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Meestal op de 1ste zaterdag van de maand, voor exacte data zie agenda
op de achterkant van de Nieuwsbrief.
Aanvang meestal 14.30 uur, de zaal is dan open vanaf 14.00 uur.
Adres: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen.

Catering
Bij het programma van de clubmiddagen staat vermeld welke maaltijd u voor die
keer kunt bestellen. Zoals gewoonlijk kunt u uw telefonische bestellingen tot en
met de zondag vóór de clubmiddag doorgeven. U kunt zich dan ook laten
informeren over de te verkrijgen snacks en hapjes. Deze zijn eveneens vooraf te
bestellen bij Elly Ang (020-441 7566) of Susan Tjin (020-695 8322).
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Aankondiging Algemene Ledenvergadering

19 MAART 2016 om 14.30 uur
DE THEMA’S VAN DE CLUBMIDDAGEN VAN 9 APRIL EN 11 JUNI
9 april De heer Peter Lefeber geeft met een collega een lezing over een project
van een Indische Woongemeenschap in wording.
11 juni Chinese Theeceremonie met Professor Zhang Ximin, van de Chinese
Ambassade in den Haag, afdeling Wetenschap en Technologie.

www.verenigingdevriendschap.nl
Bezoek onze vernieuwde website! U vindt alle recente nieuwsbrieven, verslagen en
activiteiten ondergebracht in een overzichtelijk menu. Onder Fotos/Videos zijn vele
prachtige foto's ondergebracht, met name van het lustrumfeest. U kunt ze op uw
gemak bekijken en downloaden. Kijk regelmatig in de Agenda en op het Prikbord
voor nieuwe activiteiten en oproepen.
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GEZAMENLIJK ETEN NA ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 maart 2016
Het bestuur heeft bedacht dat het leuk zou zijn om na het
ALV heel gezellig gezamenlijk een eenvoudige maaltijd te
nuttigen.
Het is de bedoeling dat wij allemaal in de PLUSPUNT na de
vergadering (ALV) samen gezellig gaan eten.
Voor Euro 5,-- kunt U allen aanschuiven voor een
eenvoudig maaltijd: Bamie goreng of Nasi goreng, met
atjar, krupuk en bawang goreng en een toetje erna.
Voor deze dag hebben wij GEEN maaltijd om mee naar
huis te nemen!
Wij verzoeken u om vóór 14 maart 2016 - Elly Ang te informeren of u met ons
mee zult eten, daar wij het aantal maaltijden moeten gaan bestellen.
Betaling van Euro 5,-- p.p. kunnen bij de entree worden voldaan.
Wel hebben wij de volgende Indische hapjes in de verkoop, die u vooraf per email
kunt bestellen bij Elly Ang (elly.ang@casema.nl of per Tel.:020-4417566) en
Susan Tjin (020-6958322).
Alle snacks kosten Euro 1,50 p.s.
Pastel – lumpia basah – risolles – roti baso en roti keju, en misschien nog iets van
zoet.
Wij hopen U allen aan tafel te mogen begroeten!
Elly Ang
KORTE TERUGBLIK OP HET 2DE HALFJAAR 2015
Na de gebruikelijke zomerstop hadden we op 5 september de lezing van Gandolfo
Cascio met de presentatie van “I bambini nell’arte”. Zoals altijd heel interessant,
gelardeerd met de nodige kwinkslagen. Daarna, in oktober een rondleiding met
hem als gids in het van Gogh museum, de expositie over Vincent van Gogh.
Tijdens die rondleiding kwam ter sprake of hij ook zo’n rondleiding in Italië wilde
doen. En dat wilde hij wel. Maar degenen die dat zouden willen moeten alles
individueel zelf regelen. U kunt aan Hing Teng opgeven of u mee wil en deel wil
nemen aan die rondleidingen. Het heeft in de laatste Nieuwsbrief van 2015
gestaan.
In oktober is de geplande Sinterklaasfeest niet doorgegaan, in plaats daarvan is er
een Linedance-feest gehouden. En op 12 december was onze traditionele Eet en
Proef/Pot Luck. Onze gast was mevrouw Siu Ling Koo, met haar presentatie over
het eten, haar kookboek, geaccentueerd door sfeervolle foto’s uit het verleden.
Adverteren
Stuur uw tekst naar: info@verenigingdevriendschap.nl
Kosten per nieuwsbrief: Hele pagina € 50,00 Halve pagina € 25,00
Voor inlichtingen, bel het secretariaat: 020-4417566
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Op 19 februari jl. hebben we afscheid genomen van de heer Tan Gwan Liang
(Lionel) oud voorzitter van onze vereniging in het jaar 2004. Ik heb de heer Tan
leren kennen op de sectie maandag bridge en de sectie biljart. Op de maandag
bridge was ik meerdere malen zijn partner. Er moest altijd volgens de
bridgeconventies worden gespeeld en ik mocht van hem niet bluffen. Per slot van
rekening speelden we geen poker zei hij. Daar hield hij niet van. Op mijn beurt
probeerde ik hem op de dinsdagmorgen bij de sectie biljart tien over rood te laten
spelen. Die tijden zijn spijtig genoeg voorbij. Met het heengaan van de heer Tan
missen we een persoon die zeer intensief heeft meegeleefd met het wel en wee
van onze vereniging en zich samen met zijn echtgenote voor de volle honderd
procent heeft ingezet voor de Vriendschap. Wij danken hem voor zijn wijsheid,
bemiddelend vermogen en optreden in moeilijke tijden van de vereniging. Zijn
echtgenote mw. Lan Tan wensen wij sterkte toe in de komende tijd.
Het nieuwe Chinese jaar is een maand oud. Met oprechte verontschuldiging aan
de leden van Lian Yi Hui en Hua Yi, die ook lid zijn van de Vriendschap, dat ik niet
op beide vieringen aanwezig was. Ik kan niet bij de één komen en bij de ander
wegblijven. Bovendien is het gaan naar twee vieringen voor mij teveel van het
goede. Hopelijk komt er in 2017 één groot knallend Chinees Nieuwjaar feest.
Wanneer deze Nieuwsbrief in uw brievenbus valt, dan treft u ook apart de
jaarstukken voor onze Algemene Ledenvergadering op 19 maart 2016. In
tegenstelling tot voorgaande jaren zal er na de vergadering geen lezing zijn. Na
afloop van de vergadering gaan we gezamenlijk met zijn allen van een klein hapje
genieten. Wel is het zo dat indien u wilt meedoen met het gezamenlijke etentje u
zich moet inschrijven.
Meer informatie hierover treft u in deze Nieuwsbrief (pag. 4).
Graag zie ik u allen op de Algemene Ledenvergadering van 19 maart a.s.
John E. Jacobs

