
 

N IEUWSBRIEF ONZE INDISCHE 
BUURTEN –  SEPTEMBER 2019 

Het is alweer een tijdje geleden dat de laatste 
nieuwsbrief over Onze Indische buurten uw kant 
op kwam. Dit betekent echter niet dat het project 
heeft stilgelegen. In tegendeel, er is juist heel veel 
gebeurd. In deze nieuwsbrief vindt u een kort 
overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen 
omtrent het project in het afgelopen jaar. Van 
uniek fotomateriaal tot een nieuwe website, van 
de eindredactie tot hele nieuwe Indische buurten. 
Veel leesplezier! 

Een tijdje geleden… 

Het reismodel 
In samenwerking met vormgeefster Maura van 
Wermeskerken hebben we het reismodel van 
Onze Indische buurten vormgegeven. Het 
reismodel is een  ‘proefversie’ van het echte boek 
dat we als proef- en promotiemateriaal gebruiken. 
In de reisversie zijn verschillende onderdelen 
opgenomen die ook in het echte boek zullen 
verschijnen, zoals een inhoudsopgave, een lexicon
met Indische begrippen, overzichtskaarten van de 
verschillende Indische buurten en natuurlijk een 
voorproefje van twee artikelen. 

Er is voor gekozen om de artikelen over 
Amsterdam (Thuishaven) en Hengelo (Onder de 
rook van Stork) op te nemen in het reismodel. 
Amsterdam blijft de kroon spannen met het aantal
Indische verwijzingen in het straatbeeld. Voor 
Hengelo is gekozen vanwege de unieke connectie 
met Nederlands-Indië en Suriname door de in 
deze landen gebouwde suikermachines van Stork. 

Wij zullen het reismodel toesturen aan alle 
wethouders van gemeenten met Indische buurten 
met de portefeuille ruimtelijke ordening, erfgoed 
en monumentenzorg. Het is goed voor hen om te 
weten dat zowel lokale auteurs en historische 
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verenigingen, als gemeenteambtenaren en 
archiefinstellingen een bijzondere bijdrage hebben 
geleverd aan het project! 

Bent u nieuwsgierig geworden naar het reismodel? 
Een online versie is als PDF te downloaden via onze 
website https://indischebuurten.nl/. Als u een 
papieren exemplaar wenst te ontvangen, kunt u 
een mail met uw adresgegevens sturen naar Dick 
Rozing via info@dickrozing.nl. 

 



Eind juli is onze vernieuwde website gelanceerd
door Erik van Doorne van Masters of Media. Er 
zijn een aantal knoppen toegevoegd met nieuwe 
informatie.  

Onder ‘nieuws’ vindt u updates omtrent het 
project, zowel over de stand van zaken als over 
het project in de media. U kunt bijvoorbeeld het 
recente interview met Dick Rozing bekijken over 
de Indische buurt van Purmerend in de digitale 
wijkkrant De Weidevenner. Onder ‘sporen’ zijn 
korte stukjes te vinden over de vele Indische 
verwijzingen buiten de Indische buurten die 
Nederland rijk is. Wist u bijvoorbeeld dat er op 
Ameland een Lombokweg is? Onder ‘lexicon’ 

De vernieuwde website 

Dat Indische buurten levend zijn blijkt uit de 
oprichting van niet één maar twee nieuwe 
Indische buurten in het afgelopen jaar.  

De eerste nieuwe Indische buurt zal in Vlissingen 
komen te liggen. Vlissingen had al een kleine 
West-Indische buurt, maar zal nu ook een Oost-
Indisch buurt krijgen. Gerard van der Hoeven 
schreef samen met Dick Rozing het artikel over 
deze buurten in de oude Scheldestad. 

De tweede van deze nieuwe Indische buurten 
komt in Amsterdam. Op 10 juli 2019 stelde het 
college van B & W de definitieve namen van 27 
straten en 5 hofjes vast in een nieuwbouwwijk op 
het Centrumeiland, IJburg. Deze straten worden 
vernoemd naar mensen die zich hebben verzet 
tegen kolonialisme en slavernij in Nederlands-
Indië, de voormalige Nederlandse Antillen en 
Suriname. In totaal betreft het 21 West-Indische 
en 11 Oost-Indische vernoemingen.  

Nieuwe Indische buurten? 

Pagina 2 
 

Onze Indische buurten

staan ruim 300 verschillende Oost- en West-
Indische begrippen en trefwoorden zoals 
eilandnamen en  persoonsvernoemingen 
uitgelegd. U hoeft dus nooit meer te zoeken 
naar de betekenis van uw Indische straatnaam. 

