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Pace Nieuws
De vorige Nieuwsbrief dateert
al weer van november 2017.
Daarna is het stil gebleven,
dat wil echter niet zeggen dat
er
niets
gebeurd
is.
Integendeel! Van een deel
van dat werk doen wij u in
deze Nieuwsbrief verslag.
Jarenlang was Koen de
Jager de man achter de
Nieuwsbrief en het heeft
even
geduurd
voordat
iemand het stokje van hem
kon overnemen, toen hij
aangaf een stapje terug te
doen in zijn drukke inzet voor
Papua Erfgoed.

Met dat laatste duiden we al
op één van die dingen die
achter de schermen de
afgelopen tijd de aandacht
vroegen. Het was al zo dat
de beide hiervoor genoemde
stichtingen
nauw
samenwerkten. Omdat het
juridisch eigendom van de
PACE collectie gescheiden
moet
blijven
van
de
operationele activiteiten zoals
publiciteit, inventariseren van
de
collectie,
vertegenwoordiging
op
evenementen en dergelijke,
kon de nauwe samenwerking
niet in een fusie worden
vormgegeven. Na uitvoerig
beraad en advies is gekozen
voor een personele unie en
sinds half december zijn de
bestuursleden van beide
stichtingen dezelfde. Dit geeft
meer slagkracht naar de
toekomst.
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Drs. Vien Sawor,
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bid manager
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Nu dit gelukt is, is dit de plek
om Koen van harte te
bedanken voor al dat werk
dat
achter
de
vele
Nieuwsberieven
die
hij
verzorgen
schuil
gaat.
Chapeau, we zijn je er
dasnkbaar voor. De nieuwe
redactie zal haar best doen in
de traditie vanm Koen u met
regelmaat van het werk van
de stichting Papua Erfgoed
en van dat van de Stichting
Collectie PACE op de hoogte
te houden.

Papua Erfgoed was ook in de
afgelopen
periode
met
regelmaat met een stand
vertegenwoordigd
op
evenementen. Bijvoorbeeld
op de reünie van de
Vereniging
Ned.
NieuwGuinea Militairen en bij Pasar
Molen. Ook op de Papua
solidariteitsdagen.
En
natuurlijk
op
de
Veteranendag. Ook dit jaar
op 29 juni zullen we weer
present zijn.

Schenkingen
Periode tot mei 2019
Artefacten Nieuw-Guinea
 Mw. I.O. Baks – setje paradijsvogelveren

Boeken
Ook waren we present bij de opening van de
tentoonstelling ‘Freerk Kamma, de witte
Papoea, terug in Wierum’, die vorig jaar zomer
in de Museum-Kerk van Wierum werd
gehouden. Met een mooi aantal objecten uit de
collectie en het nodige advies werd bovendien
een behoorlijke bijdrage aan deze bijzondere
tentoonstelling gegeven. Ook de oud-voorzitter
van Stichting Collectie PACE, Harry Kamma en
zijn zuster Corrie Kamma, kinderen van
zendingsman Freerk Kamma waren nauw bij de
samenstelling van de tentoonstelling en de
activiteiten eromheen betrokken.

Tot begin vorig jaar was de collectie, voor zo
ver deze nog niet in het depot van rijkswege
werd ondergebracht, in depot in de Deken
Roesstraat in Utrecht. Omdat dit niet langer
mogelijk was werd naar een nieuw depot
uitgezien. Die werd gevonden in een gehuurde
bedrijfsruimte aan de Industriekade in Hillegom.
Na een recente interne verhuizing heeft de nog
te verwerken collectie een goed en ruim
onderkomen gevonden, waar met regelmaat
aan het inventariseren en verzorgen van
artefacten, foto’s, dia’s, archief en andere delen
van de collectie kan worden gewerkt.
Verder werd er gewerkt aan een nieuw
beleidsplan, wordt gewerkt aan verbetering van
de website papoeaerfgoed.org, de financiën en
nog andere zaken. Maar die komen in een van
de volgende nieuwsbrieven aan de orde.

PACE Nieuwsbrief

 Dhr. Teun van Hemert – boeken
 Mw. Ems Korwa-Schouten – boeken
 Dhr. Wim Bomhof – boeken
 Dhr. Reinier Koster – boeken
Foto’s en dia’s Nieuw-Guinea
 Mw. Ems Korwa-Schouten - Foto’s
 Via Hapin - 6 dozen dia’s voorm. NN
Het overzicht van recente publicaties over Papua
wordt vanwege de lange periode tussen deze en de
vorige nieuwsbrief over meerdere nieuwsbrieven
verspreid.