EIGEN RISICO Leden van de vereniging “DE VRIENDSCHAP”, Amstelveen, niet-leden en
introducés die deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten doen dat
voor eigen risico. De vereniging is mitsdien niet aansprakelijk voor schade, door de
leden, niet-leden en introducés geleden tijdens of in verband met de activiteiten van de
vereniging. Zie art. 16 van H.H.R.
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In memoriam G.L. (Lionel) Tan
Lieve Lionel,
Hier zijn wij dan bijeen om afscheid van
je te nemen. Neen, zo gauw had ik niet
gedacht, dat je ons zou verlaten,
geruisloos, in je slaap. Ik hoop, dat het
voor jou een vredig heengaan was. Wij
hadden je nog graag bij ons gehad,
maar ik geloof, dat, als het je tijd is, je
gehaald wordt, daar hebben wij ons hier
op aarde bij neer te leggen. Maar 88
jaar op deze aardkluit wonen is voor een
mens best lang en je hebt de nodige
afwisseling in je leven gehad. Je werd in
1927 geboren in Soerabaja, in het
toenmalige Nederlands-Indië.

Je hebt je jeugd in Bandung en Semarang
doorgebracht en vertrok in de 50er jaren naar
Nederland om te studeren, zoals vele andere
jongeren in die jaren, waaronder veel etnische
Chinezen.
In die periode waren de omstandigheden in
de Republiek Indonesië zodanig, dat velen na
hun studie verkozen zich in Nederland te
vestigen en een gezin te stichten en zodoende
wortel schoten in het koude kikkerland. Ook jij
kreeg een goede baan en een lieve vrouw,
later een dochter en kleinkinderen. Met de
jaren trok deze groep ouderwordende
intellectuelen meer naar elkaar toe en werden
daardoor diverse verenigingen opgericht
waaronder “De Vriendschap”in 1989. Ook aan
het verenigingsleven heb je actief
deelgenomen. Zo was je in 1993 als
commissaris mede bestuurder van de
vereniging de Vriendschap. Ook voor de sectie
bridge heb je jouw krachten gegeven en heb
je jaren leiding gegeven aan de groep in de
MOC. Maar waar wij je vooral goed van
kennen is de arbitrage die af en toe nodig
was, wat jou, met je juridische achtergrond en
aimabel karakter op het lijf was geschreven.
Je begrijpt Lionel, wij nemen maar node
afscheid van je.
Vaarwel en tot ziens, op die plek waar ik hoop
alle dierbaren weer terug te zien.
Somewhere, over the Rainbow.

LEDENMUTATIES Maart 2016
Nieuw ingeschreven
Mevr. A.Beugeling, Amstelveen
Mevr. B.Hoogewoonink, Amstelveen
Mevr. L.Overdijk, Amstelveen
Dhr. H.A.Souw, Amstelveen
Mevr. T.Vodegel, Amstelveen
Dhr. en Mevr. P.H.Tan, Koog a/d Zaan
Overleden
Dhr. H.L.Tan, Amstelveen
Mevr. J.Tan-Kwee, Amstelveen
Mevr. E.Tan, Apeldoorn
Mevr. M.M.L.Tjoa, Amsterdam
Dhr. H.L.Tan, Purmerend
Mevr. E.Suguwidjaja, Amstelveen
Dhr. G.L (Lionel) Tan, Amstelveen
Dhr. F.G.S. Sie, Amsterdam

