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Na acht intensieve bestuursjaren maakt Leo de Zeeuw plaats 
voor een nieuwe voorzitter van de SDSP, Wouter Bronsgeest. 
Tijd voor vernieuwing en verjonging in de SDSP onder het 
motto ‘wie de jeugd heeft, heeft meer’. 

‘Best lekker, een stapje terug doen en het met een gerust hart 
overdragen aan een ervaren en jong bestuurslid’, zegt Leo de 
Zeeuw (68). Voor hem zijn de late avonduurtjes om een ver-
gadering voor te bereiden er voorlopig niet meer bij. Niet dat 
Leo stil gaat zitten. ‘Dat kunnen we ons helemaal niet permit-
teren’, glimlacht hij. ‘Ik blijf actief bestuurslid en ga me bezig 
houden met fondsen werven en bijzondere projecten.’
Het begon allemaal in het jaar 1995. Leo speelde na zijn ver-
vroegd pensioen met de gedachten om iets te doen voor de 
bevolking van Papua, waar hij enkele jaren als ontwikkelings-
werker werkte. Na een verkenningsreis naar Papua, kwam hij 
op een nieuwjaarsreceptie Wouter Bronsgeest (32) tegen, die 
net een reis naar Papua gepland had. Wouter inspecteerde het 
Vogelkop gebied, het noordwesten van de provincie.  
Na terugkomst filosofeerden de twee over de behoefte aan 
hulp voor de Papua’s, hadden contacten met paters van de 
missie en zending in Sorong en Manokwari en vroegen de 
Universiteit van Utrecht te onderzoeken welke ontwikke-
lingshulporganisaties zich bezighielden met Papua. Uit alles 
bleek dat Papua meer aandacht en hulp moest krijgen. Aan de 
oprichting van een (non-religieuze en non-politieke) humani-
taire hulp organisatie was grote behoefte. 

Inmiddels heeft de SDSP ruim dertig projecten lopen, met als 
focus de binnenlanden van de provincie. ‘In de binnenlanden 
is naar zegge de kindersterfte vijftig procent. In de leeftijds-
groep tot vijf jaar zijn dat er jaarlijks 70 000 volgens Unicef’, 
weet Leo. ‘Veel andere organisaties komen vaak niet verder 
dan hulp in en rondom de steden in Papua. Wij willen zoveel 
mogelijk de binnenlanden van het gebied bereiken, omdat daar 
situaties schrijnend slechter zijn.’ 
De SDSP blijft vooruit denken en wil blijven groeien.  
‘Op dit moment zitten we op een cruciaal punt in onze ont-
wikkeling’, legt Wouter uit. ‘De SDSP blijft groeien. Zo hard, 
dat we momenteel nadenken over een zwaardere personele 
invulling, dat wil zeggen met een of twee betaalde (parttime) 
medewerkers. We zitten nu met ruim dertig vrijwilligers op 
het maximum. Willen we verder groeien en meer projecten 
aanpakken, dan hebben we een zwaarder bestuur nodig voor 
een zwaardere organisatie, zodat we nog beter en meer kun-
nen. De subsidie aanvragen voor zulke bedrijfsonkosten zijn 
de deur al uit.’
De recente verandering van voorzitterschap komt volledig op 
het juiste moment, vinden beiden. De SDSP begint aan nieuwe 
fase met een frisse en ambitieuze voorzitter. De verwachting 
van Wouter zelf zijn positief en allerminst bescheiden.  
‘Als we zo blijven doorgroeien als de afgelopen acht jaar,  
ben ik tevreden!’

Femke Rongen
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Het tweede computerproject in Sorong is succesvol afgeslo-
ten. Vrijwilligers Arjan Kroon en Erwin Muis gebruikten hun 
vakantiedagen om een middelbare school in de stad  in het 
noordwesten van Papua te voorzien van zo’n vijfentwintig 
computers. Lokale vrijwilligers van de Papua Holland Founda-
tion, mede-organisator van het project, zullen nog computers 
installeren bij enkele lokale stichtingen in Papua, die als speer-
puntprojecten van de SDSP fungeren.
In de oktober en november 2003 hebben SDSP vrijwilligers 
Kroon en Muis de tweedehands computers van STIHO uit 
Utrecht gereviseerd, van software en netwerken voorzien.  
In stevige houten kisten van de werkplaats van Bartimeushage 
Doorn is de apparatuur met de kerstdagen door sponsor 
DHL naar Sorong gevlogen. De overige ruimte in de con-
tainers, in totaal zo’n twee kubieke meter, is opgevuld met 
medisch materiaal voor het medische project van de SDSP op 
het eiland Gam. 

