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Van de voorzitter 
Even je moeder helpen. Van ’s morgens half zeven tot ’s avonds zes uur. Dan zet 
de schemer in. Niet naar cello les, hockey, scouting of de woensdagmiddag- 
knutselclub. 
’s Avonds een bord rijst met karig opgeschepte groenten en een karig neergelegd 
visje. Nog even spelen met andere kinderen. 
Eens per maand op zaterdagmiddag je vader bezoeken in de gevangenis. De 
tricycle beladen met tassen schone kleren en eten. Gedroogde vis, groenten van 
het scheiden van de markt, rijst. 
Papa is anders geworden. Onschuldig opgepakt voor drugshandel. Alle dealers 
blijken onschuldig, als je ze spreekt. Samengepakt in de grote gevangenishal. 
Papa en mama trekken zich even terug in ‘n van doeken en karton gecreëerd 
kamertje. Spelen met de andere kinderen van de andere vaders. Naar huis. De 
was. Slapen. Wakker. Even je moeder helpen.

Hans
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Afgelopen en komende activiteiten

Loon op Zand Wereldwijd
Op maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) vond de jaarlijkse mondiale markt 
‘Loon op Zand Wereldwijd’ plaats. Goed  weer en een kleurrijk geheel maakten 
deze markt tot een succes. We hebben veel mensen aan onze kraam ontmoet. 
De opbrengst was een groot succes. De loterij heeft 185 euro op gebracht  en 
de verkoop 27 euro. Samen het mooie bedrag van  212 euro. Dank aan de 
mensen die ons ondersteund hebben.

Unentse Mert
Op zondag  10 september wordt weer de Unentse Mert georganiseerd. 
Ook Kleofas zal daar, traditiegetrouw, aanwezig zijn met een loterij en met 
de verkoop van vele producten. In het centrum van Udenhout is het dan 
weer een komen en gaan van mensen die genieten van hetgeen hen wordt 
aangeboden. Ook wij hopen dat weer veel mensen onze kraam zullen 
bezoeken en aan onze loterij deel willen nemen. 
De markt begint om 11.00 uur en duurt tot 17.30 uur.
Wij hopen ook u te ontmoeten.

Ans van Beerendonk

Het Filipijnse volkslied.
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Onafhankelijkheidsdag

Op 12 juni vieren de Filipino’s onafhankelijkheidsdag: Independence Day. Die onafhankelijkheid in de 
Filipijnen ging net zo moeizaam als indertijd onze eigen onafhankelijkheid. U weet wel, dat heeft 80 jaar 
geduurd voor een en ander definitief in kannen en kruiken was. (Vrede van Münster 1648)

Op 12 juni 1898 verklaarde Emilio Aguinaldo (zie foto rechtsboven circa 1919) de Filipijnen onafhankelijk 
van Spanje. Hij deed dat door in zijn eigen huis de Filipijnse onafhankelijkheids-verklaring (Pagpapahayag 
ng Kasarinian ng Pilipinas op z’n Filipijns) voor te lezen. Bij die gelegenheid werd voor het eerst de 
Filipijnse vlag gehesen en het kakelverse Filipijnse volkslied gespeeld. Toen heette dat volkslied nog 
Marcha Filipina Magaldo nu heet het Lupang Hinirang. What’s in a name?

De Spaanse koloniale heersers waren hier niet zo blij mee. Ook bij ons waren de Spanjaarden de andere 
partij, maar aan het eind van de 19e eeuw was Spanje geen wereldmacht meer. Trouwens, niet alleen 
Spanje was bezorgd. De Indonesische schrijver Pramoedya Ananta Toer beschrijft in zijn boeken over die 
periode hoe de Nederlandse koloniale autoriteiten hun uiterste best deden om nieuws over de ontwikke-
lingen in het “buurland” weg te houden bij de lokale bevolking. Ze konden tenslotte maar eens op verkeer-
de ideeën komen. In 1896 waren de Filipijnen in opstand gekomen tegen de Spaanse overheersers en 
meneer Aguinaldo was de generaal van het Filipijnse revolutionaire leger. In 1897 sloten de Spanjaarden 
en de Filipino’s een wapenstilstand, waarbij de leiders van de opstand vrijwillig in ballingschap zijn gegaan 
in Hong Kong. 