 Op de sponsorpagina kunt u een 
sponsorbijdrage aan het project doen, of een 
gesigneerd exemplaar van het boek op 
voorhand bestellen. Heeft u tips betreffende 
potentiële sponsors? Laat het ons weten, dan 
nemen wij graag contact met u op. 

U kunt de nieuwe website bekijken via de 
volgende URL: https://indischebuurten.nl/ 

Indische buurten overzee 
U zou het misschien niet verwachten, maar 
Indische buurten zijn niet alleen een Nederlands 
verschijnsel! Ook buiten ons land zijn er sporen 
van deze koloniale herinnering te vinden, zoals 
bijvoorbeeld in de dorpen Moengo in het oosten 
van Suriname en Lelydorp ten zuiden van 
Parimaribo.  

De Indische buurt van Moengo heeft een 
interessante ontstaansgeschiedenis. Moengo werd 
namelijk aan het begin van de twintigste eeuw 
gesticht nadat in de nabijheid bauxiet werd 
gevonden. Onder de contractarbeiders die zich in 
het dorp vestigden waren veel Javanen. Zij wilden 
graag de band met hun thuisland bewaren en 
gaven een aantal straten een Indische naam: de 
Javastraat, de Sumatrastraat, Balistraat 
(geschreven als Bali Straat), Madurastraat en 
Celebesstraat zijn hier te vinden.  



Kaart- en fotomateriaal 
De focus van het boek ligt natuurlijk op de artikelen 
over de Indische buurten, maar minstens zo 
belangrijk is het kaart- en fotomateriaal. Want met 
kaarten en foto’s komen de artikelen pas echt tot 
leven: dan pas wordt duidelijk hoe de Indische 
buurten zich hebben ontwikkeld en eruit zien. Het 
team is de afgelopen maanden druk bezig geweest 
om het kaart- en fotomateriaal te verzamelen.  

Het resultaat? Van alle Indische buurten zijn zowel  
hedendaagse als historische kaarten gemaakt.
Hiernaast ziet u bijvoorbeeld de hedendaagse kaart 
van de (West-)Indische buurt van Diemen en een 
kaart  van de Indische buurt van Amsterdam anno 
1908 – toen nog volop in aanbouw. En hieronder ziet 
u twee mooie platen: links een foto van de Balistraat 
in Oegstgeest in 1935, rechts een foto van de 
Billitonkade in Utrecht uit 1910. Alle ruim 7.500
foto’s zijn inmiddels van bijschriften voorzien. Helaas 
kunnen deze niet allemaal in het boek verschijnen, 
maar op onze website vindt u de gehele collectie.  
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Het einde van het schrijfproces komt 
langzamerhand in zicht. Aan een enkel artikel 
wordt momenteel nog geschreven, zoals het 
artikel over de nieuwste Indische buurt van 
Vlissingen. Aan de meeste artikelen wordt de 
laatste hand gelegd. Een aantal artikelen is al in 
de eindredactionele fase – of zelfs al klaar voor 
de vormgeving! 

Michael Bremmers en Thijs Borgers overzien de 
eindredactie. Zij werken samen met een grote 
groep redacteuren om alle artikelen naar een 
hoger niveau te tillen. Wij zijn erg blij met hun 
inzet, enthousiasme en betrokkenheid bij het 
project. 

 

Eindredactie 
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Oproep 
Bent u enthousiast over het project en wilt u een bijdrage leveren? U kunt het project steunen via de 
sponsorpagina onze website en door ons te volgen op Facebook. Ook kunt u deze nieuwsbrief doorsturen 
naar vrienden, kennissen en andere geïnteresseerden in uw gemeente. 

Voor tips, vragen of contact kunt u Dick Rozing bereiken op 06-16425515. U kunt ons ook mailen via
info@indischebuurten.nl. 

Momenteel zijn er in totaal 23 artikelen afgerond 
in de eindredactionele fase. Vanaf september 
zullen deze artikelen naar de vormgeefster gaan 
om opgemaakt te worden. Nog eens 21 artikelen 
worden momenteel klaargemaakt om in de 
eindredactie te gaan. Een flinke klus, maar ook erg 
leuk! 

Na de beeldredactie en vormgeving zullen alle 
auteurs hun bijdrage(n) als PDF van ons 
ontvangen. In deze proef kunnen eventuele 
laatste foutjes die in de tekst geslopen zijn worden 
verbeterd. 