Op de Pasar Malam Doorn van 2 tot en met 4 juli krijgt Papua 
dit jaar wederom veel aandacht. Organisaties die zich sterk 
maken voor de Papua bevolking werken dit keer samen aan 
een gezamenlijke presentatie. Samen met stichting Akar, stich-
ting Usdatara, stichting Dr. F.C. Kamma Nederland, stichting 
Papua Cultureel Erfgoed (PACE), stichting Verenigd Inter- 
nationaal Samenwerken (VIS), stichting Papua Holland  
Foundation (PHF), SMU Gabungan, Wout Nijland Productions 
en met een bijdrage van Dolf Tompoh geeft de SDSP Papua 
weer de volle aandacht.
De laatste jaren ontstaat er in Nederland een hechter net-
werk van organisaties die als doel hebben humanitaire hulp 
aan de bevolking van Papua te verlenen. De deelnemende 
organisaties in het ‘Papua netwerk’ hebben projecten met 
thema’s die variëren van educatie, economie en medische 
zorg,  tot natuur, kunst en cultuur. Door concreet samen te 
werken leren de organisaties elkaar beter kennen en wordt 
het contact met Papua sympathisanten versterkt. Ook op 
andere terreinen wordt meer samenwerking gezocht, zoals 
het uitwisselen van informatie, deelname aan projecten en 
een gezamenlijke databank van aangevraagde projecten bij de 
verschillende organisaties.
Eerder al, op 3 mei 2003 werkten verschillende Papua orga-
nisaties samen tijdens het Papua Congres Leiden. Pro Papua, 
Wout Nijland Productions, Stichting Door de Eeuwen Trouw 
en de SDSP, gesteund door Dolf Tompoh en Viktor Kasïepo, 
werkten nauw samen en vroegen gezamenlijk aandacht voor 
Papua. 

Computerproject in Sorong geslaagd Papua organisaties werken samen

Arjan en Erwin installeren de computers



Op 5 maart presenteerden pensioenadviseurs Judith  
Scherrenberg en Ron van Overhagen in het SDSP kantoor 
de resultaten van het onderzoek naar de zogenaamde ‘niet 
betaalde pensioenen’. Uit het onderzoek van Akkermans 
& Partners Cognitief in opdracht van de SDSP blijkt dat de 
pensioenrechten grotendeels werden overgedragen aan de 
Indonesische overheid en slechts een gering aantal voormalige 
Papua ambtenaren aanspraak konden maken op pensioen- 
gelden vanuit Nederland. 
Jarenlang is er veel onduidelijkheid geweest over deze  
pensioenrechten. Veel oud-werknemers van het vroegere 
gouvernement van Nederlands Nieuw-Guinea tot 1962, die 
onder het Bijstandskorp vielen, werden door voormalige 
inheemse ambtenaren overgehaald om hun pensioengelden 
van de Nederlandse overheid te eisen. Veel van de voormalige 
Papua ambtenaren waren van mening dat zij premies betaald 
hadden en aanspraak konden maken op een pensioenuitkering 
vanuit Nederland. Tot op heden zijn verzoeken uit Papua door 
de Nederlandse overheid afgewezen en is de verantwoorde-
lijkheid afgewenteld op de Indonesische overheid. Terecht,  
zo blijkt uit het onderzoek. 
In het verdrag van New York van 1962 werd het einde van 
het Nederlands gezag in Papua Nieuw-Guinea bekrachtigd 
en werden alle rechten en plichten toegekend, via het tijde-
lijk gezag van UNTEA, aan Indonesië. Het bestuur en haar 
landsdienaren werden daarmee onderdanen en ambtenaren 
van Indonesië. Dit gold nadrukkelijk niet voor de leden van 
het Bijstandskorps, dat werd ingezet bij het overgangsbestuur 
van UNTEA. Voor de leden van het Bijstandskorps bleef het 
Pensioen Reglement Nederlands Nieuw-Guinea van toepas-
sing. Deze voormalige landsdienaren hebben bij het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd, of de nabestaanden bij 
eerder overlijden, aanspraak op pensioen. Onder de voor-
waarde dat men een vast dienstverband had, meer dan tien 
jaar in dienst was geweest van het gouvernement Nederlands 
Nieuw-Guinea en Nederlander was. Slechts een gering aantal 

Papua ambtenaren voldeden aan deze eisen en kwamen in 
aanmerking voor pensioen. Papua’s die naar Nederland ver-
trokken, werden gecompenseerd en ontvingen van de Neder-
landse overheid in Nederland een pensioen. Zij hoefden vanuit 
de oorspronkelijke pensioenregeling niet te voldoen aan de eis 
van Nederlanderschap, wel aan de andere twee vereisten. 
Voor de Papua ambtenaar die aan de drie voorwaarden vol-
deed, kwam na de overdracht aan Indonesië op 1 mei 1963, 
het Indonesisch ambtenarenpensioen in plaats van het recht 
op een Nieuw-Guinea pensioen. Vanaf dat moment kon men 
geen aanspraak meer maken op de Nederlandse overheid 
voor pensioenrechten, maar werd de diensttijd overgenomen 
in de Indonesische pensioenregeling. Hierdoor was er geen 
sprake van verlies van dienstjaren en kon men aanspraak 
maken op evenredige pensioenrechten.  
Een noot in het rapport vermeldt dat juridische gezien de 
Nederlandse overheid correct handelde als het gaat om de 
pensioenrechten tijdens de dekolonisatie. Echter, het gevoel 
van onrechtvaardigheid voor de Papua bevolking is uit soci-
aal perspectief begrijpelijk door de lage pensioenuitkeringen 
betaald door Indonesië. 
Wilt u in het bezit komen van het onderzoeksrapport voor 
slechts 10 euro (inclusief verzendkosten), bel dan met de 
SDSP (0343-514413) of stuur een e-mail naar sdsp@planet.nl.

