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Agenda 
Bij alle activiteiten nemen we wat Covid-19 betreft de 
voorschriften van het RIVM in acht! Daarom is opgave 
vooraf voor alle activiteiten verplicht. Dit kan telefonisch of 
via de mail (zie bovenaan de pagina). 
 
Woensdag 26 augustus:     
De Knipe – Zomeravondlezing. €5,- p.p. 
Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Eduard Douwes Dekker 
werd geboren. Onder het pseudoniem Multatuli schreef hij, 
gebaseerd op eigen ervaringen, Max Havelaar. Het boek 
en ervaringen van mijn schoonfamilie vormen de leidraad 
in mijn verhaal over de geschiedenis van Nederlands-
Indië. 
 
Woensdag 30 september:  
De Knipe - Vraag maar Raak-avond. €5,- p.p. 
Tijdens deze avond beantwoord ik vragen, die je altijd al 
over het verleden hebt willen stellen.  
 
 
Vooruitblik 
 
Oktober, Maand van de Geschiedenis met als thema 
“oost/west”:  
Er verschijnt in september een speciale editie van de 
nieuwsbrief met de activiteiten in oktober. Op het 
programma staan in ieder geval een pubquiz en een lezing 
bij het thema van dit jaar. 
   Ook start op diverse locaties de cursus “Leer mij 

Nederland kennen” over de geschiedenis van Nederland 
(1815-1981).  
 
November 
Start van de cursus “De wereld van Marco Polo”. Aan de 
hand van de beschrijving van zijn reizen naar Azië (1271-
1295) verdiepen we ons in de landen en streken die hij 
bezocht. 
 
 

Kwartaalkiekje – Bermtoerisme 
 

 
Bermtoerisme langs Rijksweg 1 bij Witte Bergen (fotograaf onbekend). 
Bron: Geschiedenis Beleven.nl, 10 april 2013. 
 
Velen worstelen dit jaar door Covid-19 met de vraag: “Wat 
gaan we doen in de vakantie?”. Het is lastig om te bepalen wat 
wijsheid is in dezen. Om me heen hoor ik eigenlijk maar twee 
antwoorden op deze vraag: 1. We blijven thuis dit jaar; 2. We 
gaan wel, maar blijven in Nederland.  
 
Bermtoerisme is tegenwoordig geen optie meer. Dit fenomeen 
ontstond in de jaren ’30, maar werd vooral populair in de jaren ’50 
en ’60 van de vorige eeuw. Wat was er heerlijker dan op een 
prachtige dag een mooie autorit te maken met het gezin. Onderweg 
parkeerde je in de berm en klapte je een stoeltje uit of zette je de 
tent op. De kinderen deden een spelletje of noteerden 
nummerplaten van passerende auto’s. De volwassenen gaven, 
onder het genot van een kopje koffie uit de thermoskan, 
“deskundig” commentaar op de voorbijrijdende auto’s en de 
rijvaardigheid van de chauffeurs. In 1965 werd bermtoerisme, 
vanwege de gevaren, verboden. 
 

 
75 jaar bevrijding 
Op 4 en 5 mei jl. stonden we stil bij 75 jaar bevrijding in Nederland en Europa. De oorlog was hiermee echter, ook voor 
Nederland, nog niet voorbij. Op 15 augustus staan we daarom stil bij de bevrijding van Nederlands-Indië. Hierbij kunnen we 
niet heen om de nasleep die deze had voor de verhoudingen tussen Nederland en de kolonie in de Oost. Hieronder een 
aantal gebeurtenissen uit de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. (voor meer informatie over de nasleep verwijs ik 
naar mijn artikel voor de bevrijdingsbijlage van de SA!. Zie www.frijopsterlan.nl). 
 
1942                         Het Japanse leger verovert Nederlands-Indië. Nederlanders en Indische Nederlanders worden geïnterneerd. 
15 augustus 1945   Japan capituleert nadat de Verenigde Staten atoombommen heeft afgeworpen op Hiroshima en Nagasaki.  
17 augustus 1945   Soekarno en Hatta roepen de onafhankelijke Republik Indonesia uit. 
1945 – 1946.            Bersiap-periode. Indonesische nationalisten stellen zich agressief op tegen Nederlanders en Indische  
                                 Nederlanders. Zij kunnen de kampen niet verlaten en worden, in opdracht van de Britten, beschermd door  
                                 Japanse militairen. Duizenden mensen met de Nederlandse nationaliteit komen om tijdens de Bersiap. 
1945 – 1962             Nederland onderhandelt, onder buitenlandse druk, met de Indonesische regering over de officiële  
                                 soevereiniteitsoverdracht. Nederlands onwil blijkt vooral uit de gevoerde politionele acties van 1947 en 1948,  
                                 die opnieuw veel slachtoffers vragen. Totaal vallen er gedurende deze periode bijna 5000 doden aan  
                                 Nederlandse zijde en aan Indonesische zijde tussen de 100.000 en 150.000. Als laatste wordt Nieuw-Guinea  
                                 in 1962 overgedragen aan de Indonesische regering. 
 
                                 Ongeveer 300.000 personen met de Nederlandse nationaliteit, waarvan de meesten Nederland nooit hebben  
            gezien, komen in deze periode definitief naar Nederland. 
 
De Eerste Wereldoorlog heeft de poppie, De Tweede Wereldoorlog in Indië en de Bersiap hebben de Melati (Indische jasmijn). 