Uitgeschreven
Dhr. J.Baars, Amsterdam
Mevr. Y.Hoogeweg-Rebattu, Amstelveen
Mevr. H.Kwa, Weesp
Mevr. H.Lauw-Tjioe, Amstelveen
Mevr. S.Y.Lie, Hoofddorp
Dhr. en Mevr. H.D.Oei, Essen (Be)
Dhr. W.Pezaro, Amsterdam
Mevr. N.Nukman, Amsterdam
Mevr. D.Kalsbeek-Keesmaat, Amstelveen
Dhr. en Mevr. M.Wijono,
Oudekerk a/d Amstel
Dhr. en Mevr. S.Han, Amstelveen
Mevr. S.I.Ong-Tan, Amsterdam
Dhr en Mw. E.Dumasy, Amstelveen
Dhr. K.H.Lo, Amsterdam
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Onbekend maakt onbemind. Maak kennis met bridge!
Bridgers associëren het bridgespel met de woorden: leuk, gezellig,
uitdagend, het verveelt nooit !! Daar kunnen niet-bridgers zich weinig bij
voorstellen. Daarom nodigt de bridgesectie van De Vriendschap U uit
om op vrijdag 18 maart met bridge kennis te maken. Als die
kennismaking bevalt kunt U zich opgeven voor de beginnerscursus van
12 lessen die daarop aansluitend begint.
Zoals U in de nieuwsbrief van De Vriendschap regelmatig kunt lezen
bridgen wij op de 1ste en 3de vrijdag van de maand in Wijkcentrum
Alleman, Den Bloeyenden Wijngaert 1 in Amstelveen.
Op de 3de vrijdag in maart, op 18 maart – organiseert de bridgesectie
daar een kennismakingsworkshop voor aspirant bridgers. Mevrouw Els
Hamer, Uw bridgedocente, zal U dan op een speelse (U gaat direct
spelen) en toegankelijke manier kennis laten maken met bridge. Het is
de bedoeling dat deze workshop in tijd parallel loopt met de bridgedag
van de bridgesectie. Op deze wijze kunt U ook kennismaken met de
bridgesectie, waar U te zijner tijd lid van kunt worden.
De bridgeworkshop vindt plaats in een aparte zaal van Alleman en
verloopt als volgt: workshop deel I van 11.30-13.00 uur, lunchpauze
13.00-13.30 uur met Indische hapjes; er kan dan samen met de leden
van de bridgesectie worden geluncht, 13.30-15.00 uur workshop deel
II. Voor leden van de Vriendschap is deelname gratis, niet-leden
betalen E.5,=. Indische hapjes zijn wel voor eigen rekening. Na de
workshop kunt U zich opgeven voor de direct daarop aansluitende
bridgecursus voor beginners (12 lessen van 3 uur – iedere vrijdag 25
maart t/m 11 juni).
De kosten voor de bridgecursus zijn voor leden E. 150,= p.p. , en voor
niet-leden E. 160,= p.p. Deze prijzen gelden bij een minimum aantal
deelnemers van 8 personen. Zowel voor de workshop als voor de
beginnerscursus geldt een maximum van 16 deelnemers.
U kunt zich opgeven voor de workshop bij de bridgesectie:
Cisca Goudsmit, secretaris (goudsmit@caiway.nl , tel. 0297-764312 na
17.00 uur)
Patricia Tjiook-Liem, voorzitter (patricia.tjiook.liem@gmail.com, tel.
020-6361956 na 17.00 uur).
TAI CHI????
Een jonge leraar taichi is bereid om geïnteresseerden les te geven indien
hiervoor belangstellenden zijn. Hij is ook hel goed in kung fu en ook doet
hij de leeuwendans. Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich bij mij of
Ingkie The opgeven, er moeten wel minimaal 9 mensen zich aanmelden.
Sally Tee
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Kunstreis naar Florence met Dr. Gandolfo Cascio tussen 11-19
juni. De reis gaat door, er zijn voldoende aanmeldingen. Er is
nog plaats!
Naar aanleiding van de oproep in onze
vorige Nieuwbrief, kan ik verheugd melden
dat zich voldoende belangstellenden hebben
aangemeld voor de kunstreis!
Er is echter nog plaats voor een beperkt
aantal gegadigden.
Uit de keuze tussen Rome, Florence en
Milaan is de beslissing genomen om
Florence te bezoeken, een stad vol met
belangrijke Italiaanse cultuur.

