
    
In juni van dit jaar ontving de familie van sgt. I KNIL J.A. Pattinama een postume on

derscheiding voor diens rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog (zie  

nr. 3, artikel von Ron   op 4 november, viel deze eer postuum te 

beurt oon sgt. I Inf. KNIL F.S.G. Hukom die tot dezelfde verzetsgroep behoorde. 

•  Tekst   

e toekenning van het Mobili-
 (MOK)* 

door het ministerie van De
fensie vond plaats na voordracht en be
middeling van Luitenant-Kolonel b.d. 
Jac. Z.  Deze zei in zijn speech ti j 
dens de bijeenkomst: "Eer, eerherstel, 
moed en trouw, herdenken, respect, dat 
zijn de woorden die horen bij deze toe
kenning. Hukom was onbuigzaam en 
minachtte de vijand. Het is fijn als na 
zo'n lange tijd de ereschuld kan worden 
ingelost." 

De overhandiging vond plaats in de 
Raadszaal van de Gemeente Ede. De 
dochters van Frits Hukom, Edith 
Schenke-Hukom en Irene 
Hukom ontvingen het Mobilisatie-

 uis uit handen van 
burgemeester Cees van der Knaap. 
Voorafgaand aan de overhandiging en 
de toespraak van de burgemeester, 
vond er een kleine presentatie plaats 
met foto's van hun vader. Dhr. Brijl 
sloot af met een minuut stilte en reikte 
daarna namens de Vereniging Militaire 
Dapperheidsonderscheidingen, een 
herinneringsldeinood uit aan beide 
dochters. 

Verzef 
Frits (Ventje) Sefried Gustaaf Hukom 
was geboren op 26 december  te 
Kota Radja (Atjeh). Als sergeant  
klasse Infanterie van het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger was hij t i j 
dens de Tweede Wereldoorlog in 

 betrokken bij het 

Noot: 
Omdat de Commissie belast met de toekenning 
van  Oost-Azië   reeds 
iang geleden is opgeheven, wordt daarvoor in de 
plaats het  (MOK) 
toegekend voorzien van een speciale mutatie. 

Dochters van Frits Hukom en burgemeester C.van der Knaap. 
[Foto:Jaïr Pattipeliohy,   

Dhr. Brijl met portret van Frits Hukom. Semuel Hukom. 
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Legitimatiebewijs van Frits Hukom. 

verzet tegen de Japanse bezetting op 
o.a. Sumatra. Frits Hukom maakte 
deel uit van de zgn. 'Sluippatrouille' 
behorende tot de verzetsorganisatie 'de 
Rode zakdoek'  Merah), 
die werd geleid door wijlen Sgt. I J.A. 
Pattinama. Find  werd Frits door 
verraad door de Kenpeitai (Japanse 
Militaire Politie) in zijn woning te Pa-
dang (Sumatra's Westkust) gevangen
genomen. Zijn familie heeft hem 
daarna nooit meer teruggezien. 
Na onmenselijke folteringen te hebben 
ondergaan, werd Sgt. I Frits Hukom, 
te samen met o.m. Sgt. I Koos Patti
nama in maart  op transport ge

steld naar Singapore en aldaar op 25 
april  geëxecuteerd  samen met 
Pattinama en enkele andere verzets
strijders. 

Militaire Willemsorde 
Overigens was de vader van Frits, Sgt. 

  Infanterie KNIL Semuel Hu 
kom, drager van de Militaire Willems
orde. Toen Semuel Hukom nog 
Ambonees Fuselier was van het KNIL 
te Atjeh, werd aan hem op 3 juni 

 bij Koninklijk Besluit no. 126 
de Militaire Willemsorde 4de Idasse 
(Ridder) toegekend voor zijn moedig 
optreden in het jaar  te Atjeh. 

Oproep 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er vele Molukse militairen omgekomen. Luitenant-

Kolonel b.d. Jac. Z. Brijl blijft zich inzetten om een onderscheiding aan te vragen voor 

diegenen die daarvoor in aanmerking komen. Families die menen dat hun vader/opa als 

 tijdens W O U , tijdens de Japanse bezetting, is overleden als gevolg van 

Japanse gewelddadigheden of executie, kunnen reageren via de stg Moluks Museum/Mu

seum Maluku. Nodig is wel dat er voldoende gegevens terug te vinden zijn. De volgende 

personen worden vermeld in een document dat al in bezit is van dhr. Brijl. Hun families 

wordt in ieder geval gevraagd te reageren. 

- Amb. sgt. Soumokil 

- Amb. militairen F. en j . en H. Latumij/Latumy, vermoedelijk alle drie omgekomen in  

- Amb.   

-   geb.  te Amboina, overl.  

- Amb. kpl.Anakottaparij, overl.  

- Amb.  Lapija, geb.  over l  

- Amb, sgt. E.j. Pelaporij, geb.  overl.  

- Amb.  Lawolatta 

- Amb.  I e kl. Alex Hallatu, overl. op Sumatra 

- Amb. sgt. Wi l lem Hallatu, overl. op Sumatra 

- Amb. sgt. Ebert Hetharia geb. 29-08-05 te Amboina, overl. op Sumatra 

- Amb. sgt. Jacobus Hetharia, overl. op Sumatra 

- Amb. sgt. R.K. Hetharia, overl. op Sumatra 

Reacties aan: info@museum-maluku.nl of   

Hallo allemaal, 

Vaak hoor ik, si A ï s ,  die Ais, heeft 

w é é r  geen single om zjjn albums te 

promoten. 

 is die dan zelfs 4 In 4 talen 

om via  te downloaden en 

de Maxi C D  V L O E D L I J N , 

s ïA ïs  Toma. Ja hoor si A ï s gaat door. 

Fijn een nieuwe lijn met velen te 

delen. 

Want op de Vloedlijn van je leven, 

spoelt van alles af en aan, en als be

wijs van ons bestaan neem ik jullie 

mee in G a n d o n g é ,  we are Family. 

Sioh djangan Undur é ,  toe ga niet 

achterwaards, maar laten wij door 

gaan met de dingen waar we mee 

bezig zijn. 

Wij zullen doorgaan, die Ramses 

Shaffy samen met z'n Shaffy's, mij in

begrepen, jaren lang bazuinden, 

inspireerde mij om jullie, v ó ó r  de 

jaarwisseling, toe te zingen met 

T O M A , B A N S I G L T O M A , 

G O O N , T O M A , 

WIJ Z U L L E N D O O R G A A N 

Sioh, marl toma bersama 

Tot we samen zijn 

Veel luisterplezier en Fijne 

Feestdagen toegewenst, 

Aïs 

Aïs'site:  http://got.to/lawa-lata 

 HEEFT U EEN PERSBERICHT, 
NIEUWS OF TIPS VOOR 

PUBLICATIE IN  
OF WILT U INFORMATIE 

OVER ONZE 
ADVERTENTIE-TARIEVEN? 

Email:  
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