Jeugherinneringen aan Brassan, een landbouwkolonie voor Indo’s op Oost-Java
door Ben Anthonio

Indo-Europeanen als landbouwers
De landbouwkolonie Brassan ten zuiden van Banyuwangi op Oost-Java is door een
tiental gezinnen opgericht. Ieder gezin had tussen de 25 en 35 bouw grond voor de
tijd van 99 jaar in pacht hebben genomen. Een perceel van 25 bouw staat gelijk aan
ongeveer 18 hectare. Mijn opa van moeders kant, Govert Philip Lodewijk van Rossum,
heeft na zijn pensionering als één van de eersten zo’n perceel in pacht genomen. Het
gezin waarvan ik deel uitmaakte is in Brassan gebleven tot de oorlog beëindigd was.
Althans voor wat betreft de Japanse bezetting. Opa Van Rossum had ook grond in
Kesilir voor zijn enige zoon Johnnie gepacht. Deze grond heeft hij later verruild voor
grond in Brassan om zijn zoon, schoondochter (tante Lies) en kleinzoon (Eric) dichter
bij huis te hebben.

Van Rossum, Govert Philip Lodewijk, geboren Solo 31
mei 1885, (Mingoe Wagé, Woekoe 2 Landep)overleden
Brassan18 september 1943 – huwde 27 september 1906
met - Portier, Bernardine Henriëtte, geboren Solo 17
november 1890,(Senen Kliwon – Woekoe 17 koeroeweloet)
overleden Herwijnen (Gld), 18 januari 1982. 1

Afbeelding 1. Uit het parenteel van Govert Philip Lodewijk van Rossum

Organisatie van de landbouwkolonie
Bij vestiging in de kolonie moesten de gronden nog worden ontgonnen. Nu weet ik niet
op welke leeftijd men toen met pensioen kon gaan. Stel dat ambtenaren toen met hun
vijfenveertigste met pensioen konden gaan , dan zullen ze rond 1930 met het
ontginnen begonnen zijn.
Het terrein werd braak gelegd door het kappen en branden van stukken bos. Mijn
grootouders hadden, tot ze hun huis hebben kunnen bouwen, ter bescherming tegen
wilde beesten, een hutje in de bomen of op palen een onderkomen gebouwd. Later
heeft iedere pachter zijn bouwgrond onderverdeeld in percelen waar rijst, maïs en
andere gewassen verbouwd konden worden. Voor deze percelen werden maggasaries
(opzichters) aangesteld, die geld kregen om een eigen huisje op het perceel neer te
zetten. Verder moesten deze maggasaries zelf personeel werven om het land te
bewerken. Gereedschap, vee, bibit (zaad) en kunstmest werd door de pachters
geleverd. De opbrengst van het land werd verdeeld onder de maggasaries en de
pachters; zij kregen ieder de helft. Maar de pachters moesten de belastingen en
enkele andere bijkomende lasten voor hún rekening namen. De maggasaries moesten
van hun 50% wel zelf de door hen aangenomen mensen betalen. De opbrengst van
het land werd door vaste afnemers, meestal Chinezen van een coöperatie, afgenomen.