Recente publicaties over Papua

Bang, Peter (2018)
Puwul’s World
Endangered Native People
ISBN 978-87-430-0181-2
Remote Frontlines, Denmark, 48 p. "Puwul´s World" is a
tale for children about Puwul´s first meeting with the world
on
the other side of the mountains. Puwul is nine years old and
lives in the mountains in the western part of the second
largest island in the world, New Guinea. He belongs to the
Yali tribe, an indigenous people in West Papua who lived in
a stone age culture when the pictures for this book were
taken. Purchase online
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https://www.amazon.com/Puwul%C2%B4s-World-PeterBang/dp/8743001696/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=
1534267921&sr=1-7&keywords=bang+peter

Hill, Stephen (2017)
Captives for Freedom: Hostages, Negotiations and the
Future of West Papua
ISBN 978-9980892034
University of Papua New Guinea Press, 230 p.
A pregnant woman who works for the UN, Martha, is taken
hostage by a group of tribal West Papuan freedom fighters
along with her partner, other foreigners and Indonesians.
The tribesmen find out she is pregnant and decide that the
baby is a “Gift from God” and must be their new “Messiah”.
They plan to keep Martha hostage until the baby is born,
and then carry the baby, to be called Papuani, into battle as
a mascot to protect them against the Indonesian military
bullets.
Martha's captors, the OPM, were seeking international
attention to the murder, repression, exploitation, and
massive human rights abuses perpetrated on their people,
without
sanction,
by
the
Indonesian
military.
The book continues the story of the West Papuans until
today - as, the Papuans' fight has become unified within the
international community. The book's final chapters bring to
light the way that West Papua's future is set within the
'shadow play' of highly complex current Indonesian
politics. West Papuans still remain "Captives for Freedom".
Order
online
at
https://www.amazon.com/CaptivesFreedom-Hostages-Negotiations-Future/dp/998089203X

Bang, Peter (2018)
PAPUA BERDARAH: Kesaksian seorang fotografer di
Papua Barat yang lebih dari 30 tahun
ISBN 9788743001423, 124 halaman
Buku “Papua Berdarah” adalah sebuah akunt yang
membawa pembaca melewati bagian barat dari pulau New
Guinea. Interval waktu selama tiga tahun, Peter Bang, yang
adalah seorang penulis dan photographer mengambarkan
pengalamannya diantara orang pribumi Papua Barat dari

sebuah sejarah ancaman kepunahan atau genoside yang
berkelanjutan.
Anda dapat membeli edisi cetak PAPUA BERDARAH dari
dealer buku di luar Indonesia atau memesan buku itu
secara online di Amazon.com . Dealer buku pertama di
Eropa yang meluncurkan buku tersebut adalah SAXO di
Denmark:
https://www.saxo.com/dk/papua-berdarah_peterbang_paperback_9788743001423
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The book PAPUA BERDARAH is an Indonesian translation
of a documentary account taking the reader through the
western part of the island of New Guinea. Over an interval
spanning three decades the author and photographer Peter
Bang describes his experiences among the indigenous
people of West Papua, who are threatened by a continuing
history
of
genocide
and
extinction.
You can purchase a printed copy of the book PAPUA
BERDARAH from book dealers outside Indonesia or order
the book online on Amazon.com . The first book dealer in
Europe to launch the book in Denmark is SAXO:
https://www.saxo.com/dk/papua-berdarah_peterbang_paperback_9788743001423

Wayar, Aprila (2018)
SENTUH PAPUA
Penerbit: APRO Publisher: 374 p.; Limmited Edition.

Diantara masa lalu yang kelam dan masa depan yang tidak
menentu, seorang jurnalis muda asal Belanda dengan akar
budaya Amerika Selatan melakukan perjalanan jurnalistik
ke Pulau Papua untuk mencari jawaban tentang NieuwGuinea Post-Colonial. Dilengkapi dengan kamera
sederhana dan beberapa ratus Euro, ia melintasi hutan
Papua yang berbahaya untuk mencari pejuang
kemerdekaan Papua yang terus bergerilya melawan
pemerintah Indonesia. Dalam perjalanan rahasia dan
berbahaya ini, ia selalu berupaya menghindari agen
intelijen dan aparat keamanan yang kejam. Ia bertemu
dengan tahanan politik, pemimpin gereja, aktivis dan
seorang perempuan muda Melanesia yang mengubah jalan
hidupnya.
Bagi yang berminat, bisa menghubungi BukNet Jayapura di
Jayapura, Amos Sumbung di Manokwari, Waroeng Papeda
Babarsari, Yogyakarta dan Apro Publisher.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Among the dark past and an uncertain future, a young
Dutch journalist with South American roots traveled to the
island of Papua to find answers about Post-Colonial NewGuinea. Equipped with simple cameras and several
hundred Euros, he traveled through the treacherous
Papuan forest to search for Papuan independence fighters
who continue to fight against the Indonesian government. In
this secret and dangerous journey, he always tried to avoid
the
cruel intelligence agents and security apparatus.

