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Om zijn betoog te ondersteunen,
trok de in Jakarta geboren Pondaag
voor het filmpje een speciaal pro-
testshirt aan. Daarop de letters van
de Vereenigde Oostindische Com-
pagnie (1602-1800) die in het huidi-
ge Indonesië ooit goud geld ver-
diende over de rug - én graf - van
de inheemse bevolking. De beuls-
knoop boven de ’O’ symboliseert
het laatste. 

Gerechtigheid
Pondaag woont sinds 1969 in
Heemskerk. Al tientallen jaren
strijdt de voorzitter van het Comité
Nederlandse Ereschulden verbeten
voor gerechtigheid. Dit mede na-
mens ’de slachtoffers van Neder-
lands kolonialisme’. „Ik hoop het
mee te maken dat zowel de koning

als de Nederlandse regering offici-
eel excuses aanbiedt voor eeuwen-
lange bezetting van Indonesië én
het geweld dat daarbij is gebruikt.
Bovendien dient 103 miljard euro
te worden terugbetaald.” 

Dat enorme bedrag moest Indo-
nesië ophoesten als prijs voor haar
onafhankelijkheid vanaf 1949, zo
berekende weekblad De Groene
Amsterdammer vorig jaar. „Plus
alles wat geroofd is in de eeuwen
vóór 1945, inclusief compensatie
voor de schade, dat is natuurlijk
veel meer dan 103 miljard.” Ook
wijst Pondaag op ’wat Nederlandse
bedrijven daar nog wisten weg te
sluizen ná 1949’. 

In 2011 zwengelde Pondaag de
heftige, en nog altijd voortduren-
de, discussie aan over het op de
Gouden Koets geschilderde paneel
’Hulde der Koloniën’. Het tafereel
beeldt volgens hem de machtsver-

houdingen uit die hij zo veraf-
schuwt en waarin de Indonesische
bevolking door de witte overheer-
ser als inferieur wordt beschouwd.
Op tv, in kranten én Tweede Kamer
barstte het los. „Ik erger me ook
elk jaar als op Prinsjesdag die Gou-
den Koets weer rondrijdt, met
schilderingen waarop is te zien wat
jullie Nederlanders allemaal heb-
ben geroofd. Zelfs het hout en
goud van de koets komt uit Indo-
nesië. En ik noem nog even suiker,
thee, olie, nootmuskaat, koffie,
peper en kruidnagel. Nederland is
er rijk mee geworden, maar wil het
niet hebben over de miljoenen
Indonesiërs die ervoor hebben
geleden en zijn gestorven. Schan-
dalig!”

Zijn vuur dooft niet, hoewel
velen moe van hem worden. „Nou,
dan worden ze maar moe van me.”
Hij weet zich steeds vaker gene-

geerd. Neem het protestshirt. „Dat
wilde een curator van het Rijksmu-
seum graag tonen in een expositie
over de onafhankelijkheidsstrijd,
vanaf 2022. Op die voorwaarde gaf
ik het ook. Vervolgens komt vorige
maand de conservator bij mij langs
met dat shirt. Hij zou er namelijk
niets mee doen en het in het depot
opnemen. ’Ja, kom nou, geef het
dan maar terug’, had ik hem ge-
zegd.” 

Onderzoek
En er is het grote wetenschappelijk
onderzoek ’Onafhankelijkheid,
dekolonisatie, geweld en oorlog in
Indonesië, 1945-1950’. „Ruim vier
miljoen euro heeft de overheid
daarvoor uitgetrokken. Men heeft
tevens een klankbordgroep samen-
gesteld. Zónder Indonesische verte-
genwoordiging, dus géén kritisch
geluid. Ik heb geen uitnodiging
gehad.” Hij stelt dat advocaten een
’koloniale instelling’ hebben. „De
rechtbank heeft het bovendien over
’legitieme acties’ van het Neder-
landse leger. Terwijl dat zich na de
oorlog zelf in Indonesië gedroeg
als de Duitse bezetter.”

„Dit is een schaamteloos land,
het is vechten tegen de bierkaai.
Maar dat blijf ik doen zo lang ik
kan, voor al die slachtoffers en hun
nabestaanden.”