Het boeken van de vlucht/reis naar Florence en het verblijf aldaar,
gebeurt op individuele basis. Tevens is de periode vooraf en daarna,
zelf te kiezen.
Wat vast staat zijn de 3 dagen waarin Dr. Gandolfo Cascio, ons
rondleidt langs verschillende musea en een aantal gezellige delen van
de stad.
Hieronder het programma (onder voorbehoud):
Dag 1 dinsdag 14 juni
09.30 Welkom & afspraken
10.15 Middeleeuwse en Renaissance kunst: Galleria degli Uffizi. Hier zullen we grote
meesterwerken van het begin van de vroegmoderne Westerse kunst zien: Botticelli,
Leonardo en Michelangelo.
12.30 Individuele lunch
14.00 Renaissance beeldhouwkunst: Museo del Bargello. Dit museum huisvestigt
beelden van meesters als Donatello en Michelangelo
Dag 2 woensdag 15 juni
10.00 Museo di San Marco. Dit is een voormalige klooster met fresco's van Beato
Angelico.
11.00 Koffiebreak
12.00 Wandeling in de San Lorenzo buurt en overdekte markt. Hier zullen we een
gezellige markt (eten en lederwaren) bezoeken. Gelegenheid om een een hapje te
eten samen met de winkelende Italianen.
13.00 Individuele lunch
14.00 Moderne kunst: Galleria Palatina van Palazzo Pitti en Giardini di Boboli. Na de
kunst van het begin, gaan we door met de moderne kunst van de 19 eeuw. Denk aan
kunstenaars als Silvestro Lega, Hayez.
Dag 3 donderdag 16 juni
10.00 Bezoek aan de basiliek van Santa Croce. Dit is het Pantheon van de Italianen
met de tombes van bekende kunstenaars en wetenschappers.
11.00 Koffiebreak
12.00 Kathedraal van Santa Maria del Fiore. Een gotische kerk met interessante
fresco's.
13.00 Individuele lunch
14.00 Hedendaagse Kunst: Museo del Novecento. Na de vroeg moderne en de
moderne kunst zullen we kennis maken met de XX eeuw. Hier zullen we zien werken
van Donghi, Guttuso en Campigli.
19.00 Gezamenlijk diner
Kijk ook op deze site: www.polomuseale.firenze.it/en/musei/tutti.php
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Deelname aan dit educatieve deel bedraagt 300 euro p.p. (inclusief alle
toegangskaartjes). U ontvangt in april instructies voor betaling, per
email.
Wij proberen zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken. U ontvangt
tijdig informatie over vlucht en verblijf en tips, echter een ieder mag
hiervan afwijken en eigen keuzes maken. Ook tijdens ons verblijf in
Florence is onze intentie om gezamenlijk te lunchen en dineren.
Suggesties voor invulling van de overige vrije dagen en diners zijn
welkom.
Planning:
Begin april ontvangt u bericht met suggesties voor hotel, vlucht en de
lijst met deelnemers.
Eind mei, krijgt u per email, het definitief programma en verzamel
adressen in Florence.
Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij Hing Teng, liefst via
email: hhteng@telfort.nl of mobiel: 06 2266 0108.
Alle correspondentie gebeurt per email.

Het Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) zet zich in
om het erfgoed van de Chinezen uit Indonesië, en daarmee het materiaal
dat kenmerkend is voor hun geschiedenis en vertelt over hun dagelijks-,
beroeps- en familieleven, voor verlies te behoeden. Oude familiefoto’s en
films, archieven, een dagboek, een receptenschrift,
huwelijksaankondigingen, brieven en ook voorwerpen: als men er niet op
let worden zij (als waardeloos) weggegooid en gaat dit materiaal voor altijd
verloren. Laat dat niet gebeuren, behoud het voor volgende generaties, neem
contact op met het CIHC, dat samenwerkt met het wetenschappelijk
instituut KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde), de
Universiteitsbibliotheek en het Museum Volkenkunde, alle in Leiden.
Voor informatie en contact: cihc.kitlv@gmail.com;
patricia.tjiook.liem@gmail.com
www.cihc.nl Facebook: chineseindonesianheritagecenter.com

Vooraankondiging: 8 juli Wandelen met Yulan naar de
Westelijke eilanden (programma volgt)
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Rondleiding door: De Gouden Eeuw in het Museum de Hermitage
te Amsterdam met Kunsthistoricus: Carien Kanters
Datum: Vrijdag 15 april 2016, van 10.30 tot 12 uur en eventueel
een tweede groep om 12-13.30.
Verzamelen: Om 10.15 (1e groep) of 11.45 (2e groep)aan de
achterzijde van het museum aan de Nieuwe Keizersgracht 1.
Aansluitend lunch: Dimsum van 14.00-15.30, Restaurant Hoi Tin,
Zeedijk 122-124, 1012 BB Amsterdam (10 min. lopen of met de Metro)
Dertig reusachtige groepsportretten uit de 17e eeuw afkomstig uit de
collecties van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum zijn voor het
eerst verzameld in de Hermitage Amsterdam. Deze ‘broers en zussen’ van
De Nachtwacht zijn uniek in de wereld en vanwege hun formaat zelden te
zien. Ze tonen ons regenten, schutters en kooplieden van allerlei rangen,
standen en religies, gebroederlijk naast elkaar.

Tijdens onze rondleiding zal Carien Kanters de 17e eeuw doen herleven, en
vertellen over de belangrijke families in Amsterdam, hun invloeden,
vriendjespolitiek, huwelijken, intriges en hoe de VOC een rol speelde bij het
vergaren van hun rijkdommen.
Carien Kanters is kunsthistoricus verbonden aan het Rijksmuseum, docent
kunstgeschiedenis bij de Vrije Academie. Haar Japanse echtgenoot heeft
veel inzicht gegeven in oosterse cultuur en denkwijze. Tijdens vele reizen en
familiebezoeken in Japan, heeft zij veel geleerd over de verschillen én
overeenkomsten tussen Oost en West.

