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Programma 20ste Dialoog Conferentie

‘Verhalen van vrouwen vanuit een Indonesisch perspectief’
De toespraken zijn in het Nederlands met uitzondering van die van Mevr. Kamila en prof. Muraoka

09:30
10:00
10:10–10:20
10:20-10:45
10:45
11:05-11:25
11.25 –
11.45

Registratie, koffie en thee
Welkomstwoord
Dhr. Ton Stephan
Opening
Mw. Yukari Tangena – Suzuki
Verzwegen, verlaten en verguisd: over de Njai en het
belang van erkenning. Dhr. Reggie Baay
Pauze
Vrouwen in Nederlands-Indië en het Indonesië na de
onafhankelijkheid Mw. Cisca Pattipilohy
Beknopt overzicht van de Fu jin kai, een
vrouwenorganisatie tijdens de Japanse bezetting in
Indonesië (1942 -1945) en haar invloed op de
Indonesische vrouwenbeweging in de periode daarna.
Mw. Farida Ishaja

11:45_11:55 Persoonlijke indruk van de lezingen Mw. Raisa Kamila
11:55-12:05 Vragen aan de sprekers
12:05-12:15 Dialoog NJI – overzicht activiteiten. Dhr. Edu Dumasy
12:15
13:15-14:45
14:45-15:05
15:05-15:25
15:25-15:35
15:35-15:40
15:40-15:50
16:00-17:00

Lunch
Gespreksgroepen
Optreden ‘Oksigen’
Plenaire samenvatting gespreksgroepen
Mw. Aya Ezawa
Slotwoord
Prof. Takamitsu Muraoka
Captives’ Hymn
Afsluiting
Dhr. Ton Stephan
Informeel samenzijn
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Yukari Tangena: openingstoespraak
Videorapportage.
Goede morgen vrienden, dames en heren.
Ik ben Yukari Tangena-Suzuki van de Stichting dialoog
Nederland Japan –Indonesië.
Namens ons team wil ik u allen verwelkomen in de
Wilhelminakerk in Bussum. Deze conferentie wordt nu al
voor de 20ste keer gehouden.
Het is verbazingwekkend dat zo’n verzoeningsbijeenkomst nu al 18 jaar wordt gehouden en het doet
ons genoegen dat we deze mijlpaal vandaag met u kunnen vieren.
We zullen straks voor u een heerlijke Indonesische lunch en ontspanningsactiviteit hebben.
Maar wat me het meest blij maakt is dat zovelen van u de inspanning hebben gedaan om deze
conferentie te bezoeken.
Een maand geleden waren we bezorgd dat we niet genoeg mensen zouden hebben om deze grote en
mooie kerk te vullen.
De inschrijvingen verliepen erg traag.
Het was elke dag weer spannend.
We zijn erg blij om deze keer zoveel Indonesiërs te mogen ontvangen.
Selamat datang (van harte welkom)
Sinds het jaar 2000 wordt deze conferentie georganiseerd.
Het was oorspronkelijk gericht op het herstellen van de relatie tussen het Nederlandse en Japanse
volk.
Op de 14de conferentie in 2010 hadden we Ibrahim Isa als gastspreker.
Het thema van zijn toespraak was `leren van het verleden: op weg gaan naar het pad van verzoening,
wederzijds begrip en vrede’.
In zijn toespraak noemde hij het feit dat als we het over de Tweede Wereldoorlog hebben meestal
niet het lijden en de doodsangsten van de Indonesiërs ter sprake kwamen.
Dat was zeker waar en wij als Dialooggroep vroegen hem daarna meteen om in onze werkgroep
zitting te nemen en eventueel Indonesië toe te voegen aan de Dialoog.
Isa hielp ons altijd tussen zijn drukke agenda en zijn vele reizen naar Indonesië in. Maar het
afgelopen jaar overleed hij tamelijk plotseling.
Hij was een echte heer met een gevoel voor rechtvaardigheid. Hij was degene die me vroeg en
aanmoedigde om deze dialogen voort te zetten toen we bijna stopten vanwege interne problemen.
Op zijn begrafenis beloofde ik dat we met onze dialoogvereniging zijn boodschap nooit zouden
vergeten en dat we de Tweede Wereldoorlog nooit zonder Indonesië zouden kunnen behandelen.
En dat we ons beste zouden doen om ook een dialoog met Indonesiërs te houden.
Ik ben u verplicht hem enigszins bij u te introduceren. Isa was geboren in Batavia, in NederlandsOost-Indië in 1930. Hij zei in zijn eigen woorden `ik heb een groot deel van mijn leven gewijd aan de
emancipatie van Indonesië als natie’. Hij was een erg actieve strijder tijdens de
onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië en speelde een belangrijke rol tijdens de Soekarno-Hatta
periode.
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Hij moest niettemin in de ban gaan vanwege de harde politieke beleid van president Suharto tegen
de communisten.
Hij was er altijd dankbaar voor dat hij hier door de Nederlandse regering verwelkomd werd.
Zijn lach was altijd hartverwarmend en ofschoon hij de Nederlandse nationaliteit had, was hij voor
mij een echte Indonesiër.
Vandaar dat de conferentie van vandaag ook een lofzang is aan Isa. Daarom ben ik vooral gelukkig
dat zo veel Indonesiërs deze conferentie bijwonen.
TERIMA KASIH BANYAK (HEEL HARTELIJK DANK)
Vandaag wil ik graag overdenken waarom het nodig is om deze conferentie voort te zetten.
Ongeveer een week geleden werden onze uitnodigingsposters op verschillende websites geplaatst en
een daarvan was `Indisch4ever’.