’Steek de Gouden Koets in
brand’, vindt Jeffry Pondaag

Heemskerker te zien
in expositie in
Amsterdam Museum

Indonesische sjouwers in ’Hulde der Koloniën’. FOTO AMSTERDAM MUSEUM/ARTHUR VAN DER VLIES
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Heemskerk ■ ’De koets moet in
brand worden gestoken!’ Dat
zegt Jeffry Pondaag (68) in een
YouTube-filmpje dat ook tot en
met 27 februari is te zien op
expositie De Gouden Koets in
het Amsterdam Museum. De
bijbehorende catalogus onder-
streept dat de Heemskerker tien
jaar geleden het debat over de
koninklijke koets aanwakkerde
en zich deze eeuw als eerste
’openlijk uitsprak over de kolo-
niale schilderingen’ op het voer-
tuig. 

Jeffry Pondaag toont zijn protestshirt
in het filmpje. SCREENSHOT
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Deze acties hebben de afgelo-
pen jaren gezorgd voor 3106 ’ex-
tra zonnepanelen’, verdeeld
over 282 daken in de gemeente
met circa 14.000 inwoners.
Nieuwe kandidaten kunnen
zich tot 15 februari inschrijven
voor ’een aanbod op maat’ mid-
dels de gezamenlijke inkoopac-
tie. Dit loopt via duec.nl/actie.
Duec staat voor Duurzaam Uit-
geest Energie Coöperatie. 

Na aanmelding komt een re-
gionale installateur langs voor

een gratis advies en offerte.
Daarna beslist de bewoner over
wel of niet aankoop. Voordeel is
tevens dat de btw kan worden
teruggevraagd bij de Belasting-
dienst. Ook dit kan in de actie
gratis worden verzorgd door
een administratiekantoor.

Uitgeest telt 5500 woningen.
Uit gegevens van netbeheerder
Liander blijkt dat er 2060 in-
stallaties zijn met gemiddeld
negen zonnepanelen. Dat is
’heel veel’, concludeert Duec-
voorzitter Guus Willemsen. Hij
denkt dat het aantal flink
wordt opgekrikt door grote
deelnemers zoals bedrijven,
winkels en sportverenigingen.
Duec begon in 2018 met zonne-
panelenacties. Dit is de vierde. 

Uitgeesters krijgen vierde actie
voor zonnepanelen op hun dak
Uitgeest ■ In de gemeente
Uitgeest zijn er weer 282 inwo-
ners overgestapt op duurzame
energie. Dat meldt Omgevings-
dienst IJmond bij de aankondi-
ging van opnieuw een zonne-
panelenactie. 

Ook in Opmeer is een inwo-
ner met corona overleden.
Daardoor komt het aantal fata-
le virusslachtoffers in heel
Noord-Holland Noord nu op
567. Het aantal nieuwe besmet-
tingen dat in de regio Alkmaar
is vastgesteld, bedraagt don-
derdag 181. Dat zijn er 24 minder
dan een dag eerder: 205. Dat
blijkt uit actuele informatie van
het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) en
de GGD Hollands Noorden.

In West-Friesland zijn 176

nieuwe coronabesmettingen
geconstateerd, in de Noordkop
97. Sinds de uitbraak van het vi-
rus medio maart vorig jaar heb-
ben nu 111.451 mensen in Noord-
Holland Noord corona gehad of
dit nog onder de leden. Het
aantal ziekenhuisopnames is
gestegen naar 943 tot dusverre.

In het Noordwest Ziekenhuis
(NWZ) in Alkmaar liggen mo-
menteel 33 coronapatiënten:
negen op de intensive care en
24 op verpleegafdelingen.

Het ziekenhuis moet alle zei-
len bij zetten om de roosters te
dichten. Veel medewerkers
hebben (een deel van) hun
kerstvakantie ingeleverd om de
zorg op peil te kunnen houden.
De reguliere zorg is al sinds eind
november tot het minimum be-
perkt.

Twee inwoners van Castricum
met coronavirus zijn overleden
Castricum ■ Het coronavirus
heeft twee overledenen geëist
in Castricum. Het gaat om het
31e en 32e dodelijke slachtoffer
in deze gemeente. In de regio
Alkmaar zijn sinds de uitbraak
van de pandemie 241 coronado-
den te betreuren.

De gemeente Alkmaar heeft 58.800 euro bijgedragen aan het
winterterras op het Waagplein. Het terras was geen succes en
wordt afgebroken. De nieuwste lockdown was de druppel. De
horeca van de Platte Stenen Brug kreeg 56.000 uit het fonds

voor hun winterterras dat wel blijft staan.

58.800
getal van de dag

euro voor winterterras