Aanmelden voor rondleiding en facultatieve de lunch is mogelijk tot 8
april, bij Hing Teng per email hhteng@telfort.nl of mobiel 06 2266
0108.
Kosten voor deze rondleiding bedraagt 11,50 euro per persoon (nietleden 13,50 euro). U ontvangt bericht in welke groep u ingedeeld bent.
Gelieve zelf voor een toegangskaart te zorgen, daar er diverse soorten
kortingen (Stadspas gratis, Museumkaart 2,50 euro) zijn, zie hiervoor
http://www.hermitage.nl/nl/bezoek/
Het bedrag graag vóór 10 april, ovv ‘Van Gogh Museum’ overmaken op
IBANnr. NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap.
Indien U uitsluitend mee wilt met de dimsum lunch, graag even
aanmelden ivm reservering. De kosten worden hoofdelijk omgeslagen,
neem voldoende contant geld mee (ongeveer 17 euro).
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Muziekuurtje van de Vriendschap, 9 januari
Op 9 januari vond de 19de editie van het Muziekuurtje van de Vriendschap plaats
met een prachtig gevarieerd programma. Vroeger was het het Muziekuurtje van
Lan Tan maar vanaf dit jaar heeft Yu Lan het stokje van haar tante overgenomen.
Vele nieuwe talenten traden voor ons op: het jongste talent, de 9-jarige
Amstelveense Jikkemijn, speelde lieflijk en zeer muzikaal op haar blokfluit en de
15-jarige Maxim Heijmerink, jong talent van het conservatorium van Amsterdam,
speelde een prachtige Haydn sonate op de piano. Julia Rusanovsly gaf blijk van
haar virtuositeit op de viool. Zij werd schitterend begeleid door de RussischNederlandse Sonja Kochoutina. Het publiek genoot ook van de daverende quatremains uitvoering van de 'Slavische dansen' van Dvořák door het duo Remon
Holsbergen en Daniël Kool. Het plezier spatte ervan af. Tot slot werden we vol
enthousiasme het nieuwe jaar ingeblazen door het 'Flexible Brass' ensemble, met
o.a. de Taiwanese student Yi-Ru Huang. Zij was gespot door Yu Lan die
persoonlijk voor ons aan het scouten is in geweest in het conservatorium van
Amsterdam. Veel dank aan Yulan: een mooier begin van het nieuwe jaar kunnen
we ons niet wensen. Moge zij deze muzikale traditie in het verenigingsleven van
De Vriendschap nog lang voortzetten.