In april 1898 breekt echter de Spaans-Amerikaanse oorlog uit. Die ging eigenlijk niet om de Filipijnen, maar 
over Cuba. Op basis van de zogenaamde Munroe Doctrine schaarde de Verenigde Staten (VS) zich achter 
koloniën op het Amerikaanse continent die zich van Europese overheersing wilden bevrijden, in dit geval 
Cuba. Doel van de Munroe Doctrine was het uitschakelen van Europese invloed op het Amerikaanse 
continent, zodat de VS ongestoord hun eigen invloed daar konden uitoefenen. 

Onafhankelijkheids-
verklaring van 
de Filipijnen.

De eerste vlag van de Filipijnen.
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De eerste vlag van de Filipijnen.

Om zich in de rug (de Stille Oceaan) te dekken, stuurden de Amerikanen een vloot naar de Filipijnen om de 
Spanjaarden daar uit te schakelen. Met hulp van de Amerikanen keerde meneer Aguinaldo begin 1898 
terug naar de Filipijnen. Zo kon hij daar de onafhankelijkheid van de Filipijnen uitroepen en werd hij door de 
revolutionairen uitgeroepen tot de eerste president van de Filipijnen. Noch de Amerikanen, noch de 
Spanjaarden erkenden de onafhankelijkheid van de Filipijnen. Bij de vrede van Parijs (inzake de Spaans-
Amerikaanse oorlog) werd niet alleen Cuba onafhankelijk, maar Spanje droeg de Filipijnen over aan de VS. 
De revolutionaire Filipino’s voelen zich verraden door de VS en in 1899 breken er gevechten uit tussen het 
Filipijnse revolutionaire leger en de Amerikanen. Die duren tot 1901, wanneer Aguinaldo door de 
Amerikanen gevangen wordt genomen en hij vervolgens het gezag van de VS over de Filipijnen erkent. 
De VS zouden tot 1946 de koloniale heersers in de Filipijnen blijven met een onderbreking in de 2e 
Wereldoorlog van 1942 tot 1945 toen de Japanners de macht overnamen. 
De Amerikanen zagen vooral het strategische belang van de Filipijnen als rugdekking van hun westkust en 
een voet aan de grond in Azië. Moreel zaten ze wel in hun maag met hun “kolonie” want wanneer je hun 
Munroe Doctrine toe zou passen op Azië, dan hadden ze niets te zoeken in de Filipijnen. In 1935 
veranderden de Filipijnen dan ook van een Amerikaans territorium in het Commonwealth of the Philippines. 
Vanaf dat moment zou het land onder leiding van de Amerikanen voorbereid worden op definitieve 
onafhankelijkheid. Op 4 juli 1946 werden de Filipijnen eindelijk echt een internationaal erkend zelfstandig 
land. Tot 1962 hebben de Filipijnen 4 juli nog aangehouden als onafhankelijkheidsdag. In dat jaar 
veranderde de toenmalige president Diosdado Macapagal de onafhankelijkheidsdag officieel in 12 juni.
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RECEPT VAN HET KWARTAAL - Salade van gerookt kip en bleekselderij

Benodigdheden: (voor 6 amuseglaasjes)
Voor de salade:
1 stuk gerookte kip in kleine blokjes gesneden
2 stelen bleekselderij gehalveerd en dun gesneden
2 á 3 mandarijnen in partjes (of 1 blikje mandarijnen; goed uitgelekt)
Sla in kleine stukjes gescheurd 
2 takjes peterselie
Voor het sausje:
Mayonaise
Bekertje crème-fraiche
Kerriepoeder

Leg de sla onder in de glaasjes, daarop de stukjes gerookte kip en de bleekselderij.
Meng de ingrediënten voor het sausje en schep dit op de salade.
Werk de amuse af met de partjes mandarijn en een toefje peterselie.

Smakelijk eten!

Ans van Beerendonk 

Colofon 
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Filipino’s die in Nederland wonen vieren de onafhankelijkheidsdag jaarlijks 
uitbundig rond 12 juni met muziek, bekende Filipino’s, toespraken, een 
grote markt en een picknick in Spaarnwoude. Als u een keer in de 
gelegenheid bent, is het reuze leuk die happening eens te bezoeken. 
U bent van harte welkom. Mabuhay. :)

                                                                                                      Frits Zwart


	Lege pagina



