
Recensent: H.J.Lammers 
 
Simone Berger: ‘Istori Kita’ Jouw familiegeschiedenis. Aerial Media 
Company B.V., Tiel, 2016, ISBN 978-94-026-0128-2. Zie ook:  
www.aerialmediacom.nl (Ouderenzorg/Geestelijke gezondheidszorg/ 
Herinneringsboek/AG) 
 
Soort boek / Stijl:  
Gids, handleiding voor familiegeschiedenissen met circa 90 schetsen, 
gebaseerd op verhalen van vader en familie over het leven toentertijd in 
Nederlands Oost-Indië. Gebonden boek van 320 pagina’s, geïllustreerd met 
tientallen foto’s. 
 
(voorwoord pag.9) “Deze gids is een hulpmiddel om de unieke geschiedenis  
van jouw familie vast te leggen. Je kunt er een ‘verzamelplek’ van maken met 
persoonlijke foto’s,  brieven en citaten van familieleden en belangrijke 
plaatsen en gebeurtenissen markeren op topografische kaarten”. Ergo: tevens 
is het boek dus te gebruiken als” gids/handleiding voor willekeurige 
familiegeschiedenissen”.  
 
Over de schrijfster: (internet)” Simone Berger (geb. Straakenbroek 1966) is 
in Nederland  opgegroeid met de verhalen van haar familie over het leven in 
Medan (Noord Sumatra) en hun onderneming in Langkat. Zij was 
gefascineerd door alles van wat toen nog Nederlands- Indië heette.----  Ze trok 
zich het lot aan van de mensen die hun geboortegrond en familieleden 
moesten achterlaten en zag de gevolgen die dit had op de volgende generaties. 
Zij geeft lezingen en ontwikkelde de workshop ‘Hoe houd je de 
familiegeschiedenis levend?’”. 
 
Boekbespreking:    
Onderwerpen o.a. het gezinsleven, wonen, kleding, dieren, de Japanse 
bezetting, de naoorlogse tijd, significante data, vertrek uit Indonesië, 
aankomst in Nederland, enz.. 
Voorbeeld (pagina 23) sterk bekort:  
“WONEN: Thuis was de plek waar je opgroeide, speelde en elk hoekje had 
verkend. 
Je woonde er met familie en misschien wel met andere mensen. Je kende 
iedereen en iedereen kende jou. Het was er veilig en vertrouwd. Herinner je de 
geur van het huis? De gewoontes en geluiden? In Indië bepaalde het tropische 
klimaat de lichtinval en het levensritme. Wat weet jij daar nog van? Het huis 
uit jouw kindertijd is de schatkamer van jouw herinneringen!” Kun je het huis 
beschrijven/waar stond het/weet je het adres nog/ hoe was het ingericht/had 
je een lievelingsplek in huis/ben je wel eens verhuisd/enzovoort. 
 
Wat viel op:    
De gedegen, zorgvuldige wijze waarop gegevens worden gevraagd om te 
worden bewerkt tot waardevolle en lezenswaardige informatie. 
 
Extra:  
Uw recensent deed eindexamen HBS in mei 1940, afsluiting van het lager en 
middelbare onderwijs gedurende de 30tiger jaren  van de 20st eeuw. Gezien 

http://www.aerialmediacom.nl/


de economisch belangrijke en sociaal innige band met de kolonie Oost-Indië, 
werd in het onderwijs veel aandacht aan de geografie, cultuur en het 
economische en sociale leven in “Indië” gewijd. Schoolplaten aan de wand, 
producten, snuisterijen, culturele voorwerpen in vitrines. Zeker voor 
Amsterdammers en omgeving: verplicht bezoek aan het “Koloniaal Instituut” , 
het huidige Tropenmuseum. Bladeren in dit boek heeft bij uw recensent (geen 
enkele relatie met “Indië”) vele, min of meer vergeten, maar toch dierbare 
herinneringen  aan zijn jeugd opgeroepen. 
  
Recensies: 
http://www.aerialmediacom.nl/boek/istori-kita-jouw-familiegeschiedenis/  
  ‘De onderwerpen variëren van de prilste jeugd (met o.a. aandacht voor 
school, spelletjes en woonomgeving), vrijetijdsbesteding, flora en fauna, tot de 
Japanse bezetting en de komst naar Nederland. Belangrijke meerwaarde zijn 
de vele verwijzingen naar de websites van historische kranten en 
passagierslijsten. Daarnaast is er speciale aandacht voor het uitzonderlijke 
Molukse verhaal en de Molukse cultuur.’ 
 
Yvonne van Genugten, Indisch Herinneringscentrum, Arnhem:  ‘Dit 'Doe-
boek' is een uniek hulpmiddel om de dialoog te starten tussen (klein)kinderen 
en hun (groot)ouder(s) en 'het Indisch en Molukse zwijgen' te doorbreken. Of 
om samen de hiaten in de familiegeschiedenis aan te vullen.' 
 
Bol.com: Adriaan van Dis: ‘'Simone Berger is een herinneringskunstenaar die 
oud en jong aanspoort hun Indische verleden te verkennen. Ze port ons 
geheugen op voorbeeldige en aanstekelijke wijze op. Geuren en smaken 
komen weer terug als je haar leest. Aan de slag met Istori Kita!'  
  

http://www.aerialmediacom.nl/boek/istori-kita-jouw-familiegeschiedenis/