Ik zag het volgende commentaar over onze conferentie: ik heb goede collega’s, die Japanner of
Indonesiër zijn, dus waarom zou ik naar zo’n conferentie gaan.
Ik denk dat veel mensen zo’n soort vraag hebben.
`Na 75 jaar gaat het toch goed met ons, niet waar? Het is prachtig om goede collega’s te hebben en
het is niet nodig om het over slechte tijden te hebben.
Maar tegelijkertijd mis je een grote kans om de relatie tussen collega’s te verdiepen.
Wat ons uniek maakt is niet alleen het luisteren naar interessante en inspirerende toespraken maar
om een dialoog aan te gaan met elkaar, van persoon tot persoon in kleine groepen.
Voor deze conferentie hebben we een training georganiseerd voor de gespreksleiders om zoveel
mogelijk alles uit de dialogen te halen. Als je met een open houding naar mensen luistert dan ben ik
er zeker van dat je iets nieuws en iets verschillends zult ervaren. Het is echt een voorrecht voor ons
om hier te zijn om samen met elkaar een dialoog te voeren.
Laat me terugkomen op de vraag van Indisch4ever. Er is een andere en belangrijke reden waarom we
bij elkaar komen.
Het aangaan van een dialoog met elkaar om inzicht te krijgen in de moeilijke geschiedenis die onze
landen in het verleden met elkaar deelden, is niet alleen om onszelf voldoening te geven maar deze
ontmoeting en veranderende denkbeelden hebben ook de kracht om onze toekomst te veranderen.
Het is misschien niet een grote kracht maar we hebben de verandering in de afgelopen 18 jaar wel
gezien.
Kijkt u om u heen en merk op hoe mensen worstelen met een nieuwe vorm van oorlogsherdenking.
Misschien hebt u een of meerdere herdenkingen onlangs bijgewoond.
Iedere herdenking is indrukwekkend en brengt ons tot diepere gedachten. Het brengt u terug naar
de complexe geschiedenis en herinnert u aan het verleden als u daarover eigen ervaringen hebt.
Maar beste dames en heren, de Dialoog Nederland – Japan – Indonesië wil laten zien hoe we kunnen
herdenken op een verschillende manier.
Vandaag zijn we bij elkaar met onze oude vijanden om onze tijd en gedachten te delen om een
nieuwe toekomst op te bouwen.
Wat kunnen we doorgeven aan ervaringen aan onze kinderen en kleinkinderen? Wat willen we
doorgeven? Als oorlogen in ons blijven zoals ze waren zal er niets veranderen.
Ik heb een boek dat net in Australië is gepubliceerd. Dit boek werd geschreven door een van mijn
vrienden die aan de universiteit van Sydney doceert. Zij verzamelde allerlei soorten
herdenkingsactiviteiten in de wereld waar Japanse burgers na de oorlog bij betrokken zijn.
De dialoog van NJI werd ook met enkele foto’s genoemd. Ik besef dat wij niet de enige zijn. Maar we
zijn wel de enige die de verzoeningsdialoog conferenties voor zo’n lange tijd hebben georganiseerd.
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Bijna 40 jaar geleden kwam ik naar Nederland zonder veel te weten over de moeilijkheden en
angsten van het Nederlandse en Indonesische volk jegens elkaar tijdens de Japanse militaire
bezetting tijdens de oorlog.
Als ik alleen stilstond bij deze `negatieve erfenis’ dan zou het me klein en ellendig maken, maar ik
had een kans om via de dialoogconferentie mijn schuldenlast te erkennen als Japanse aan het
Nederlandse volk.
Vandaag wil ik ook mijn schuld bekennen aan het Indonesische volk. Zowel wreed geweld als angst
als bedreiging en overweldiging werden door het Japanse leger gepraktiseerd tijdens de oorlog.
Ik erken onze schuld en wil uitdrukkelijk om vergiffenis vragen.
Op de vijfde dialoogconferentie hoorden we een toespraak van Henk Hovinga over de `romusha’s’.
Isa vertelde hoe ze zich verraden voelden na de Japanse bezetting van het vroegere NederlandsIndië.
Ik bezocht de fototentoonstelling van de `Indonesische troostmeisjes’ van dhr. Jan Banning in Tokyo.
Het spijt me uit de diepte van mijn hart. MAAF, (sorry)
Ik geloof dat het erkennen de belangrijkste reden is voor verzoening. Op dit moment lezen we veel
over Noord Korea en zijn overweldigende demonstratie van zijn kracht.
De Verenigde Staten en Japan proberen hen te stoppen door sancties tegen hen te nemen. Maar
hoeveel Amerikanen herinneren zich wat de Amerikanen de Koreanen aandeden tijdens de
Koreaanse oorlog?
Weten wij Japanners wat we de Koreanen hebben aangedaan sinds 1910, toen zij een Japanse
kolonie waren?
Kunnen we werkelijk hun mening veranderen zonder erkenning en tot een oplossing komen?
Volgens mij zullen zonder erkenning zullen bruggen wankel blijven.
Dus beste dames en heren geniet van de zegeningen die we vandaag hebben omdat we hier voor de
toekomst van de wereld zijn.
Laat ons onze handen openen om nog meer zegeningen te krijgen.
Ik dank u zeer.
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Reggie Baaij: afkomst, identiteit en verzoening
Videorapportage
Lang heb ik weinig tot niets geweten over mijn
afkomst. Mijn grootouders van moederskant heb ik
nooit gezien, en van mijn grootmoeder van
vaderskant wist ik niets. Toen hij nog leefde had mijn
vader mij slechts eenmaal iets over mijn
grootmoeder, zijn moeder, verteld. Namelijk dat zij
een Javaanse vrouw was en rond 1900 geboren
moet zijn. Verder zweeg hij over haar en wist ik dus
niets.
