
D
eze week stond de geschie-
denis van Nederlands-In-
dië weer in de schijnwer-
pers. Twee data: 15 en 17
augustus, eerst de Japanse
capitulatie en daarna de

Indonesische onafhankelijkheidsverkla-
ring. Over het Nederlands kolonialisme in
Nederlands-Indië is veel gezwegen, toch
vindt er sinds de jaren tachtig in Den
Haag een jaarlijkse Indië-herdenking
plaats. Wat de ‘Ja p p e n’ nu met Neder-
lands kolonialisme te maken hebben is
voor de gemiddelde Nederlander lang
niet altijd duidelijk. Kort door de bocht
gaat de Indië-herdenking vooral over
slachtofferschap. Terwijl het Nederlands
kolonialisme als geheel en met name de
zogenoemde ‘politionele acties’ aan da-
derschap refereert. Ondanks het verschil
in beleving hebben deze twee zomerda-
gen met elkaar gemeen dat beiden nau-
welijks bekend.

Op 11 augustus vroeg columnist Zihni
Özdil zich in NRC Handelsblad af wie hier
in Nederland de heilige huisjes – wat be-
treft nationale geschiedschrijving – om-
ver durft te werpen. Hij nam het voor-
touw door de toenmalig minister van
Oorlog voor oorlogsmisdader uit te ma-
ken. Bij deze durf ik het aan om een ander
heilig huisje aan te wijzen. Dat is die van
het slachtofferschap, in plaats van dader-
schap, dat hier in Nederland nationaal
herdacht wordt als het om Nederlands-
Indië gaat.

De Stichting Herdenking 15 augustus
1945 herdenkt het einde van de WOII. La-
ter dan het moederland werd de Neder-
landse kolonie in Azië niet op 5 mei maar
op 15 augustus bevrijd van Japanse over-
heersing. Door de capitulatie kwamen de
Indische Nederlanders en Indo-Europea-
nen weer op vrije voeten te staan na ja-
renlang geïnterneerd te zijn geweest.

Diezelfde capitulatie zette Indonesiërs
aan om op 17 augustus de onafhankelijk-
heid uit te roepen. Tegen de zin van Ne-
derland, die eerst met hulp van de Brit-
ten, het koloniaal gezag weer probeerde
te herstellen.

Terwijl Rotterdam nog in puin lag wer-
den meer dan honderdduizend militairen
ingezet om het Aziatische eilandenrijk
opnieuw onder de duim te krijgen. Een
koloniale oorlog die hier eufemistisch
‘politionele actie’ heet. Pas in 1949 en te-
gen een afkoopsom van 4,5 miljard gul-
den werd Indonesië vrijheid gegund.

I n de regel heeft de Indische gemeen-
schap minder affiniteit met Indonesi-
sche slachtoffers van Nederlandse

oorlogsmisdaden. Deze groep voelt zich
vooral miskend in het leed dat de Japan-
ners hen tussen 1942 en 1945 hadden
aangedaan. Daarnaast voelen zij zich in

Japan capituleerde, maar
wij bleven Indië bezetten
Het niet helder benoemen van de koloniale context waarin WOII in Nederlands-Indië
plaatshad, zet de onwetende Nederlander op het verkeerde been, betoogt Marjolein van Pagee.

Nederlandse�kolonisten aan�tafel�in�Java.
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Politionele acties: een groter
militair project kent Nederland
niet

de kou gezet door de Nederlandse rege-
ring en de kille ontvangst nadien. Daar-
om draait het dus tijdens de herdenking
vooral om het slachtofferschap en wordt
er zo min mogelijk gesproken over de
koloniale context waarin de ellende
plaatshad. Het probleem is dat de Japan-
se bezetting van Nederlands-Indië geen
eiland in de tijd is. Door het niet benoe-
men van de koloniale context waarin de-
ze ellende plaatshad, wordt de onweten-
de Nederlander op het verkeerde been
gezet. Niet Nederland maar Japan komt
tijdens deze herdenking als agressor uit
de bus. Alsof het Nederlandse dader-
schap in Nederlands-Indië alleen voorbe-
houden is aan de Indië-veteranen die
tussen 1945 en 1949 naar Indië werden
ge s t u u rd .

Maar wie vertelt er op 15 augustus in
Den Haag dat Nederlands-Indië als geheel
een koloniaal project was waarbij de in-
woners van het grote eilandenrijk al eeu-
wen onderdrukt werd? Een koloniaal pro-
ject dat door de Japanse inval alleen is
onderbroken om na de capitulatie weer
opnieuw voortgezet te worden. Wie legt
de onwetende Nederlander uit op welke
manier 15 augustus niet het einde maar
een voortzetting betekende van militair
geweld? Hoe diezelfde slachtoffers in da-
ders konden veranderen?