Meer foto's op onze website: http://www.verenigingdevriendschap.nl/

Zaterdag 9 januari j.l. was ons traditioneel
Muziekuurtje, ditmaal onder auspiciën van Yulan
Tjoa. Men kon merken dat het een nieuwe
uitvoering was, er waren ook voor ons
nieuwkomers bij. We hebben ervan genoten.
Maar ik wilde een ander onderwerp toelichten. De
collecte voor een goed doel. Ik was het eigenlijk
vergeten, totdat onze oud-voorzitter mij eraan
herinnerde en ook Yulan mij aan mijn jasje trok.
Deze op de valreep gehouden collecte heeft toch
maar Euro 127,80 opgebracht!! Waarvoor onze
hartelijke dank. Dit bedrag is ditmaal bestemd
voor Stichting Dierenlot te Utrecht.
Sally Tee
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Vertellingen uit de Japanse bezettingstijd
Kiong Hoo Djie
Deel 2
Tan Kah Kee uit Singapore werd bij verstek ter dood veroordeeld door de Japanners,
omdat hij fondsen voor China geworven had tijdens de Sino-Japanse oorlog. Hij vluchtte
uit Singapore naar Sumatra, West Java, Midden Java en Oost Java. Hij werd geholpen
door de exleerlingen van de school Chi Bi. Deze school was een van de scholen die Tan
Kah Kee ooit in zijn geboortestad had opgericht. Hij had ook de universiteit Xiamen
gesticht. Op een dag klopten twee Japanse officieren aan de deur van de woning, waar
Tan Kah Kee in Batu woonde, om warme koffie te vragen. De exleerling van de Chi Bi
school opende de deur en liet de twee officieren binnen. Hij zei dat zijn oom (Tan Kah
Kee) stokdoof was. Tan Kah Kee was het boek De Drie Koninkrijken (Sam Kok) aan het
lezen. De exleerling vroeg zijn neef om warme koffie voor de officieren te maken. Die
bracht de kopjes koffie met trillende handen. De officieren hadden direct argwaan. De
exleerling reageerde snel. Hij zei dat zijn neef ooit was afgeranseld door een Japanse
soldaat, toen hij op een kruispunt liep zonder voor de soldaat te buigen. Daardoor beefde
hij altijd, als hij Japanners zag. De twee officieren begrepen de reden.
Zijn er ook inlandse vrouwen, die werden gebruikt als “comfort women” door de
Japanners zoals in China, Filipijnen en Zuid-Korea? Ja, een Nederlandse vrouw heeft dat
onderzocht. In het begin was het moeilijk om een antwoord te krijgen. De ex “comfort
vrouwen” vinden dat schaamtevol voor haar en haar familie. Toen een van deze vrouwen
verteld had wat er precies was gebeurd, durfden de andere vrouwen dat ook te vertellen.
De Japanners gaven bevel aan de camat (district hoofd) jonge vrouwen te leveren voor
het wassen van kleren en het koken voor de soldaten. Deze jonge vrouwen werden
geplaatst in een huis. Ze moesten werken als prostituees. Elke soldaat, die binnenkwam,
kreeg een condoom, en 10 minuten tijd van de bewaker.
Verder zie de video met de titel Omdat wij mooi waren – Indonesische troostmeisjes:
https://www.youtube.com/watch?v=Hx4vRRH7rhc
Men zei dat verkrachtingen van vrouwen en wreedheden in Indonesië tijdens de Japanse
bezetting gebeurden in plaatsen onder gezag van officieren van de Japanse landmacht en
niet onder officieren van de Japanse marine. Men zei dat de Japanse marine de neiging
had om de Indonesische onafhankelijkheidstrijd te helpen, met admiraal Maeda Tashari
als voorbeeld, die toestemming gaf aan de Indonesische leiders zijn woning te gebruiken
voor de voorbereiding van de Indonesische Onafhankelijkheidsproclamatie. Ook had een
hoge marine officier Ktut Tantri (een Amerikaanse met de oorspronkelijke naam Muriel
Stuart Walker) uit de gevangenis gehaald en hij liet haar in zijn woning genezen van haar
verwondingen en van het tekort aan voedsel.( Zie verder het boek van Ktut Tantri, 'Revolt
in Paradise' in het Engels of 'Revolusi di Nusa Damai' in Indonesisch).
Later had ik een artikel gelezen dat het militarisme, dat beïnvloed werd door de
Bushido gedachte, werd gepropageerd door de afstammelingen van de samoerai. Velen
van deze afstammelingen zaten in een hoge positie bij de landmacht. Deze had de marine
nog niet zover beïnvloed, de marine stond toen nog onder invloed van prodemocratische
gedachten. Daardoor trad de marine professioneler op. Veel civiele Japanse ambtenaren
in Indonesië waren aardig. Velen waren exstudenten van de universiteiten, die nog niet
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beïnvloed waren door de militaire indoctrinatie. Zo vonden we af en toe Japanners die
zachtmoedig waren voor kleine kinderen. Dachten ze misschien aan hun eigen kinderen,
die ze in Japan moesten achterlaten? Maar het militarisme had jonge kinderen van de
lagere school geïndoctrineerd. Ze kregen houten zwaarden om op poppen van stro in te
steken. De poppen moesten ze beschouwen als de gehate Chinezen, die ze moesten
bestrijden. Door de annexatie van Mantsjoerije door de Japanse landmacht, kreeg Japan
heel goedkoop grondstoffen zoals steenkool en ijzer. Japan werd een industriële natie en
de economie ging snel vooruit. Daardoor kreeg het militarisme veel steun van de
bevolking, voornamelijk van de grote industrieën. De prodemocratische ministerpresident werd vermoord en de prodemocratische beweging ging achteruit.
De prodemocratische partij in Japan steunde de beweging van Sun Yatsen. Ze wilden
samen met Sun een democratisch welvarend Azië ontwikkelen. Een paar prodemocratische Japanners hadden in China aan de zijde van Sun gevochten tegen de Qing
dynastie.
Bronnen:
1. Vertellingen van familieleden, vrienden en kennissen
2. Ktut Tantri, Revolusi di Nusa Damai of in het Engels Revolt in Paradise
3. C.F. Jong, Tan Kah Kee: The making of Overseas Chinese Legend.

________________________________________________________________
Foto's Eet en Proef, 15 december
Zie alle foto's op onze website: http://www.verenigingdevriendschap.nl
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES

Sectie Bibliotheek
Sectie Biljart
Sectie Bridge Vrijdag

Sectie Line dancing
Sectie Mahyong

Cateringcommissie
Clubmiddagen
Commissie Golf
Commissie Reizen
Evenementen
Website

Redactie Nieuwsbrief

dhr. Kiong Hoo Djie

Tel. 020-3317382
E-mail: Djiekh@gmail.com
dhr. Han Sing Liem
Tel. 06-10579961
email:hansingliem@yahoo.com
mw. Ciska Goudsmit Tel. 0297-764312
E-mail:goudsmit@caiway.nl
mw. Patricia Tjiook-Liem Tel. 020-6361956
E-mail:patricia.tjiook.liem@gmail.com
Elly Ang
Tel. 06-51354574
E-mail : elly.ang@casema.nl
mw. Grace Halim
Tel. 0297 – 564 477
E-mail: grace.halim@kpnmail.nl
mw. Hilly Sie
Tel. 020 – 645 8398
mw. Elly Ang
Tel. 020 – 441 7566
E-mail: elly.ang@casema.nl
mw. Sally Tee
Tel. 020-6194823
E-mail: sallyteehols@hotmail.com
mw. Kiem Sian Tan
Tel. 020 - 3377554
E-mail: ks_tantjioe@hotmail.com
dhr. Roy Ho Ten Soeng Tel. 0228 – 544 572
E-mail: hotensoeng@multiweb.nl
mw. Hing Teng
Tel. 020 – 641 3859
E-mail: hhteng@telfort.nl
mw. Juul de Moel-Nitisusanta
Tel. 033-2536426/06-47774560
E-mail: juul@omnisys.nl
mw. Ing Lwan Taga-Tan (doet ALLEEN de opmaak)
mw. Elly Ang
E-mail: elly.ang@casema.nl
(doet de organisatie/planning/teksten verzamelen/
communicatie met de drukker)
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NIEUWS UIT DE SECTIES
Golfdag De Vriendschap & Inisiatip