Totdat mijn vader in 1998 overleed. Toen vond ik in zijn nalatenschap een voor mij een bijzonder
document. Een gedeelte van de tekst ervan luidt als volgt:
‘Heden, den drie en twintigsten october negentien honderd zes en twintig,
verscheen voor mij, Emile Klein, buitengewoon ambtenaar van den burgerlijken stand te Sragen bij verhindering in dienst van den gewoon ambtenaar,
Louis Henry Adriaan Baay, wonende te Soerakarta op den elfden september
negentien honderd en negentien des voormiddags ten half zes uur is geboren
een kind van de mannelijke kunne […] en die mij voorts heeft verklaard, dat
kind voor het zijne te erkennen.
Voorts verscheen voor mij de inlandse vrouw Moeinah, oud naar aanzien vijf
en twintig jaren, zonder beroep, wonende te Solo-Djenkiloeng, die naar aanleiding van artikel twee honderd vier en tachtig van het Burgerlijk Wetboek,
mij heeft verklaard in die erkenning toe te stemmen […]’
Het is een fragment uit een akte van erkenning; aktes zoals er zoveel zijn opgemaakt in het vroegere
Nederlands-Indië. De vader die in de akte de aangifte komt doen is mijn grootvader; het kind is mijn
vader en de Javaanse vrouw is zijn moeder; mijn onbekende grootmoeder.
Dit document, deze
akte van erkenning, is het enige bewijs van mijn grootmoeders bestaan. Zij werd, ben ik later te
weten gekomen, kort na mijn vaders geboorte weggestuurd; teruggestuurd naar de kampong, zoals
dat toen werd genoemd. Haar kind, mijn vader, moest zij achterlaten. Mijn vader heeft zijn moeder
dus nooit gekend. En vervolgens werd er nooit meer een woord over haar gesproken.
Na de vondst van dit document waarop ik voor het eerst de naam van mijn onbekende
grootmoeder las, kwamen er allemaal vragen bij mij op: hoe kan het dat een moeder gewoon zonder
haar kind werd weggestuurd? Was mijn grootvader dan niet met haar getrouwd? Wat was zij voor
een vrouw? Hoe is haar leven verder verlopen? Heb ik ook eigenschappen van haar geërfd? En lijk ik
misschien op haar?
Al snel kwam ik te weten dat het hier geen uitzondering betrof: in het vroegere NederlandsIndië gebeurde het op grote schaal: Europese mannen die in de kolonie ongehuwd samenleefden
met Aziatische vrouwen en met hen kinderen kregen. Sterker nog: Indische families vinden vrijwel
zonder uitzondering hier hun oorsprong: in het samenleven van de Europese man met de inheemse
njai, zoals deze vrouwen werden genoemd.
Op dit samenleven rustte een groot taboe. Afkomst en schaamte zijn dan ook twee
begrippen die in Indische families, lange tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn geweest.
Begrijpelijk in de sociale context van een koloniale samenleving, maar al lang natuurlijk niet meer
relevant.
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Toen ik verder onderzoek deed kwam ik er achter hoe omvangrijk dit concubinaat, zoals het
ongehuwd samenleven tussen de verschillende rassen in Nederlands-Indië werd genoemd, was en
welke gevolgen het had en heeft.

Het ontstaan van het concubinaat van de Europese man en de Aziatische vrouw
Vanaf het moment dat de Nederlandse handelslieden van de Verenigde Oostindische Compagnie aan
het begin van de 17e eeuw voet zetten op de eilanden van de Indische archipel, was ze er: de njai. De
Aziatische vrouw met wie de VOC-dienaren van hoog tot laag samenleefden. Dat was (mede) het
logische gevolg van het feit dat er voor al die jonge Europese mannen die zich voor kortere of langere
tijd in de kolonie vestigden, geen Europese vrouwen in de kolonie aanwezig waren. De de VOCdienaren, waaronder zich onder andere zeelui bevonden, pakhuismedewerkers, soldaten en
handelslui, zochten vervolgens hun toevlucht tot verhoudingen met inheemse, Aziatische vrouwen.
Van deze verhoudingen moeten we ons overigens geen al te rooskleurige of romantische
voorstelling maken. Zelden was er sprake van liefde; eigenlijk vooral van dwang. De Europese VOCmannen die zich vanaf ongeveer 1600 in de nederzettingen in de Indische archipel vestigden leefden
voornamelijk samen met Aziatische slavinnen die hen niet alleen moesten dienen, maar die ook met
hen het bed moesten delen. Slavinnen? Zult u zich afvragen. Ja, slavinnen. Ook dit is een van die
onderbelichte aspecten uit de geschiedenis van Nederland in Indonesië.
Vanaf het moment dat de VOC zich in Indië vestigde, werd er gebruik gemaakt van slaven en
slavinnen om de nederzettingen op te bouwen en allerlei werkzaamheden te verrichten. Onder meer
huishoudelijke werkzaamheden. Voor dit laatste werden met name vrouwelijke slaven gebruikt. Deze
slaven en slavinnen werden door de VOC ofwel op de slavenmarkten in Azië gekocht, ofwel werden
ze door de VOC zelf ‘buitgemaakt’ tijdens oorlogen. En deze slaven waren, dat zal duidelijk zijn, door
de ongelijke machtsverhouding volledig overgeleverd aan hun Europese bezitters. Voor de Aziatische
slavinnen betekende dit veelal dat zij naast de werkzaamheden die zij moesten verrichten ook met
meer of minder dwang in concubinaat moesten leven met de Europese mannen.