Kinderen verdienen ook een zakcentje met werken
1

Toelichting tekst: mingoe wagé, woekoe 2 landep, senen kliwon en woekoe 17 koeroeweloet zijn de namen
van de data uit de Javaanse kalender en tijdrekening.
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Ook was het zo dat tijdens de oogsttijd van rijst en maïs, van elke 11 hopen
(schoven?) er één hoop voor de oogsters was. Hoe de verdeling van de opbrengst van
de vruchtbomen was geregeld weet ik niet. Van mijn oudere broers en zusterdie hun
vakantiedagen op Brassan doorbrachten, weet ik dat als zij meehielpen bij de pluk en
de oogst, ze bijvoorbeeld van de klappers van elke 11 klappers, er één mochten
houden om zelf te verkopen. Wanneer alles in één keer verkocht werd, kregen ze dat
gedeelte van hun verdiende klappers in geld “uitgekeerd”. Zodoende konden ze hun
eigen zakcentje bij elkaar verdienen. Mijn grootvader heeft van dikke bamboestokken
spaarpotten gemaakt, waarin de kleinkinderen dan hun vergaarde centjes konden
bewaren.
Klapper en producten met klapper
Om bij de klappers te blijven: teneinde overlast van badjings (eekhoorns) tegen te
gaan werd een “volkje”, uit de buurt van Banyuwangi, de Oesings (van afkomst half
Madoerees en half Javaans) ingehuurd. Deze Oesings kwamen dan met hun toeloep
(blaaspijp) naar Brassan, waar zij de badjings tijdens hun sprong van de ene naar de
andere klapperboom “afschoten”. Eddy roosterde wel eens badjings; het scheen naar
kippenvlees te smaken.
Wij moesten ook vaak klappers raspen op een houten rasp met scherpe stalen punten.
Oma maakte van de klapper (santen) olie. Als de olie boven drijft kreeg je zo’n dikke
zwartgekleurde substantie (blondo). Daarvan werd dan weer heerlijke pèpèsan (met
vis) in pisangblad van gemaakt; lekker was dat met warme rijst. Van de klapper werd
ook zeep gemaakt.
Mijn moeder maakte ook wel eens kripik (rempèjèk, een bijgerecht vergelijkbaar met
kroepoek) van hele grote bajem-(spinazie) bladeren. De bladeren werden gedroogd,
door een beslag van ei, meel en water gehaald en dan krokant gebakken. Ook bakte
moeder zelf brood.
Van de honingraten vol bijenlarven, die boven op de zolder te vinden waren, werd
lekkere sajoer assem met veel lomboks gemaakt. Deze sajoer assem kregen we later
als we op vakantie in Toeren waren nog vaak opgediend.

Omgekeerd deksel van het blik voorzien van handvaten waar brandend
houtskool op wordt gelegd.
Het blik voorzien van ontluchtingsopeningen waar de bak waarin de spekkoek
wordt gemaakt
Gedeelte van een tweede blik waaronder ook brandend houtskool ligt

Afbeelding 2. Geïmproviseerde oven voor het bakken van spekkoek, koewé lapis en ander gebak

Herinneringen
Mijn moeder heeft nog een paar Chinese kinderen in de leeftijd van vijf tot zes jaar
Nederlandse les gegeven. Ze kwamen dan bij ons thuis in de voorgalerij. Eén van de
kinderen had een keer een snotneus en wou toen zijn snot met zijn vingers in de tuin
weg gooien. Mam zei toen: “Hier heb je een zakdoek, snuit maar goed en berg de
zakdoek dan maar in je broekzak”. Waarop die jongen zei:”Oembel koh dikantongé
(“snot ga je toch niet bewaren”).
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Ik kan me herinneren dat er af en toe een dansmiddag werd gehouden. Mijn
grootvader was toen al overleden. De betonnen vloer van de eetkamer werd dan door
ons ingewreven met de ampas van de klapper (uitgeperste geraspte klapper). Zo werd
de vloer een beetje glad en geschikter om op te dansen. Platen werden gedraaid op
zo’n grammofoon die je nog moest aanslingeren.
Drinkwater werd gewonnen door het putwater of het in tonnen opgevangen
regenwater te koken. In de eetkamer, naast de deur naar de galerij, stond een soort
kraantjespot, voorzien van filters, waar twintig liter water in kon. Deze pot werd
steeds gevuld met het afgekoelde gekookte water, zodat er te allen tijde water
gedronken kon worden.
De mandibak werd van buiten, door de bedienden,
gevuld door water uit de put in een
dikke
bamboestam te gieten. Het einde waar het
putwater ingegoten werd was eerst
over een
kleine halve meter tot iets boeven de helft van de
diameter afgevlakt. Verder kon het tijdens het
mandiën vergoten water door een gat in de vloer
weer naar buiten stromen. Uit dit gat kropen wel
eens slangen, padden en ander ongedierte naar
binnen. Mijn zuster stopte voor ze ging mandiën dit gat altijd eerst dicht met papier of
wat vodden.
Afbeelding 3. Bewerkte bamboestam om water over te gieten uit een put naar een mandibak