6 mei 2016

Beste Golfvrienden,
Voor dit jaar hebben we gekozen om in Liemeer te gaan golfen; Golf &
Countryclub Liemeer.
Het is een mooie compacte, maar uitdagende baan, gesitueerd in het Groene Hart,
dichtbij Alphen aan de Rijn. Kenmerkend voor de Champions Course zijn de
verrassende doglegs, de strategisch aangelegde bunkers en de altijd aanwezige
wind. Bovendien heeft Liemeer ook een leuke par 3 en par 4 baan op Qualifying
niveau, voor diegene die géén 18 holes willen spelen.
Ook het restaurant De Heeren van Liemeer, direct gelegen aan de golfbaan heeft
uitstekende kwaliteiten. Indien mogelijk kunt men gebruik maken van het naast
gelegen Bed & Breakfast De Sfeerstal, voor een sfeervolle overnachting.
Kortom alle reden om ook dit jaar deel te nemen aan deze Golfdag!
We maken er weer een gezellige en sportieve dag van; wacht niet te lang met
inschrijven!
Vriendelijke groeten.
Sian Tan & Ay Lee Liem , Vereniging de Vriendschap
Alex Siem en Bian Tie Liem, Inisiatip
De flyer en het inschrijformulier kunt u vinden op onze website:
www.verenigingdevriendschap.nl
Line-Dance Rooster 2016
Vanaf 7 januari 2016 t/m 25 juni 2016
VERGEVORDERDEN – elke donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur
Vanaf 8 januari 2016 t/m 25 juni 2016
BEGINNERS EN GEVORDERDEN elke VRIJDAGAVOND in de kleine zaal
de groepen zijn ingedeeld naar niveau van de deelnemers!!
van 19.00 uur tot 22.00 uur – beginners
van 20.00 uur tot 23.00 uur – gevorderden en ver gevorderden
Mahjong
De speeldata tot de zomer:
12 en 26 februari
11 en 25 maart
8 en 22 april13 en 27 mei
10 en 24 juni
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SECTIES: PROGRAMMA - LOCATIES - CONTACTGEGEVENS
LINE DANCE
Donderdagavond Gevorderden - grote zaal
19.00 tot 22.00 uur
Vrijdagavond Beginners en Gevorderden - kleine zaal
de groepen zijn ingedeeld naar niveau van de deelnemers.
19.00 uur tot 22.00 uur – beginners
20.00 uur tot 23.00 uur – gevorderden en ver - gevorderden
Locatie: Wijksteunpunt Pluspunt
Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen
(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert –
Amsterdamseweg/Molenweg)
Docent: Coby Damen
U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek in de grote
zaal, o.l.v. leert u diverse passen en nieuwe dansen!
Contact
Wilt U graag bewegen, dansen is gezond en heeft U interesse om het te
leren of weet U iemand die ook interesse heeft, neem dan contact met
onderstaande personen (na 20.00 uur)
Kien Lo – swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140
Ingkie The – ingkie@gmail.com - Tel. 0252-221315
Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 020-4417566; 06-51354574
BRIDGE VRIJDAG
De bridgedrives worden op de 1e en 3e vrijdag van de maand gehouden,
van januari t/m juni en van september t/m december, geen bridge in juli
en augustus.
Er wordt gespeeld van 11.30 tot ongeveer 15.30 uur, met een lunchpauze
van een half uur. Tijdens de lunchpauze zijn Indonesische snacks
verkrijgbaar. Beginnende en gevorderde bridgers zijn van harte welkom
om op vrijdag te komen bridgen.
Locatie: Wijkcentrum Alleman
De Bloeyende Wijngaerdt 1, Amstelveen
Contact
Ciska Goudsmit
Telefoon: 0297-764312; email: goudsmit@caiway.nl
GOLF
Contact
Sian Tan : telefoon 020-3377554 / 0651-905279,
email: ks_tantjioe@hotmail.com
Aylee Liem : telefoon 0620-676875
U kunt ook e-mailen naar golfevenement@gmail.com
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BILJART
De Biljart sectie speelt op iedere dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. Nog
steeds kunnen wij geen nieuwe leden aannemen omdat er geen
biljarttafefs beschikbaar zijn op de dinsdagen van 10.00 u t/m 12.00 u.
Kosten biljart: per keer € 3,75 en per 10 keer € 35,00
Locatie: Startbaan Tennispark
Startbaan 4, 1185 XP - Amstelveen
Contact
e-mail : hansingliem@yahoo.com
gsm : 06-10579961
MAHJONG
Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de 2
zomermaanden en in de Kerstvakantie.
Mahjong spelen is gezellig en het is goed voor je geheugen! Guru’s
(leraren) zijn aanwezig om beginnelingen aanwijzingen te geven en zij
dienen als vraagbaak bij ingewikkelde situaties, ook voor gevorderde
spelers. In de pauze zijn Indonesische snacks verkrijgbaar en u kunt deze
lekker opsmikkelen bij een kopje koffie, thee of glaasje sap (te koop bij
de bar), terwijl u bijpraat met oude bekenden of nieuwe vriendschappen
sluit.
Locatie: Wijkcentrum Alleman
Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen
Tijd: 12.30 - 16.30 uur (komt u s.v.p. om 12.15 uur i.v.m. registratie)
Contact
Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398
BIBLIOTHEEK
De bibliotheek van De Vriendschap wordt beheerd door de heer Kiong
Hoo Djie. Als u boeken wilt lenen, neemt u dan s.v.p. eerst (per e-mail of
telefoon) contact op om een afspraak te maken. De catalogus is bij de
bibliothecaris thuis op te halen, tegelijk met het lenen van de boeken.
Desgewenst kunt u de catalogus ook per e-mail toegezonden krijgen.
Naast de boeken van de bibliotheek van De Vriendschap kunt u ook
boeken lenen uit de privécollectie van de bibliothecaris. Beide catalogi zijn
op de website terug te vinden en te downloaden.
Adres
President Allendelaan 323, 1068 VM Amsterdam
Contact
Kiong Hoo Djie
E-mail: Djiekh@gmail.com; Telefoon : 020-3317382
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INSCHRIJFFORMULIER
De Vriendschap is een vereniging voor jong en oud. De vereniging stelt zich ten doel het
bevorderen van de onderlinge vriendschapsbanden van de leden. Zij tracht dit doel te bereiken
door het stimuleren en organiseren van sociale, culturele, sportieve en recreatieve activiteiten.
De vereniging draagt een open karakter en heeft geen politiek en/of religieus oogmerk.
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid/donateur van de vereniging
De Vriendschap:
Naam:
M/V
Voornamen:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