En van deze concubinaatsrelaties tussen Europese mannen en Aziatische slavinnen is
gedurende de gehele periode van de VOC in de Indische archipel onafgebroken sprake geweest. Dat
wil zeggen vanaf begin 1600 tot aan de opheffing van de VOC in 1795 leefden duizenden Europese
mannen samen met Aziatische vrouwen.
Toen het bestuur van de kolonie inmiddels van de Verenigde Oostindische Compagnie was
overgegaan op de Nederlandse staat en de slavernij in Nederlands-Indië in 1860 was afgeschaft,
betekende dat niet dat het concubinaat van de Europese man en de Aziatische vrouw ophield te
bestaan. Integendeel: er kwamen in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds meer
Europese mannen naar de kolonie Nederlands-Indië om hun geluk te beproeven en er waren nog
steeds geen of vrijwel geen huwbare Europese vrouwen in de kolonie.
Het ‘probleem’ van het ontbreken van slavinnen die eenvoudig gedwongen konden worden
tot samenleven, werd in de praktijk onder andere vervangen door het inhuren van vrouwelijk
huishoudelijk personeel, de baboe, die dan naast het huishoudelijk werk ook het bed van haar heer
moest delen.
In de hele koloniale samenleving van Nederlands-Indië leefden Europese mannen in concubinaat met
Aziatische vrouwen; in de burgermaatschappij, in het koloniale leger en op de plantages; en van hoog
tot laag tot zelfs de hoogste bestuursambtenaren aan toe. En het was geenszins een
randverschijnsel, want aan het einde van de 19e eeuw bijvoorbeeld leefde meer dan de helft van alle
Europese mannen in Indië in concubinaat met een Aziatische vrouw.
De Aziatische vrouw, de njai, had in een concubinaatsrelatie met een Europese man geen
rechten. Zij kon elk moment gewoon weggestuurd worden, zonder ook maar ergens aanspraak op te
kunnen maken. Ongeacht hoe lang zij met de man had samengeleefd en ongeacht of er kinderen
waren. Over kinderen gesproken: als de njai werd weggestuurd dan gebeurde dat niet alleen zonder
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dat zij ook maar iets aan bezit of geld mocht meenemen, maar moest zij veelal ook nog haar
bloedeigen kinderen achterlaten. En ja, u begrijpt dat in zo’n situatie waarbij er sprake is van zoveel
machtsongelijkheid tussen man en vrouw, de njai niet zelden door de Europese man ook nog eens
werd mishandeld.

Verschillende levens
Natuurlijk was ik, net als naar het leven van mijn onbekende grootmoeder, nieuwsgierig naar de
levens van deze vrouwen destijds. Ik ben toen op onderzoek uitgegaan en heb verschillende
levensgeschiedenissen kunnen optekenen die ik in mijn boeken De Njai en Portret van een
oermoeder heb opgenomen. Om u een indruk te geven volgen hier drie voorbeelden.
I. Saila
Haar naam was Saila. Zij werd geboren in een arm gezin op West-Java in het jaar 1884. Hij, Eduard,
kwam uit België. In de jaren negentig van de negentiende eeuw trok hij naar Indië om er zijn geluk te
beproeven.
De armoede dwong Saila al op jonge leeftijd bij te dragen aan het gezinsinkomen en om deze
reden probeerde zij werk te vinden als baboe, als huishoudster. In welk jaar zij precies bij Eduard in
dienst kwam is niet zeker, maar dat moet vóór 1900 geweest zijn. In het jaar 1900 is Saila namelijk
Eduards huishoudster, zijn njai, en wordt hun kind geboren. Saila moet toen zestien jaar geweest zijn.
Een meisje nog.
Daarna geeft zij het leven aan nog zeven kinderen. In totaal vijf meisjes en drie jongens.
Tegenover de kinderen was Saila streng en duidelijk. Tegenover de Europeaan Eduard mild en
terughoudend. Dit had alles te maken met de raciale koloniale verhoudingen en met het feit dat zij
analfabete was en naast het Soendanees alleen Maleis sprak. Niettemin verstond zij het Nederlands
redelijk.
Dan slaat het noodlot toe. Eduard is werkzaam als cipier en op een dag, in 1917, wordt hij
tijdens het werk door een gevangene omgebracht. Het misdrijf schokt de kolonie.
Wat volgt is in onze hedendaagse ogen ontluisterend. Saila wordt als ‘inlandse’ niet capabel
geacht om haar christelijke half Europese kinderen zelf op te voeden en te verzorgen. Haar eigen
kinderen worden haar dus door de instanties ontnomen. De jongere kinderen worden bij haar
weggehaald en in het christelijke ‘weeshuis’ Sint Vincentius in Batavia geplaatst. De oudere kinderen
trouwen vervolgens snel om dit lot te ontlopen.
Saila keert daarop terug naar de ‘kampong’; naar haar familie. Daar trouwt zij enige tijd later
voor de Islamititsche wet met een Javaanse man met wie zij vervolgens nog een zoon krijgt. Saila
toont zich dan een streng-gelovige Mohammedaanse ; bidt de voorgeschreven malen per dag en
bezoekt trouw de moskee.
Met haar ‘weggehaalde’ kinderen blijft Saila zoveel mogelijk contact houden. En de oudsten,
die inmiddels getrouwd zijn, steunen haar financieel zoveel als mogelijk is. Saila op haar beurt zorgt
er tijdens de oorlog vervolgens voor dat de kinderen een asal oesoel krijgen waardoor zij buiten de
kampen kunnen blijven.
