
Ik moet de op bloed beluste
Indonesische strijder begrijpen
Historici moeten zich verdiepen in het perspectief van de ander, schrijft Onno Sinke bij
de ‘kick-off ’ van het onderzoek naar de Dekolonisatie-oorlog in Indonesië, 1945-1950.

E
nkele jaren geleden
raakte ik op een feestje
met een Indonesische
vrouw in een discussie
verzeild over of Ancol
(Java) een pretpark of
een erebegraafplaats is.
„Een pretpark”, zei de

vrouw stellig. „Dat kan, maar het is ook
een erebegraafplaats”, zei ik. „Ik weet het
vrij zeker want mijn opa is daar begra-
ve n .” Ik legde haar uit dat hij een KNIL-
officier was die door de Japanners werd
geëxecuteerd vanwege zijn verzetsactivi-
teiten tijdens de Tweede Wereldoorlog.
„Ah, KNIL, moordenaars!”, riep ze. Ver-
ontwaardigd zei ik dat hij ook gevochten
had voor de vrijheid van Indonesië. Hier
was zij het totaal niet mee eens. Er was
duidelijk sprake van een botsing van twee
perspectieven op de gedeelde Neder-
lands-Indonesische geschiedenis.

Het is een botsing die mij ook persoon-
lijk raakt nu ik onderzoek ga doen naar
deze periode in het kader van het vierja-
rig onderzoeksprogramma D ekolonisatie,
geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950.
Drie instituten doen onderzoek: het Ko-
ninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en
Volkenkunde (KITLV), NIOD Instituut
voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-
studies en het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie (NIHM). Het gaat deze
maand van start en moet ingaan op de
aard, omvang, oorzaken en context van
het grensoverschrijdende geweld door
Nederlandse militairen in Indonesië.

Een van de speerpunten van het pro-
gramma is het internationale karakter, in
het bijzonder de samenwerking met In-
donesische historici. Dit wordt een van
de grote uitdagingen. In de populaire cul-
tuur in Indonesië spelen de Nederlanders
in de verhalen over de onafhankelijk-

heidsoorlog de stereotype rol van de
slechterik: ze zijn gewelddadig, wreed,
racistisch, grof, wellustig en driftig. Indo-
nesische historici die zich bezighouden
met de revolutie en onafhankelijkheids-
oorlog zijn weliswaar genuanceerder,
maar richtten hun aandacht vooral op de
strijdende partijen aan Indonesische
kant. In Nederland was er vooral veel
aandacht voor de politieke, militaire en
diplomatieke dimensie. De laatste jaren is
het debat steeds meer vernauwd tot vra-
gen over het massageweld van Neder-
landse militairen. Duidelijk is inmiddels
dat dit extreme geweld niet incidenteel,
maar structureel voorkwam.

De samenwerking kan alleen een suc-
ces zijn als de Indonesische en Neder-
landse onderzoekers open staan voor het
perspectief van de ander. Geschiedenis is
een oefening in inlevingsvermogen. Het
gaat er niet zozeer om te oordelen als wel
te begrijpen en te verklaren. Te achterha-
len wat de politieke, religieuze en cultu-
rele achtergrond was van mensen. Wat
hun verlangens, dromen en emoties wa-
ren en wat de mogelijkheden en beper-
kingen waren in die tijd. Mijn Indonesi-
sche collega’s en ik zullen voorbij de ste-
reotypen moeten denken van de op bloed
beluste Indonesische pe moeda (v r i j h e i d s -
strijder) en de wrede Nederlandse mili-
t a i r.

Vooral in het geval van de Bersiap – de
chaotische, gevaarlijke tijd vlak na de Ja-

panse capitulatie in 1945 – zal dat lastig
zijn. Tijdens de Bersiap werden (Indo-)
Europeanen, Chinese maar ook Indonesi-
sche burgers door pemoeda’s op vaak
gruwelijke wijze vermoord. Een gevoelig,
vaak vergeten onderwerp, dat niet goed
past in het beeld van de glorieuze onaf-
hankelijkheidsstrijd dat in Indonesië
vaak verteld wordt. Maar dat in Neder-
land regelmatig wordt aangevoerd als
rechtvaardiging voor de latere ontsporing
van geweld aan Nederlandse kant.

L aat dat nu juist de periode zijn
waarnaar Esther Captain en ik bin-
nen het programma onderzoek

gaan doen. Opeens komt de grote ge-
schiedenis voor mij akelig dichtbij. Mijn
grootmoeder, moeder en twee tantes wa-
ren tijdens de Bersiap nog in Nederlands-
Indië. Gelukkig op het relatief rustige Su-
matra, maar door een speling van het lot
hadden ze makkelijk ergens anders kun-
nen zijn. Als onderdeel van het KNIL wer-
den mijn opa en zijn gezin regelmatig er-
gens anders in de archipel gestationeerd.
Sommige van zijn broers en zussen waren
tijdens de Bersiap op het door geweld ge-
teisterde Java, maar ook zij zijn gelukkig
gespaard gebleven. Het zal mij dan ook
niet makkelijk afgaan om me in de pe-
m o e d a’s te verplaatsen, ook al zal dat
voor het verklaren van hun geweld wel
nodig zijn.

Nog ongemakkelijker wordt het als ik
door een Indonesische bril naar mijn fa-
milie kijk. Oorspronkelijk afkomstig uit
de Molukse Banda-eilanden, was zij ver-
vlochten met het koloniale systeem. Veel
mannen dienden bij het KNIL of zaten bij
de politie. Helemaal gevoelig ligt het als ik
vanuit het Indonesisch perspectief naar
mijn opa kijk. In hun ogen was hij een
vertegenwoordiger van de gewapende
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arm die hardhandig het koloniaal gezag
afdwong. Maar voor mij en mijn familie is
hij een verzetsheld. Iemand voor wie ik
graag meer erkenning zou willen krijgen.

Wat zou hij hebben gedaan als hij de Ja-
panse bezetting had overleefd? Zou hij
aan de kant van de Nederlanders hebben
gevochten? Misschien wel, maar het
hoeft niet. Bij een recent familiebezoek
kwam een foto boven water van Suryadi
Suryadarma, een Indonesiër die mijn opa
vermoedelijk kende van de officiersoplei-
ding aan de Koninklijke Militaire Acade-
mie in Breda. Suryadarma koos de Indo-
nesische kant en schopte het tot lucht-
maarschalk en eerste commandant van
de Indonesische luchtmacht. Was dat het
pad van mijn grootvader geweest als hij
de oorlog had overleefd?

Het stellen van deze vragen en de wis-
seling van perspectief, hoe ongemakke-
lijk ook, is goed om los te komen uit vast-
geroeste vooroordelen en onbewuste
overtuigingen. Om in te zien dat de ge-
schiedenis niet vastligt en alles zomaar
anders had kunnen zijn. Om te leren met
andere ogen naar mijn eigen geschiedenis
en die van mijn land te kijken. Dat zal dan
ook de opdracht zijn aan mijn Nederland-
se collega’s en mijzelf. Maar eveneens aan
de Indonesische historici die aan dit on-
derzoek zullen meewerken. Ook zij zul-
len hun vooroordelen opzij moeten zet-
ten en zich moeten verdiepen in het Ne-
derlands perspectief.

Debat�over�het�officiële�Dekolonisatie-on-
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