Tandenborstels maakte mijn grootvader door aan een glad geschuurd takje aan één
kant een vlakke kant te snijden en daar met een “boormachine” (zo een die je met een
slinger aan het draaien bracht) gaatjes in. In deze gaatjes moesten de kinderen dan
varkensharen vastzetten.
Sigarettenpijpjes maakte hij van de beenderen van vleermuizen, die hij eerst ook
mooi glad schuurde.
Verder wat weetjes: de post kon bij de familie Schulz opgehaald worden. Opa en oma
hadden twee paarden, waarop ze hun percelen langs reden. Verder werden ze ook wel
in zogenaamde tandoe’s, draagstoelen vervoerd. Bij welke gelegenheden dit gebeurde
weet ik niet.
Japanse tijd
Eind december 1941 begon de gerichte verovering van het toenmalige NederlandsIndië door de Japanners. Java werd begin maart 1942 bezet. Kort na de geboorte van
mijn jongere broer Chris(tiaan) op 20 april 1942. Mijn moeder verbleef toen in het huis
van mijn grootvader te Jember, (een plaatsje tussen Surabaya en Banyuwangi) zijn
mijn moeder broers en zuster (Bert, Ed, Dè, en mijn persoon) geëvacueerd naar het
platteland en wel naar het plaatsje Brassan, gelegen in de zuid oostelijke hoek van
Java. Daar was een zogeheten landbouwkolonie opgericht.
Waarschijnlijk zijn wij aan het begin van de Japanse bezetting (1942) richting Brassan
vertrokken. De eerste twee jaar van mijn leven moeten we dan in Modjokerto
doorgebracht hebben. Aan deze plaats heb ik totaal geen herinneringen.
Tijdens de Japanse bezetting verbleven er in het huis ook de zuster van mijn moeder
met haar man en kinderen. Dezen waren respectievelijk tante Flora, oom Pip, Gerda,
Ernst, Hedwig en Riek Reynaert. In slaapkamer 1 sliepen de jongens en meisjes (Bert,
Ed, Dé, Ernst, Gerda, Hedwig en Riek), in slaapkamer 2 mijn moeder met Chris en mij.
In slaapkamer 3 ten slotte lagen mijn oma en opa. In de logeerkamer oom Pip en
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tante Flora. Het kan ook zo zijn geweest dat enkele van de oudere kinderen bij tante
Lies op haar plantage verbleven.
Gedurende deze bezetting moesten wij ook helpen het land te bewerken door onder
andere rijstplantjes in de sawah te poten, rupsen van de djarakplanten weg te halen.
Ook weefden we ( de meisjes) garen van de kapok, die we eerst van de plantage van
de familie Ravensberg moesten plukken. Bij de familie Severijn thuis zaten we dan op
een rieten mand op de vloer met ieder voor zich zo’n houten weefmachine. En dan
maar aan het houten wiel draaien en strengen garen maken, waar later dan weer
grove lappen stofjes van werden geweven.
Tijdens de bezetting moest een ieder die een Japans militair, of het nou een officier of
een soldaat was, tegenkwam naar beneden kijken en een buiging maken op straffe
van een pak slaag bij niet diep genoeg buigen. Tijdens het buigen mocht je niets in je
handen hebben. Was dat toch het geval, dan gooide je het voorwerp eerst op de grond
alvorens te buigen. Of het door de angstige tijden van de bezetting kwam of dat de
meisjes gewoon van nature bang waren om midden in de nacht door die open galerij
naar de wc te lopen, weet ik niet, wel was het zo, dat als er één van hen naar de wc
moest, ze met zijn allen gingen.
Grootvader
Mijn grootvader heb ik niet echt bewust meegemaakt heb, alhoewel we enige tijd bij
hen in huis hebben gewoond en ik toch wel contact met hem gehad moest hebben. Ik
denk dat ik hem ongeveer niet langer dan twee jaar heb “meegemaakt”. Het enige wat
ik me van hem herinner was, dat hij van de gekookte eieren alleen de dooier opat en
dat wij, de kleinkinderen, dan de rest van het ei mochten opeten.
Mijn opa heeft op 18 september 1943, dus tijdens de Japanse bezetting, zelfmoord
gepleegd door blauwzuur te drinken. Dit omdat hij bang was door de Japanse
Kenpeitai (Japanse veiligheidspolitie, te vergelijken met de Duitse SS) gemarteld te
worden. Het was namelijk eerder een man overkomen die ook bij mijn grootouders op
Brassan verbleef, en die we oom Mit noemden. Oom Mit, wiens werkelijke naam Felix
Smit was, woonde als kostganger in bij opa en oma, nadat zijn huis tijdens een hevige
bandjir verwoest werd. Hij was na door de Kempetai gemarteld te zijn helemaal gek
geworden. Oom Mit leed al aan godsdienstwaanzin en was om uitspraken in dat
verband door de Kempetai opgepakt. Mijn opa was een liefhebber van alle soorten
vuurwapens en had dan ook een grote collectie aan wapens in bezit, die hij na de
Japanse inval in een groot gat in de tuin heeft begraven. Daar hij bang was dat de
Jappen dit zouden ontdekken, al dan niet door verraad, en het voorbeeld van oom Mit
voor ogen hebbende, is hij tot deze daad gekomen. Mijn oma heeft, toen ze opa het
blauwzuur zag innemen, de fles nog uit zijn handen weten te slaan. Doch dit heeft zijn
leven niet kunnen sparen, de dood is alleen wat later ingetreden.
Legenda
1, 2 en 3 slaapkamers
4 Woonkamer
5 Eetkamer,
6 Open galerij
7 Keuken
8 Opslagruimte
9 Mandikamer
10 WC
11 Logeerkamer
12 Opslag rijst en mais
13 Droogvloer
15 Bijkeuken
14 Waterput
16 Hierachter: paardenboxen, kippenren en
varkensstallen
Afbeelding 4. Plattegrond van een huis te Brassan
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Afbeelding 5. Foto voor het huis van Govert Philip Lodewijk van Rossum (jaar onbekend)
Op de stoel tante Lies (weduwe van opa en oma’s zoon John van Rossum ) en mijn opa Van Rossum. Achter de stoel Harry
van Dolder, een stiefzoon van tante Lelie , zuster van mijn moeder. Zwaaiend met zijn arm, oom Mit, op de motorkap Eric
(zoon van Lies) en op de fiets Monnik Reynaert, neef van oom Pip (man van mijn moeders zuster tante Flora ), dezw was
getrouwd met eenIndonesische vrouw en had drie kinderen.