Na de Japanse capitulatie en de dekolonisatie-oorlog begint de grote uittocht. Haar kinderen
vertrekken een voor een naar Nederland. Dat moet Saila zwaar zijn gevallen. Alleen heeft ze dat
nooit laten blijken. Dat paste bij haar: stilzwijgend accepteerde ze wat Allah in haar beleving
beschikte.
Saila gaat daarna inwonen bij een kleindochter die met een warga negara is getrouwd.
Daarna, tot aan haar dood, bewoont ze samen met haar jongste zoon en zijn gezin een klein huisje in
Jakarta. Daar overlijdt ze ten slotte in 1972. Achtentachtig jaar oud. Vier van haar kinderen in Holland
waren toen al overleden. Die had Saila nooit meer gezien.
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Haar nakomelingen in Nederland houden de herinnering aan hun bijzondere ‘oermoeder’ in
ere. Als eerbetoon aan haar draagt een van haar achter-achterkleindochters haar Javaanse naam:
Saila.
In het geval van Srie worden, zoals u ziet, haar minderjarige kinderen haar ontnomen vanuit de
opvatting dat een ‘inlandse’ vrouw niet voor haar kinderen zou kunnen zorgen. En zij had ook, en dat
is best schokkend, geen enkele zeggenschap over haar eigen kinderen…
Een andere levensgeschiedenis is die van Srie.
II. Srie
Ze heette Srie en ze kwam uit Blora, Midden-Java, waar ze vermoedelijk in 1874 werd geboren. Hij,
Adriaan was een jongen uit Zeeland, uit Arnemuiden, waar hij in 1868 ter wereld kwam. Als
jongeman tekent hij voor het koloniale leger en vertrekt hij naar Indië, waar hij in 1890 voet aan wal
zet.
Enkele jaren later, in 1895, ontmoeten Srie en de militair uit Arnemuiden elkaar in
Ambarawa, waar hij gestationeerd is. Hij vraagt haar zijn njai, zijn huishoudster te worden. Zij stemt
toe. Ze leven vervolgens samen in de kazerne, de tangsi, en een jaar later, in juni 1896, brengt Srie
zijn kind ter wereld. Een dochter, die door Adriaan wordt erkend en daarmee zijn naam en de status
van Europese krijgt.
Enkele maanden later, eind 1896, loopt Adriaans verbintenis in het koloniale leger ten einde
en besluit hij terug te keren naar Nederland.
Intussen is ook zijn jongere broer Matthijs in Indië aangekomen als soldaat van het koloniale
leger. Voordat hij vertrekt, doet Adriaan zijn broer het verzoek of hij zijn njai en dochter van hem wil
‘overnemen’. Matthijs stemt toe en neemt Srie tot zijn njai en het meisje tot zijn adoptiedochter.
Als njai van Matthijs krijgt Srie nog zeven kinderen. Nadat zijn diensttijd erop zit vestigen ze
zich in de havenstad Soerabaja waar Matthijs een betrekking vindt bij de gemeente.
Srie heeft aan Matthijs een goede en oppassende man die bovendien goed voor zijn kinderen
zorgt. Ook voor de oudste, de dochter van zijn broer.
Matthijs zou nooit meer teruggaan naar Holland, maar altijd bij zijn Javaanse vrouw en zijn
Indo-Europese kinderen blijven. In 1919 overlijdt hij, 49 jaar oud. Srie zelf overlijdt in 1939, 65 jaar
oud. Zij werd begraven op Kembang Koening in Soerabaja, waar zij met de vader van haar kinderen
werd herenigd.
Ook haar levensgeschiedenis is in onze hedendaagse ogen een schokkende. Srie werd, zoals u ziet,
‘overgedaan’ van de ene militair die vertrok, naar de andere die aankwam. Het was iets dat zeer
regelmatig gebeurde in de ‘tangsi’; in de ruwe soldatengemeenschap van het koloniale leger in
Nederlands-Indië. En in een moeite door werden ook de kinderen ‘overgedaan’, zoals in dit geval
haar dochter die met haar overging naar de nieuwe soldaat Matthijs. En het is een groot geluk dat
deze nieuwe man, Matthijs, achteraf een lieve, zorgzame en trouwe man blijkt te zijn. Dat was
immers lang niet altijd het geval.
Een ander, tragisch leven, is dat van Roebiam.

III. Roebiam
Haar naam was Roebijem, wat later(in het Nederlands) werd verbasterd tot Roebiam. We weten niet
zeker wanneer ze is geboren, maar het moet rond 1898 zijn geweest. Ze kwam uit een klein dorpje
op Java, waar haar vader een arme, eenvoudige tani, een arme, eenvoudige landbouwer was. Door
armoede gedreven meldde Roebiam zich in 1915 aan als vrouwelijke contractkoelie om te gaan
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werken op de plantages in Deli op Sumatra. De premie die zij hiervoor ontving, schonk zij aan haar
ouders. Roebiam was toen ongeveer zeventien jaar oud.
Ze kwam te werken op een tabaksonderneming, de Rimboen Tabak Maatschappij, in Deli
waar een jongeman uit Haarlem die net was overgekomen als assistent werkzaam was. Hij zocht een
levensgezellin en nam Roebiam, immers koelie op zijn onderneming, eenvoudigweg tot zijn njai. Zo
ging dat destijds.
Roebiam schonk hem twee kinderen, twee dochters, die respectievelijk in 1916 en 1919 het
levenslicht zagen. En voor deze Indo-Europese dochters zou zij slechts enkele jaren daadwerkelijk de
moeder mogen zijn.
Als hun oudste dochter vijf jaar oud is, bepaalt de Hollandse assistent dat het meisje naar
Nederland moet om haar opvoeding en scholing te krijgen. Daar, in dat onbekende ‘moederland’ zou
het kind, zoals gebruikelijk in die tijd, tegen betaling worden ondergebracht in het gezin van een
tante, de zus van haar vader.
