was dit wel even wennen, 
vooral om elkaar te laten uitpraten. Op deze 
manier zijn wij echter wel in staat om onze 
werkzaamheden voort te zetten. Ook in 
Aceh zijn er op dit moment beperkingen, 
maar ook onze lokale vertegenwoordiger 
Salya Rusdi (Adek) en het 
onderhoudspersoneel zetten, op gepaste 
afstand van elkaar, hun werkzaamheden op 
Peutjut voort. 

Onze vertegenwoordiger Adek hebben wij 
verzocht om een plan te maken welke 

graven dit jaar voor restauratie in aanmerking komen. Wij streven ernaar om elk jaar een 
ander deel van Peutjut extra onder handen te nemen. Dit in nauw overleg met de 
Indonesische monumentenorganisatie die ook jaarlijks een aantal graven restaureert.   

Samenwerking met kampong Sukaramai 
Na jaren veel over elkaar praten en weinig van 
elkaar weten of zelfs begrijpen, slaagden we er 
in het vorige werkbezoek in om rechtstreeks met 
de leiding van Kampong Sukaramai (voorheen 
bekend als Blower), de kampong die grenst aan 
de begraafplaats, in gesprek te gaan. Een 
belangrijke conclusie was dat samenwerking 
uiteindelijk ons beider belang kan dienen, een 
tevreden buur is immers altijd beter dan een 
verre vriend. In die gesprekken kwamen we op 
de gedachte om twee personen van deze 
kampong in te zetten voor het onderhoud van 
Peutjut. Financiering komt vanuit de provincie 
Aceh. Samen met Adek is er een functieprofiel 
opgesteld en zijn op basis daarvan twee man 
aangetrokken. Inmiddels zijn beide mannen 
begonnen met inwerken. Adek is daarbij degene 
die samen met onze beheerder Amri bekijkt hoe hun inzet verder kan worden bepaald. We 
zijn hoopvol gestemd over deze samenwerking. 

 

Donaties 

Mogen wij ook dit jaar weer op uw financiële steun rekenen? U kunt uw donatie overmaken 
op IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van 
“Donatie 2020”. Onze hartelijke dank daarvoor. 

 

Pas goed op uzelf, blijf gezond! 

Onze man in Banda Aceh, Salya Rusdi (Adek)   
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NIEUWSBRIEF 2020-2        29 september 2020 
 
 
Van de voorzitter 
 
De huidige corona-crisis is helaas nog steeds een moeilijke tijd voor 
ons allemaal, met name nu sprake is van een tweede golf.  
 
Ook in Banda Aceh waart het virus rond. Onze vertegenwoordiger 
Adek meldde ons dat zijn schoonvader door corona op 16 september 
is overleden. Ik ken zijn schoonvader Rusdi Yunus persoonlijk, hij en 
zijn familie hebben mij in november 2019 in zijn woning hartelijk 
ontvangen. Vanuit het bestuur hebben we de familie gecondoleerd. 
Corona is wereldwijd aanwezig, met alle gevolgen voor de mens en 
beperkende maatregelen voor het dagelijkse leven. Zo goed mogelijk 
wordt desalniettemin op Peutjut het onderhoud uitgevoerd.  
 
Zoals ik u in onze vorige nieuwsbrief reeds aangaf, heeft de corona-crisis ons doen besluiten 
om dit jaar geen donateursdag te organiseren. Zolang er nog geen vaccin is, kunnen en 
willen wij geen onnodige risico’s nemen. Gelukkig kunnen wij u d.m.v. onze nieuwsbrieven 
wel op de hoogte houden. 
 
Pas goed op uzelf en blijf gezond!  
 
Richard Rhemrev 
 
 
Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut 

 

Ondanks alle beperkende 
maatregelen i.v.m. het bestrijden 
van het corona crisis wordt het 
reguliere onderhoud op Peutjut zo 
goed mogelijk uitgevoerd.  

Onze beheerder Amri voert het 
dagelijks onderhoud op Peutjut uit 
en maait voor een deel het gras. 

Medewerkers van de gemeente 
Banda Aceh springen periodiek bij 
met het uitvoeren van 
maaiwerkzaamheden (zie foto).  

Stichting Peutjut-Fonds 
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Onze lokale beheerder Adek heeft op ons verzoek in samenspraak met de Indonesische 
Monumentenorganisatie een plan opgesteld om ook dit jaar weer een aantal graven te 
restaureren. Wij hebben inmiddels groen licht gegeven voor de uitvoering daarvan, maar het 
is niet duidelijk of e.e.a. vanwege de corona impact nog dit jaar kan worden gerealiseerd. 
Ook de Indonesische Monumentenorganisatie was/is voornemens om dit jaar aanvullende 
restauraties op Peutjut uit te voeren, maar ook hiervan is het onzeker of dit kan worden 
gerealiseerd. 

