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Van: Jeffry M. Pondaag 
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 01:30 
Aan: Anna Jonkhoff  
CC: Geoffry Robinson, Marjolein van Pagee, Annemarie Toebosch, Christa Soeters, Fitria Jelyta, Dida 
Pattipilohy, Irwan Lubis, Anne-Lot Hoek, Robin (journalist voor DenPost), Redactie DenPost, Wiwiek 
Wiratha (onderzoeker op Bali) 
Onderwerp: Ik beschuldig u van kaping 

Geachte mevrouw Jonkhoff, 

We kennen elkaar. In 2016 werd mij gevraagd of ik het goed vond als u met ons meeging 
naar Sumatra waar we Indonesische slachtoffers van Nederlandse executies bezochten, 
onder andere in Bandar Buat. Natuurlijk stemde ik toe waarna u zich aansloot bij onze groep 
die bestond uit: Yvonne Rieger-Rompas, Brechtje Vossenberg en Liesbeth Zegveld. Zie de 
foto bij Kelok Sembilan in de bijlage. 

In april 2021 was onze stichting, het Comité Nederlandse Ereschulden (K.U.K.B.), zeer 
verheugd te horen dat u ons wilde helpen bij het uitvoeren van aanvullend onderzoek ter 
ondersteuning van de zaken van Balinese slachtoffers die zijn geëxecuteerd en vermoord 
door de Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Het was Yvonne Rieger-Rompas die 
u benaderde voor hulp en ik vond dat goed. 
 
U legde ons uit dat u niet langer als advocaat werkzaam bent. Daarom waren we verrast 
toen u zich in Indonesische media voorstelde alsof u advocaat bent. Drie verschillende 
Indonesische kranten namen uw verhaal over. Nadat ik contact had opgenomen met de 
redactie [van de Balinese krant DenPost] vertelden ze mij dat ze niet wisten dat u niet 
langer in functie was als advocaat. Dit is misleidend voor de Balinese slachtoffers die zullen 
denken dat u hen in de rechtbank kunt vertegenwoordigen. 

Uit betrouwbare bron hoorde ik dat een van de Indonesische journalisten de persoon kent 
die Prof. Robinson heeft geadviseerd. Zoals ik in Robinsons e-mail aan u las, raadde hij u 
aan om een Nederlandse historicus te raadplegen. Er zijn redenen waarom ik weigerde zijn 
advies op te volgen. Ik was heel duidelijk over mijn standpunt met betrekking tot deze 
historicus in mijn WhatsApp-bericht aan u. Ik heb u nadrukkelijk gevraagd haar niet te 
benaderen en haar erbuiten te laten. De informatie uit Indonesische bronnen is voldoende 
om de zaken te staven. Ik had verwacht dat u mijn keuze hierin zou accepteren. Niettemin 
schreef u mij dat u contact ging opnemen met deze persoon.  
 
Ook al vertrekt u in juli a.s. uit Indonesië, u stond erop om uw Bali-adres te gebruiken voor 
de aanmelding van de aanvragen in plaats van ons adres in Nederland.  
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Kortom, ik beschuldig u van het kapen van de Bali-zaken. Het is niet de eerste keer dat er 
door personen van buitenaf geprobeerd wordt om het werk van K.U.K.B. over te nemen. 
Natuurlijk staan de nabestaanden van de slachtoffers op nummer één voor onze organisatie, 
maar het kan niet zo zijn dat u de stichting buitensluit, en het contact verbreekt terwijl u wel 
gebruik maakt van onze kennis, contacten en het netwerk dat wij in de afgelopen jaren 
hebben opgebouwd. 

Voordat u in april werd gevraagd om aanvullend onderzoek te doen, werkten we al aan de 
Bali-zaken. Zo heeft stichting K.U.K.B. op 8 december 2020 en ook op 15 mei 2021 geld 
overgemaakt om de kosten van het onderzoek op Bali te betalen. In overleg met advocaat 
Liesbeth Zegveld hebben wij op 31 januari 2021 de Bali-dossiers doorgestuurd naar 
advocatenkantoor Prakken d'Oliveira. 
 
Helaas maakte ik al snel op uit de manier waarop u de zaken behandelde dat u ons werk 
wilde overnemen en dat u mij als voorzitter van K.U.K.B. aan de kant zette en mijn ervaring 
en kennis van mensen in de wind sloeg.  

Dat uw racistische, koloniale regering nog steeds verdeel-en-heerstactieken toepast is al 
beschamend genoeg, maar dat u zich nu schuldig maakt aan het zaaien van verdeeldheid 
onder de leden van mijn organisatie, is gewoon onaanvaardbaar. In de afgelopen 16 jaar 
hebben verschillende mensen geprobeerd om ons uit elkaar te drijven, dus ik weet het te 
herkennen wanneer het gebeurt. 
 
Dat u mij vervolgens blokkeerde op WhatsApp nadat ik u had gevraagd om het advies van 
meneer Robinson niet op te volgen, is niet wat ik versta onder 'bijstaan' en 'helpen'. U, als 
juridisch deskundige zou moeten weten dat dit geen eerlijke en juiste gang van zaken is. 
 
Daarom vraag ik mij af waar dit precies over gaat. Wat was uw motivatie? Zoals ik begrepen 
heb, gaat u in juli terug naar Nederland. Was dit een actie gedreven door ego? Om te laten 
zien hoe goed u bent als Nederlander om Indonesische slachtoffers te helpen? Als uw 
bedoelingen oprecht waren, en u zou een echt dekoloniale poging tot gerechtigheid willen 
steunen, dan zou u het contact met de voorzitter van de stichting die dit alles in gang heeft 
gezet niet zomaar verbreken. Naar mijn mening kiest u hier partij door mij, een Indonesiër, 
te blokkeren, terwijl u de voorkeur geeft aan een samenwerking met een witte Nederlandse 
historicus. 
 
Ik neem deze zaak zeer hoog op omdat dit schade kan toebrengen aan onze stichting en het 
werk dat we doen, inclusief de zaken van slachtoffers. Met deze brief willen we u laten 
weten dat we u beschuldigen van het kapen van ons werk. Natuurlijk kunt u zich tegen deze 
beschuldiging verdedigen als dit niet is wat het lijkt. Verder verzoek ik u vriendelijk, maar 
dringend, om K.U.K.B de bestanden te sturen die u samen met mevrouw Wiwiek Wiratha 
hebt samengesteld. Ik verwacht dat u binnen twee weken op mijn brief zult reageren. Als we 
geen antwoord krijgen en als u weigert de bestanden met ons te delen, zullen we juridische 
stappen tegen u ondernemen. 

https://www.denpost.id/news/2021/05/16/518658/advokat-belanda-wawancarai-anak-dan-
janda-korban-eksekusi-cepat-tentara-belanda.html?amp 
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Omdat ik getuigen nodig heb, heb ik diverse personen CC aan deze e-mail toegevoegd.  

Met vriendelijke groet,  

Jeffry M. Pondaag 
Voorzitter K.U.K.B. 