Roebiam mocht meereizen naar Holland om haar eigen dochter weg te brengen; onwennig in
westerse kleren en in een rol die haar slecht paste: als passagiere, bediend door anderen. Dat was
werkelijk uitzonderlijk. Het was 1921.
Terug op Sumatra leeft zij verder met de Hollandse assistent in concubinaat op de
onderneming. Als enkele jaren later haar jongste dochter de leeftijd van vijf jaar bereikt, moet ook zij
voor haar opvoeding en scholing naar Nederland. En wederom reist Roebiam mee, nu om haar
jongste weg te brengen. In 1925 komen ze gedrieën in Holland aan en ziet Roebiam na vier jaar daar
haar oudste dochter terug. Toen ook heeft zij haar beide dochters voor het laatst gekust.
De Hollandse assistent, de vader van de beide meisjes, blijft met hen definitief in Nederland
en trouwt met een Nederlandse vrouw. Roebiam moet terug naar Indië. Alleen. Als ‘zeebaboe’.
‘Heen als passagiere, terug als baboe,’ zou een van haar dochters later verzuchten.
In Indië had de assistent een klein houten huisje voor haar geregeld, zodat ze niet geheel
berooid achter zou blijven. Hoe het Roebiam daarna is vergaan en hoe haar leven te slotte is
geëindigd, dat weet niemand. Ook haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen niet.
Ook de levensgeschiedenis van Roebiam is schrijnend. Kinderen die haar worden afgenomen; ze
wordt onbarmhartig weggestuurd en ze zou haar kinderen daarna nooit meer terugzien. Roebiams
levensgeschiedenis vertoont overeenkomsten met die van mijn grootmoeder. Ook zij werd
weggestuurd om plaats te maken voor een Europese vrouw. En ook zij moest haar kind, mijn vader,
achterlaten. En ook zij zou haar kind nooit meer terugzien.
Verschillende njais en hun kinderen
Overigens waren de vrouwen met wie de Europese mannen in Nederlands-Indië in concubinaat
leefden niet alleen Indonesische vrouwen, maar bijvoorbeeld ook Chinese. De Chinese njais waren
veelal dochters van peranakan-Chinezen, die al minstens een generatie in Nederlands-Indië leefden.
Er waren relatief veel Chinese vrouwen die in concubinaat leefden met Europeanen. Dit had te
maken met het feit dat Chinese families veelal in de handel actief waren. Europeanen kwamen
daardoor veelvuldig in contact met Chinese families en daaruit vloeide niet zelden een
concubinaatsrelatie met een van de dochters uit voort.
De Japanse njais waren eveneens vaak dochters van Japanse emigranten, die net als de
Chinezen vaak in de detailhandel werkzaam waren. En net als bij de Chinese njais ontstonden de
concubinaatsrelaties tussen de Japanse dochters en de Europese mannen via de handelscontacten.
Daarnaast waren er echter ook Japanse vrouwen die door bordeelhouders naar Nederlands-Indië
waren gehaald en die vervolgens in een concubinaatsrelatie terechtkwamen. Via de notulen van een
vergadering van het eerbiedwaardige Indisch Genootschap weten we dat het gebeurde en welke
kosten eraan verbonden waren. ‘Er heeft een import plaats van Japaneesche vrouwen voor
bordeelen,’ lezen we in de notulen, ‘of ook om ze tijdelijk in huur af te geven. Voor tweehonderd
gulden kan men per jaar zulk eene vrouw huren, waar men ook woont.’
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Japanse njais waren destijds onder Europese mannen zeer geliefd, vooral vanwege hun
onderdanige en dienstbare houding. Waren dit eigenschappen die de Indonesische en Chinese njais
al in hoge mate bezaten, de Japanse, afkomstig uit het land van de geisha’s, spanden volgens de
Europese mannen de kroon.
Maar of de njais nu Indonesisch, Chinees of Japans waren, uit al die concubinaatsrelaties met
Europese mannen kwamen kinderen voort. Kinderen van gemengde afkomst. Indo-Europeanen of
kortweg Indo’s genoemd. En deze kinderen, zou je kunnen zeggen, hadden voor de koloniale wereld
in Nederlands-Indië niet geboren mogen worden, om de eenvoudige reden dat al die relaties van
Europese mannen met Aziatische njais officieel niet mochten bestaan, maar oogluikend werden
‘getolereerd’.
Als er kinderen werden geboren uit het concubinaat van een Europese man en een Aziatische
vrouw, dan was het kind officieel, volgens de wet dus, een ‘inlander’. Als een njai na de geboorte van
een kind werd weggestuurd door de man, wat zeer vaak gebeurde, dan werd het kind vaak met haar
meegestuurd. Moeder en kind ‘verdwenen’ dan vervolgens in de inheemse samenleving. Op dit
ogenblik leven er dan ook een flink aantal mensen in Indonesië die, zonder het te weten, nazaten zijn
van een Europese man die in het verleden in concubinaat heeft geleefd met hun voormoeder.
Een andere mogelijkheid was dat na de geboorte van een kind de njai en het kind niet
werden weggestuurd en dat het kind (niet zelden was dat pas na vele jaren) door de Europese vader
voor de wet werd erkend als zijnde zijn kind. Hiermee kreeg het Indo-Europese kind zijn naam en
werd zijn wettelijke status die van Europeaan. Het betekende tegelijkertijd dat wanneer de njai, de
moeder van het kind, vroeg of laat werd weggestuurd, het kind bij de Europese vader moest blijven
en voor altijd werd gescheiden van de Aziatische moeder.