Presentatie rapport Papua pensioengelden 

Ron van Overhagen en Judith Scherrenberg Dankwoord Kees Mortier, projectleider SDSP



2-3-4 juli 2004: Pasar Malam Doorn (Utrecht)
De SDSP zal zich samen met andere Papua organisaties  
presenteren. Meer informatie over de Pasar Malam en route-
beschrijving is te vinden op www.wnproductions.nl.

3 juli 2004: Lezing over eco-toerisme en ontwikkelingshulp 
voor managers en oud-managers van De Baak, tijdens de 
Pasar Malam Doorn
In deze sessie, temidden van kunst uit Papua, worden de 
deelnemers meegenomen naar een plek op de wereld waar 
reizigers en vrijwilligers in alle opzichten tot bezinning kunnen 
komen en de kans krijgen zichzelf echt te leren kennen.

4 juli 2004: Speciale reünieconcert van Blue Diamond 
Riem de Wolff, van 14.00 uur - 17.00 uur
Muzikale vrienden van Riem geven samen met Riem een 
geweldig concert. Locatie: Grote Zaal RCN, Het Grote Bos 
te Driebergen-Rijsenburg.  
Voor meer informatie, zie www.wnproductions.nl. 

16-17-18 juli 2004: Pasar Malam Kamperland (Zeeland)

30-31-1 augustus 2004: Pasar Malam Chaam  
(Noord-Brabant)

13-14-15 augustus 2004: Pasar Malam Zeewolde (Flevoland) 
Tijdens deze evenementen zal de SDSP geld inzamelen het 
eco-toerisme project in Manokwari. De opbrengst wordt 
door het PremiePlusPlan van ICCO en Wilde Ganzen verdrie- 
dubbeld. U kunt nu ook online doneren aan de SDSP op  
www.goededoelen.nl. 

Evenementen in 2004 

Op zaterdag 3 juli verzorgt de Stichting Duurzame Samen-
leving Papua Barat (SDSP) een lezing over eco-toerisme en 
ontwikkelingssamenwerking in Papua. In deze sessie schetsen 
vrijwilligers van de SDSP voor (oud-)managers en andere 
belangstellenden een beeld van het leven en de mogelijkheden 
voor uitdaging en bezinning in dit gebied. Papua is het meest 
oostelijke eiland van Indonesië, het voormalig Nederlands 
Nieuw Guinea. 
Tegenwoordig zijn er veel mensen die ervoor kiezen onze 
jachtige wereld achter zich te laten en voor (on-)bepaalde 
tijd naar het buitenland gaan. Zij kiezen voor een heel ander 
bestaan door bijvoorbeeld ontwikkelingswerk te gaan doen of 
een onderneming te starten in een ontwikkelingsland.  
Ook zijn er Nederlandse bedrijven die hun medewerkers sti-
muleren enige tijd in een dergelijke omgeving te gaan werken 
door hen een baangarantie te geven. 
De heel andere manier van leven met een inheems volk, ook 
al is het maar voor een kortere periode zoals bijvoorbeeld 
een vakantie, vormt een confrontatie met jezelf, verandert 
je manier van denken en verrijkt daardoor je bestaan. Het is 
vaak een ontdekkingstocht naar je eigen grenzen, je aanpas-
singsvermogen, naar je innerlijke kracht en het doel van het 
leven.
De SDSP helpt zo’n bezinningsreis voor managers en oud-
managers naar de ongerepte natuur van Papua te organiseren.
‘Mede door het afzien was dit een enerverend moment in mijn 
vakantie in West Papua. Hiermee was ook één van onze doe-
len bereikt: grensverleggend bezig zijn’, meldt een eco-toerist.

In de maanden juli t/m september zal in het Landhuis op 
Landgoed de Horst bovendien een expositie te zien zijn van 
Papua-kunst. Het Landhuis is vrij toegankelijk voor alle gasten 
op het Landgoed.  
 
 

Uitdaging en bezinning in het laatste  
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Op 2, 3 en 4 juli vindt op Landgoed de Horst als zomer- 
evenement de Pasar Malam plaats, een grote oosterse markt 
met artikelen en snuisterijen uit de Gordel van Smaragd. Het 
is een exotisch evenement waarop men culinair en muzikaal 
kan wegdromen in exotische buitenrestaurants, met artiesten 
als Blue Diamond Riem de Wolff & Nightbreakers, Wieteke 
van Dort en Danny Everett. Voor relaties van Landgoed de 
Horst geldt bovendien een korting van 2,50 euro op de toe-
gangsprijs. De Pasar Malam wordt georganiseerd door Wout 
Nijland Productions. 
Tijdens de Pasar Malam staat het moeder-en-kindzorg project 
van de SDSP centraal. Alle bijdragen voor dit project worden 
verdriedubbeld door het PremiePlusPlan van Wilde Ganzen en 
ICCO.

Pasar Malam