Wat ik me verder nog herinner
Van ons verblijf in Brassan, herinner ik me nog het volgende: een groot houten huis met aan de
rechterkant een open galerij die naar de keuken, de mandiekamer (badkamer), logeerkamer,
opslagkamers en de wc leidde. De fundamenten waren uit steen opgetrokken met daarboven een
glad afgewerkte betonnen vloer op ongeveer één meter hoogte. Betonnen trappen voor de ingang
van de woonkamer, begin en eind van de open galerij. Het huis was verder van hout opgetrokken
en lag aan een lange oprijlaan van circa 30 meter lengte, die via een klein bruggetje over een sloot
op de openbare weg aansloot. Het huis was aan de voorkant omgeven door verschillende soorten
manggabomen, achter de waterput groeiden de bananen en klapperbomen. Links van de sloot was
de cassave-aanplant, verder stonden hier onder anderen ramboetan, klénkéng, doerian, Djeroek
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Bali, zuurzak en srikaja bomen, plus ook nog wat salakpalmen. Ik weet van mijzelf niet meer hoe
de kawistovrucht er uit ziet en hoe die smaakt, maar Dé vertelde mij dat dit vruchten waren,
waarvan het vruchtvlees, net als de klappernoot, omgeven is door een harde schil ( batok). Het
vruchtvlees is donker van kleur. bevat kleine pitjes en wordt met suiker opgegeten. Tussen het
slaapkamerraam en het raam van de woonkamer groeide een ramboetanboom, de vruchten kon je
vanuit het slaapkamerraam plukken.
Achter het huis stroomde een gegraven kanaal, voor de bevloeiing van de velden, met een brug er
overheen gebouwd. Hier achter bevinden zich de velden met ananas, rijst, koffie, en maïs. Verder
groeiden er op het terrein nog vruchtbomen als de granaatappel, mangistan en natuurlijk waren er
de bamboebossen. Aan de rechterkant van het huis, dus bij de sloot aan de straatkant, bevond zich
een opslagloods, onder andere voor het opslaan van kunstmest. Mijn moeder zou, nog vóór de
Japanse bezetting, om wat extra’s bij te verdienen vanuit deze plaats zelfgemaakt brood en andere
lekkernijen gaan verkopen. Waarom dit niet heeft kunnen doorgaan? Waarschijnlijk door de
Japanse bezetting, men moest toen toch zoveel mogelijk op het land werken. Het verhaal gaat, dat
het juist in de buurt van deze opslagloods het scheen te krioelen van de slangen.
Nu schijn ik mezelf in dit huis ook een keer bijna verhangen te hebben, door op een stoel te
klimmen en mijn hoofd door de lus van een voor reparatiedoeleinden van fietsen aan het plafond
hangende ketting te steken, waarna ongelukkigerwijze de stoel omviel, waarbij ik met mijn hoofd
in de lus van de ketting ben blijven hangen. Mijn opa (van moeders kant) schijnt toen geroepen te
hebben:” Luus, Luus, je zoon hangt zich op!” Elke keer als we op bezoek zijn bij oom Pip in
Rhenen, wordt ik aan dit voorval herinnerd. “ Ben, weet je wel dat je jezelf een keer bijna
opgehangen hebt?” Opa riep wel van:” Luus, je zoon hangt zich op”, maar deed verder zelf geen
moeite om mij uit die benarde situatie te halen.
Ook heb ik een keer in de keuken met houtskool uit de anglo ( in die tijd werd het eten bereid op
een anglo met arrang, een soort barbecue met houtskool) zitten spelen en waarschijnlijk had ik
een stuk reeds brandende houtskool opgepakt, waardoor ik in een schrik reactie dit stuk van me af