De derde mogelijkheid was dat de Europese man met de njai trouwde, waardoor het kind dat
geboren werd voor de wet automatisch de naam van de vader kreeg en de Europese status. Deze
laatste mogelijkheid kwam overigens destijds het minst voor.
Maar hoe het ook zij, al die duizenden Indo-Europese kinderen die uit het interraciale
concubinaat waren voortgekomen ondervonden allemaal de effecten van hun afkomst. Want hoewel
daar in de geschiedschrijving en zeker niet in de geschiedenisboekjes iets over gezegd wordt, was de
koloniale samenleving van Nederlands-Indië een samenleving waar onmiskenbaar discriminatie
bestond. Discriminatie voor wat betreft kleur en ras.
Nederlands-Indië was een wereld waarin meerderen en minderen bestonden; waarin een
duidelijke scheiding bestond tussen blanken, Europeanen, en bruinen, Aziaten. En het bezit van een
donkere huid en Aziatisch bloed zorgde ervoor dat je als Indo-Europeaan, ondanks je Nederlandse
achternaam en je wettige status als Europeaan, in de koloniale wereld van Nederlands-Indië werd
gediscrimineerd. Op sociaal gebied, maar vooral op maatschappelijk vlak. De hogere kringen bleven
gesloten voor hen met een Aziatische afkomst. Hetzelfde gold voor goede scholing, en de betere
betrekkingen. Kortom, was je ‘inlander’, Chinees of Japans, of had je Aziatisch bloed, zoals de Indo
dan was je inferieur; minderwaardig.
Hier ligt de bron voor wat ik bij Indische families met een Engelse term de ‘colonial burden’
noem. De ‘last’ van het koloniale verleden: de ontkenning van de Aziatische afstamming. De
ontkenning van de njai, de Aziatische vrouw die aan de basis staat van elke Indische familie.
In hun drang om zoveel mogelijk geaccepteerd te worden in de koloniale maatschappij van
Nederlands-Indië en dus zo weinig mogelijk last te hebben van discriminatie, probeerden veel
kinderen van de njai zo Europees mogelijk te zijn en hun Aziatische afstamming zoveel mogelijk te
ontkennen en te vergeten. Het hebben van Aziatisch bloed werd immers als minderwaardig
beschouwd. Eigenlijk zouden we zelfs kunnen spreken van een dubbele schaamte als het gaat om de
Indo-Europese kinderen die werden geboren uit het concubinaat tussen de Europese man en de
Aziatische njai: de schaamte vanwege de zogenaamde inferieure Aziatische afkomst van hun moeder,
én de schaamte dat de Indo beschouwd kan worden als een ‘bastaard’; immers geboren uit een
onwettige, ongetrouwde relatie tussen een Europese man en een Aziatische vrouw.
Als gevolg van deze schaamte is de njai zo vaak en zo lang verzwegen, waardoor
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veel Indische families nu vaak zo weinig over de eigen Aziatische voormoeder(s) weten. En erger nog
niet zelden is ze in families geheel vergeten.

Afkomst, identiteit en verzoening
En het is natuurlijk triest dat veel Indische Nederlanders zich zo lang hebben geschaamd voor hun
Indonesische, Chinese of Japanse afkomst. Triest dat ze zich hebben gegeneerd voor hun Aziatische
njai in de familie. Zelfs vandaag de dag zijn er nog Indischen die er moeite mee hebben dat ze
zogenaamd ‘Inlands’ bloed hebben.
Ik vind dat werkelijk moeilijk te begrijpen. Je afkomst kun je als mens immers hooguit een
tijdje verbergen, maar nooit veranderen. Onze afkomst is onlosmakelijk met onszelf verbonden. Onze
afkomst maakt ons immers tot wie wij zijn en is een wezenlijk deel van onze identiteit. Die kun je
nooit ontkennen. Doe je dat wel, dan ontken je jezelf! Kortom, wij kunnen en mogen onze afkomst
nooit verloochenen.
Het is dus van groot belang dat wij mensen niet alleen zoveel mogelijk te weten komen over
onze afkomst, omdat het onze identiteit bepaalt, maar dat we ook met onze afkomst in het reine
komen. Dat we onze afkomst aanvaarden. Dat mogelijke gevoelens van schaamte die verbonden zijn
met het verleden worden afgelegd en worden vervangen door een eerlijke en onbevangen blik op
wie wij zijn en waar wij vandaan komen.
Nu zullen er mensen zijn die zullen zeggen dat dat moeilijker is naarmate er meer en meer
sprake is van schaamte. Schaamte die samenhangt met de geschiedenis van je afkomst. Dat, dames
en heren, is een levensgrote valkuil waar wij soms ons hele leven last van kunnen hebben.
Ik zal u in dit verband een voorbeeld geven. Ik ben, dat zal u niet ontgaan zijn, een Indo. Iemand die
door zijn afkomst die twee verschillende werelden in zich draagt: de Europese en de Aziatische.
Nadat ik in 2008 mijn boek over de Njai had geschreven, waarin ik uitvoerig beschrijf dat ik een
Aziatische voormoeder heb, werd mij in menig interview gevraagd of ik het moeilijk had gevonden
om over mijn onbekende Aziatische grootmoeder te schrijven met wie mijn grootvader dus niet
getrouwd was en dat als gevolg daarvan mijn vader dus eigenlijk een bastaard was. Ik was en ben dus
de zoon van een bastaard. Of ik me daar dan niet voor schaamde. Wel, het enige dat ik daarop kon
en kan antwoorden is dat schaamte een gevoel is dat hier in het geheel niet op z’n plaats is. Waarom
zou ik mij schamen voor wie ik ben? Dit ben ik: een kind van mijn familiegeschiedenis; een kleinkind
van een Europese man en een onbekende Javaanse vrouw. Iemand die is voortgekomen uit een
onwettige relatie tussen twee rassen in een tijd dat dat heel gewoon was. Waarom zou een mens
zich daar nu voor schamen?