Het Indië-monument is „het symbool
van strijd tegen onderdrukking en ter-
reur ” zo staat in steen gebeiteld. Dit slaat
niet op de Nederlandse maar op de Japan-
se terreur. Sinds 1980 wordt in Den Haag
jaarlijks een herdenking georganiseerd
om de bekendheid rondom het slachtof-
ferschap te vergroten. Vorig jaar waren
koning Willem-Alexander en minister-
president Rutte als hooggeplaatste gasten
aanwezig. Maar of zij ook kransen zouden
leggen als er Indonesische oorlogsslacht-
offers aanwezig zouden zijn? Natuurlijk is
een herdenking altijd selectief, je kunt
niet het leed van de hele wereld herden-
ken, maar hier is meer aan de hand.

A ls het gaat om Nederlandse oor-
logsmisdaden in Indonesië zegt
Rutte consequent dat hij niet in

het verleden wil blijven hangen, hij wil
vooruit de toekomst in. In 2013 weigerde
hij om tijdens zijn bezoek de juridisch af-
gedwongen excuses aan Indonesische
weduwen over te brengen. Dat moest een
maand voorafgaand aan zijn bezoek door
de ambassadeur gedaan worden. Op 15
augustus is hij opvallend genoeg wel be-
reid om het verleden te herdenken. Zo-
lang de koloniale context en het Neder-
lands daderschap maar niet de boven-
toon voert.

Sinds de rechtszaken tegen de Neder-
landse Staat duiken regelmatig verhalen
op over oorlogsmisdaden in Indonesië.
De slachtoffers daarvan worden niet her-
dacht tijdens de Indië-herdenking in Den
Haag. Alsof de Nederlandse oorlogsmis-
daden in een totaal anders universum
plaatsvonden dan de ellende die door het
Indië-monument in Den Haag herdacht
wo rd t .

Je hoort het vaak: oorlog is niet zwart-
wit, het is niet simpelweg de goeden te-
genover de kwaden. Maar voordat Neder-

land toe is aan nuanceren moet eerst het
historisch kader rechtgezet worden. De
boodschap van: wat hebben wij daar gele-
den, wat waren de Japanners en Indone-
siërs wreed, kan niet gehandhaafd wor-
den zolang dit slachtofferschap niet ge-
plaatst wordt in het kader van Nederlands
kolonialisme. In een land dat lijdt aan het
b r a a f s te - j o nge t j e -v a n - d e - k l a s - s y n d ro o m
is het gevaarlijk om in nationale herden-
kingen over die periode voornamelijk stil
te staan bij het Nederlands slachtoffer-
schap. Hoewel het juist is dat het Indisch
leed net zo goed niet tot de algemene ge-
schiedschrijving is doorgedrongen, heeft
de focus op het lijden de nationale blik op
deze periode ook vertroebeld.

E lk leed is het vertellen waard, nuan-
ce is nodig, maar niet zonder dat
het nationale zelfbeeld bijgesteld

wordt. Daarvoor moeten heilige huisjes
omver, pijnlijke verbanden gelegd. Rutte
gaat in november weer naar Indonesië,
het lijkt er niet op dat hij van plan is om
daar bij het verleden stil te staan, zoals hij
dat wel doet bij het Indië-monument in
Den Haag.

In een poging om 15 en 17 augustus na-
der tot elkaar te brengen wil ik meneer
Oesnan uit Banyuwangi herdenken. Want
ook Indonesiërs hebben geleden onder de
Japanse bezetting. Er heerste hongers-
nood, er was gebrek aan kleding. Oesnan
herinnert zich dat ze alleen nog vodden
en jute zakken hadden om aan te trekken.

Ook zij zijn blij met de Japanse capitula-
tie. Wanneer Soekarno op 17 augustus
1945 de onafhankelijkheid uitroept,
meldt hij zich met zijn vrienden bij het In-
donesische verzet om tegen de Nederlan-
ders te vechten. Op 21 juli 1947 landt het
KNIL-bataljon Gajah Merah vanuit Bali op
het strand van Banyuwangi. De over-
macht is veel te sterk, veel van zijn maten
vinden de dood tijdens de aanval.

Als een van de weinige overlevenden
wordt hij meteen gevangen gezet en ver-
volgens door een KNIL-soldaat met
stroom gemarteld. Elektroden worden
aan zijn genitaliën vastgemaakt om hem
met stroom tot bekentenissen te dwin-
gen. Juist op dat moment komt er een ho-
gere in rang binnen, ene Van der Meer.
Mogelijk heeft deze man medelijden,
want hij geeft meteen opdracht om het
martelen te staken en gebiedt Oesnan
met hem mee te gaan. Hij geeft Oesnan
een Gajah Merah-uniform en maakt hem
tot zijn assistent. Desalniettemin treffen
Oesnans maten een triester lot: ze wor-
den geëxecuteerd. Hij heeft ze nooit meer
ge z i e n .

Ook dat is Nederlandse geschiedschrij-
ving. Deze is inderdaad niet zwart-wit,
maar kan niet om het koloniale karakter
heen.
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Oorlog is niet zwart-wit. Die
nuance hoor je ook in de
herdenking terug te zien