gooide. Ongelukkigerwijs kwam dit stuk brandende houtskool op een in de keuken opgeslagen
stapel brandhout terecht. Dit had ik niet in de gaten en ben dus gewoon de keuken uitgelopen,
waarna de stapel brandhout vlam vatte. Gelukkig werd de brand snel ontdekt en geblust, voordat
de keuken in lichter laaie kon staan. Het enige wat ik me van dit “ongeval” goed kan herinneren,
was het flinke pak slaag dat ik kreeg als dank voor het doorbreken van de dagelijkse sleur.
Er werd verteld (één van de vele sprookjes?) dat ik, als ik een behoefte in de broek gedaan had
altijd riep van: “ Maaa, m‘bol!” (afkorting van gèmbol = gepoept) en dat mijn zuster Dé mij altijd
mocht verschonen, hetgeen zij natuurlijk met veel plezier deed, vooral het daarna schoonmaken
van mijn tjelana monjet ( hansop, waarvan het kruis je zowat op de knieën hing). Waarom zij mijn
vervuilde hansop dan altijd met de voeten in plaats van met de handen schoon maakte is mij een
raadsel, het is en blijft toch gewoon een natuur product, ondanks dat het er soms niet smakelijk uit
kan zien (mèntjrèt = bijna diaree), wat dan wel weer door een heerlijke aroma gecompenseerd
wordt, so what‘s the problem? Mijn broer Ed vertelde dat hij mij soms ook schoon moest maken,
maar aangezien hij erg vies is uitgevallen, vroeg hij Dé of zij dit uitverkoren werkje van hem wilde
overnemen, tegen betaling van een gobang, dat is twee en een halve cent (kan je heel veel lekkers
voor kopen in die tijd!) Dit geld had hij verdiend met de verkoop van zijn aandeel aan geplukte
klappers en ander fruit.
Op een ochtend kwam er een njambik, een soort leguaan van ongeveer 1 meter lengte, van kop
tot staart gemeten, de huiskamer binnen gekropen. Bij het zien van dat beest zetten Chris en ik
het natuurlijk op een gillen, of was het Chris die alleen zo hard gilde, dat het leek of er meerdere
personen brandweertje aan het spelen waren, waardoor het beest zich van schrik onder de kast
verborg. Eddy heeft de leguaan toen gevangen, terwijl Chris en ik aan de andere kant van de deur
(de deur bestond uit een boven en onder gedeelte) angstvallig het hele gebeuren gade sloegen. De
njambik hebben ze later gedood en opengesneden. In de buik zaten een paar nog niet verteerde
muizen, die de njambik waarschijnlijk kort geleden had verorberd. Van een kleine njambik heeft
Ernst een keer soep gemaakt, het vlees was wel erg vet maar de soep was wel te eten.
Verder herinner ik mij nog een kali, die bij nadere aanvraag een irrigatiekanaaltje bleekte zijn,
achter het huis met een brug erover die het erf van de “velden”(landerijen) scheidde. Ook weet ik
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nog dat er een oude grammofoon in huis was, zo eentje die je nog met de hand aan moest
zwengelen, maar waar we veel plezier aan beleefden, alhoewel ik niet eens meer weet wat voor
muziekplaten we hadden.
Ik had een keer vieze zwarte handen die ik op geen mogelijke manier schoon kon krijgen tot ik na
al mijn mislukte pogingen daartoe een dode slang in de struiken zag liggen. Nadat ik die slang had
opgepakt, “wahdoe branie dese ja” (“nou, dapper zeg”) en deze verder weg geworpen te hebben,
moest ik mijn handen natuurlijk weer wassen. Als door een wonder waste ik dat zwarte spul ook
van mijn handen.
Het schijnt dat er in die tijd veel slangen rond het huis te vinden waren, waaronder ook pythons,