 
Bezoek aan de Erebegraafplaats is vanwege de corona-beperkingen slechts beperkt mogelijk. 
Gelukkig is er recent wel een video op Peutjut opgenomen die lokaal werd uitgezonden, 
waardoor toch bekendheid aan dit waardevolle erfgoed werd gegeven. Zowel onze lokale 
vertegenwoordiger Adek, als onze adviseur van de Indonesische Monumentenorganisatie, 
Adhi Surjana werden geïnterviewd (zie onderstaande foto’s).  
 

 

 
Jaarverslag Stichting Peutjut-Fonds 2019 
 

Inmiddels hebben wij ons Jaarverslag 2019 opgesteld. U 
kunt dit jaarverslag inzien en downloaden op onze website 
www.peutjut-fonds.nl  

In dit jaarverslag zijn de doelstellingen van de stichting 
opgenomen en geven wij aan op welke wijze wij invulling 
hebben gegeven aan het behalen van deze doelstellingen.  

Zo werden naast het reguliere beheer en onderhoud van de 
Erebegraafplaats Peutjut aanvullende restauraties 
uitgevoerd ten laste van een subsidie van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. 

Ook treft u in het jaarverslag onze financiële verantwoording 
over het afgelopen boekjaar aan. 

Het jaarverslag is een samenvatting van de informatie die 
wij u in de loop van 2019 met onze drie nieuwsbrieven en 
tijdens onze donateursdag hebben versterkt.  

 

Donaties 

Gelukkig heeft een groot aantal van onze donateurs in de afgelopen maanden een donatie 
overgemaakt op onze IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder 
vermelding van “Donatie 2020”. Onze hartelijke dank daarvoor. 
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___________________________________________________________________ 
 
NIEUWSBRIEF 2020-3        16 december 2020 
 
Van de voorzitter 
 
De huidige COVID-crisis is nog steeds een moeilijke tijd voor ons 
allemaal. Helaas werd ook ik besmet met Covid-19. Gelukkig bleef het 
bij een paar pittige weken gevolgd door een lange periode van herstel. 
 
Hoewel in Banda Aceh het virus ook nog steeds rond waart, konden op 
Peutjut, met restricties, gelukkig wel het onderhoud en de nodige 
restauraties worden uitgevoerd. Werk dat wij dankzij uw donaties 
konden laten aanbesteden. In deze nieuwsbrief leest u meer hierover. 
 
Bijzonder nieuws kan ik u ook melden. Tijdens mijn laatste werkbezoek werd ik “historisch” 
uitgedaagd door de directeur van het Tsunami museum. Zij vond dat Nederland vrij eenzijdig 
naar onze gezamenlijke geschiedenis keek en nog kijkt. Na het lezen van onze 
bezoekersgids, van oud-bestuurder Geerts, kwam zij op haar uitspraak terug, zij heeft niets 
dan lof over de manier waarop wij in onze bezoekersgids over onze geschiedenis schrijven. 
Een bijzonder compliment! Uiteraard heb ik haar bericht met Gerard Geerts gedeeld.  
 
Blijf goed op uzelf passen en blijf gezond!  
 
Richard Rhemrev 
 
Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut 
Naast het onderhoud dat onze medewerker Amri op Peutjut uitvoert, heeft ook de Gemeente 
Banda Aceh, met enige vertraging vanwege alle beperkende corona-maatregelen, inmiddels 
haar deel van het onderhoud uitgevoerd (zie foto). 
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Ook werden in de afgelopen maanden de aanvullende restauraties, waarvoor wij eerder dit 
jaar groen licht hadden gegeven, alsnog uitgevoerd. Extra donaties, waaronder die van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds en die van de Stichting Tuurlijk gaven ons daartoe de financiële 
ruimte. Onderstaande foto’s geven een goede indruk van de werkzaamheden, van het 
toezicht en de inspecties door onze lokale vertegenwoordiger en de Indonesische 
Monumentenorganisatie alsmede van het eindresultaat. Wij zijn dan ook blij dat ondanks de 
corona-beperkingen deze extra restauratie dit jaar toch kon worden uitgevoerd. 
 

 
 
 

 
 
Plannen voor 2021 
Ook komend jaar gaan wij weer zorgen voor het reguliere beheer en onderhoud van Peutjut.  

Daarenboven willen wij wederom extra restauraties uit te laten voeren. Begin volgend jaar 
zal onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) in samenspraak met de Indonesische 
Monumentenorganisatie daartoe een plan op te stellen.  

Verder willen wij onderzoeken hoe wij de informatie uit onze Bezoekersgids breder digitaal 
kunnen uitdragen. 

En natuurlijk hopen wij met u dat het in oktober volgend jaar weer mogelijk zal zijn om elkaar 
te ontmoeten tijdens onze jaarlijkse Donateursdag.  

 

 
Tot slot wenst het bestuur u Fijne Kerstdagen en een Gezond 2021 toe! 