Beroep (evt. voormalig):
Hobby’s:
Meldt hierbij ook partner als lid/donateur: ja / neen
Naam:

M/V

Voornamen:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

Beroep (evt. voormalig):
Hobby’s:
De contributie voor 2016 bedraagt €30,00 per echtpaar of €15,00 per persoon. Zij die geen
machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie hebben afgegeven zullen een
acceptgiroformulier ontvangen, waarvoor €2,00 extra in rekening wordt gebracht.
Datum:

Handtekening:

Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen,
tel. 020-4417566, email: info@verenigingdevriendschap.nl
Website: www.verenigingdevriendschap.nl
ING-bank IBAN: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v De Vriendschap te Amstelveen;
KvK nummer 405 368 50
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Aan
de Penningmeester van vereniging De Vriendschap
Machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie
Ondergetekende,
Lidnummer:

Geb. datum

M/V

Naam

Voorletters

Adres
Postcode

Woonplaats

machtigt hierbij de penningmeester van De Vriendschap tot wederopzegging om de
jaarlijkse contributie af te schrijven van zijn/haar rekening.
Naam bank:

IBAN nr.:

Contributie hoogte:
€ 30,00
€ 15,00

Datum:

Handtekening

U hebt 56 dagen de tijd om zonder opgave van redenen uw Bank opdracht te geven
om het geïncasseerde bedrag terug te laten storten.
Opsturen aan:
Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen
email: info@verenigingdevriendschap.nl
Website: www.verenigingdevriendschap.nl
ING-bank IBAN: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen.
KvK nummer 405 368 50
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ACTIVITEITENAGENDA DE VRIENDSCHAP

CLUBMIDDAGEN
Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur (zaal open 14.00 uur)
Toegang voor leden gratis, voor niet-leden € 3,00, tenzij anders vermeld
19 maart: Algemene Ledenvergadering Na afloop gezamenlijk eten
9 april: De heer Peter Lefeber geeft met een collega een lezing over een
project van een Indische Woongemeenschap in wording
11 juni: Chinese Theeceremonie met Professor Zhang Ximin, van de
Chinese Ambassade in den Haag, afdeling Wetenschap en Technologie
ACTIVITEITEN
15 april: Rondleiding 'De Gouden Eeuw' in museum de Hermitage
6 mei: Golfdag De Vriendschap & Inisiatip
8 juli: Wandelen met Yulan naar de Westelijke eilanden

ACTIVITEITEN ANDERE VERENIGINGEN & INSTELLINGEN
t/m mei 2016: Chinese Indonesiërs in Nederland, Museum Volkenkunde,
Leiden
12 februari - 14 augustus: De Boeddha, Museum Volkenkunde, Leiden
28 mei t/m 5 juni 2016: Tong Tong Fair, Den Haag

20