die volgens vertellen gewoon tegen de muren opkropen. Toen mijn grootvader een keer op een
ochtend wakker werd, keek hij onder de klamboe op zijn bed liggend zo tegen een python op, die
zich boven op de klamboe had genesteld, die heeft hij dus, in bed liggend, doodgeschoten. Hij had
namelijk de gewoonte om een geweer bij zich op bed te hebben.
En niet te vergeten de ijsjes die je voor een cent kon kopen. Een ijsblok werd op een rasp
geschraapt, waarbij het schraapsel, nadat een rietje (een aar van de padie plant die van tevoren in
heet water is geweekt om aan het eind van dit rietje een knoop te kunnen maken waar het ijs aan
kan blijven hangen) rechtop in een kommetje was geplaatst in dit kommetje werd gedrukt.
Hierover werd dan een soort stroop gegoten die je dan weer uit het ijs moet zuigen. We noemden
dit soort ijsjes ès gandoel, letterlijk vertaalt “hangend ijs.
Een leuk op slapstick lijkend voorgeval is het volgende. Toen de jongens en meisjes een keer al
lopend om vruchten te plukken m,et een lange bamboestok, waar aan één kant een soort korf zat ,
per ongeluk tegen een bijennest aan kwam. Toen de bijen het nest uitzwermden trok diegene die
de stok vast had, de stok snael weg. Hierbij bleef ongelukkigerwijs bij het wegtrekken van de stok
een deel van het bijennest in de korf hangen. Natuurlijk was het rennen geblazen. De bijen
zwermden op de kinderen af en de jongeren namen als eersten de benen. Nu moet je voor je zien
hoe de jongeren langzamerhand door de de groten ingehaald werden waarbij de korf met
uitzwermende bijen steeds dichter bij de gillende jongeren kwam. Ten einde raad zijn deze maar
de kali ingesprongen om aan de stekende bijen te ontkomen.
Maar wat mij het meest is bijgebleven, is dat ik na de Japanse capitulatie op straat slenterend,
ineens beetgepakt, een huisje ingesleurd en in een donkere plaats werd gedrukt. Wat er nadien
gebeurde en hoe ik later weer thuis ben gekomen, weet ik niet. Kan je van angst een black out
krijgen? Dit voorval heeft tot vele nachtmerries geleid, waarbij ik flink om heen trapte en sloeg.
Tijdens twee van dergelijke nachtmerries werd jullie moeder op tijd wakker om mijn handen vast
te pakken terwijl ik op haar in wou slaan.
Namen
Enkele namen van de families die zich hadden gevestigd in de landbouwkolonie Brassan: Bischoff,
Broers, De la Croix, vijf kinderen Van Delden, Donner, Habakuch (Gundhart), Horster, Huismans,
Lies van der Heyden, Leydelmeier, Klaasen, van Kampen, Melger (dochter van De la Croix, Ann
Melger is een paar keer bij ons in Surabaya op bezoek geweest samen met haar twee zoons),
Niggebrugge, De Pauw, Percijns, Ravensberg, van Rossum ( Anthonio en Reynaert, tijdens de
Japanse bezetting), Robèrt, Severijn, Smit (oom Mit), Snell, v/der Stadt (de heer en mevrouw
van der Stadt hebben nog een tijdje in Peelo, vlak bij Assen een boerderijtje gehad., Sjamier,
Schalk, Fam.Schulz, Hr.Schulz (neef van fam.Shulz), Sukojo – Engelen, Tombale, Ueflink, Van der
Voort, Wessels.
In totaal ging het om ongeveer 37 gezinnen.
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Afbeelding 6. Plattegrond gebouwencomplex landbouwkolonie Brassan
De begraafplaats was een Islamitische.

Afbeelding 7. Oost-Java, Banyuwangi en omstreken
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