He met political prisoners, church leaders, activists
and a young Melanesian woman who changed his course of
life. For those interested, please contact BukNet Jayapura
in Jayapura, Amos Sumbung in Manokwari, Waroeng
Papeda Babarsari, Yogyakarta and Apro Publisher.

Arndt, Peter (2018)
Into the deep : seeking justice for the people of West
Papua
ISBN: 9780995371064
Alexandria, NSW : Australian Catholic Social Justice
Council. Series Papers nr. 82
This publication examines the issues faced by the
indigenous people of West Papua and their claim for
freedom and independence. The author has visited West
Papua on several occasions, has met and spoken with
people working for freedom and justice there, and has
heard their accounts of oppression and brutality on the part
of police and security forces in West Papua. The author
places the struggle of the West Papuans in the context of
the message of the Gospel and Catholic social teaching. He
emphasises that the true meaning of solidarity includes the
requirement to recognise and support the aspirations
of indigenous people rather than simply telling them
what they should be striving for. Order online at
http://www.socialjustice.catholic.org.au/

Kaulahao Siu, H.E. Leon and Prof. Dr. H.C. Mehmet Şükrü
Güzel (2018)
Modus Vivendi Situation of West Papua
ISBN-13: 978-1483479231
Morrisville, North Carolina (US), Lulu Publ. Services. 176 p.
West Papua is the western half of New Guinea, the secondlargest island in the world, and unlike its neighbor Papua
New Guinea, it is still struggling to gain its independence.
While Papua New Guinea, a former Australian-administered
territory, became independent in 1975, West Papua is
under Indonesia’s control. The United Nations General

Assembly provided the necessary support to carry out a
self-determination referendum, but key administrative
parties circumvented or subverted the process. As a result,
West Papuans have been denied their freedom, which
has caused massive suffering and loss of life.

Hylkema, Ida (2018)
Pater onder de Papoea’s
ISBN: 9789056154639.
Gorredijk, Uitgeverij Bornmeer, 256 pag.
De Friese boerenzoon Sibbele Hylkema groeit op in de
katholieke enclave Blauwhuis. Begin jaren zestig vertrekt hij
als franciscaner missionaris naar Nieuw-Guinea. Gedropt in
de wildernis leert hij de Papoea’s kennen. Hij dompelt zich
onder in hun cultuur en maakt diepgaande studie van hun
taal en gewoonten. Hij ziet hoe ze worstelen met hun
identiteit, ingeklemd tussen de Nederlandse missie en de
Indonesische overheersing. Maar hij moet zelf ook vechten
tegen eenzaamheid, frustraties en cultuurverschillen. Deze
biografie van een kleurrijke en eigenzinnige pater geeft
tevens een indruk van Hylkema’s visie op het missiewerk
en de politieke situatie rond de overdracht van Nederlands
Nieuw-Guinea aan Indonesië, inclusief de gevolgen
daarvan voor de Papoea’s.

Leadbeater, Maire (2018)
See No Evil: New Zealand’s betrayal of the people of
West Papua
ISBN 978-1-98-853121-2
Dunedin (Nw. Zealand), Otago University Press, 296 p.
In the 1950s New Zealand supported self-determination for
the former Dutch colony, but in 1962 opted to back
Indonesia as it took over the territory. Delving deep into
historical government archives, many of them obtained
under the Official Information Act, this meticulously
researched book uncovers the untold story of New
Zealand’s unprincipled and often hypocritical diplomacy.
The consequences of repressive Indonesian rule have been
tragic for the West Papuan people, who are experiencing
‘slow genocide’. A growing number of Pacific Island nations
are calling for change, but so far New Zealand has opted for
caution and collusion to preserve a ‘business as usual’
relationship with Indonesia.