En een andere steeds terugkerende vraag in die interviews was: haat u uw grootvader niet en
schaamt u zich niet voor het feit dat hij uw Javaanse grootmoeder zo afschuwelijk behandeld heeft?
En ook hierop kan en kon ik alleen maar ontkennend antwoorden. Want ten eerste kan ik als
historicus alleen maar zeggen dat je historische gebeurtenissen altijd in de toenmalige historische
context moet bekijken en dat oordelen vanuit onze hedendaagse 21e-eeuwse ogen, moraal en de
kennis van nu altijd gemakkelijk is, maar niet reëel. Daarnaast is het niet realistisch dat ik me zou
schamen voor het gedrag van mijn grootvader, vanwege de eenvoudige reden dat wij nooit
verantwoordelijk zijn of kunnen zijn voor de daden van onze voorouders. Ook dat is niet terecht of
realistisch. En ten derde: als ik in de tijd van mijn grootvader onder dezelfde omstandigheden had
geleefd, terwijl ik niet beter wist dan dat dit de koloniale moraal was, dan durf ik mijn hand er nu niet
voor in het vuur te steken dat ik mij niet hetzelfde zou hebben gedragen als mijn grootvader… Met
andere woorden: niets is lastiger dan waardeoordelen uit te spreken over zaken die zich in het
verleden hebben voorgedaan.
Wat wij daarom vandaag de dag moeten doen, is ons verleden proberen te begrijpen, daarvan te
leren, op zoek gaan naar verzoening als dat verleden pijnlijke kanten heeft en ten slotte dat verleden,
ons verleden, te aanvaarden en te omhelzen. Dat maakt ons namelijk tot wie wij zijn. Want zolang je
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als mens je afkomst niet accepteert, accepteer je jezelf niet. En als je jezelf niet accepteert, hoe
kunnen anderen je dan accepteren?

4

Cisca Pattipilohy: de strijd van de Indonesische vrouwenbeweging tot
aan de Japanse bezetting 1942
Videorapportage
Dames en heren,
Graag wil ik een historisch beeld schetsen van de
strijd van Indonesische vrouwen, vermengd met
enige persoonlijke ervaringen.
Waar lag het begin van de Indonesische
vrouwenbeweging?
Die vond haar oorsprong bij Kartini, de eerste
Indonesische vrouw die protesteerde tegen de toenmalige normen die de levens van vrouwen
bepaalden. Deze normen waren gebaseerd op toen geldende essentiële verschillen tussen man en
vrouw en bepaalden daarmee de functies en rollen in het leven van man en vrouw in zowel de
koloniale als de inheems Indonesische samenleving.
Raden Adjeng Kartini leefde van 1879 tot 1904 en kwam op voor de gelijke rechten in het
huwelijksrecht als basis voor de ontwikkeling van sterke, succesvolle vrouwen. Vooral haar strijd voor
het verkrijgen van recht op onderwijs voor vrouwen aan het einde van de 19e eeuw heeft een
enorme invloed gehad op het ontwaken van de nationale vrijheidsbeweging en de opkomst van de
vrouwenbeweging. Zij is niet voor niets in 1964 tot held van Indonesië uitgeroepen, een held die ook
voor mij een inspiratiebron is geweest.
De Indonesische geschiedenis telde vele vrouwelijke leiders die beroemd waren om hun wijsheid en
er waren sterke koninginnen die lange periodes over hun koninkrijken heersten. Ook hebben in de
19e eeuw vrouwen actief deelgenomen aan de strijd tegen het kolonialisme, zoals Cut Nyak Dien,
Martha Tiyahahu en anderen. De strijd van Indonesische vrouwen onder de Nederlandse koloniale
overheersing was gericht op de voorziening van onderwijs aan vrouwen wat van essentieel belang
bleek voor de nationale bevrijding. Andere kwesties die vrouwen in die periode verbonden waren
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hun protest tegen polygamie en tegen de beperking van activiteiten van vrouwen in het publieke
leven. Toen het aantal vrouwen die zich inzetten voor de verbetering van de positie van vrouwen
aanzienlijk was gegroeid, werden hun pogingen geïnstitutionaliseerd door de oprichting van de
eerste vrouwenorganisatie Poetri Mardika in 1912. Deze werd ondersteund door de eerste
mannenorganisatie die pleitte voor de Indonesische onafhankelijkheid: Boedi Oetomo.
Ik werd in 1926 geboren twintig jaar nadat de eerste Kartinischolen waren opgericht voor het geven
van onderwijs aan Indonesische vrouwen. Mijn vader was een van de weinige succesvolle
Indonesische (feodale) ondernemers die zijn kinderen een Nederlandse opleiding en een zoveel
mogelijke Europese opvoeding kon geven. Maar dat was niet altijd onproblematisch.
Toen ik op een zondag met twee blanke Indo-Europese vriendinnetjes in onze woonplaats Bogor
(Buitenzorg) – we waren 10 en 11 jaar oud - samen zouden gaan zwemmen, werd ik me voor het
eerst bewust dat ik ‘anders’ was dan mijn vriendinnen. De oudste van ons drieën kocht de kaartjes en
we liepen vervolgens naar de ingang van het zwembad waar onze kaartjes werden geknipt door een
portier. Toen wij naar binnen wilden gaan werd ik door de portier tegengehouden met een “zij mag
niet naar binnen”. Mijn twee vriendinnen keken hem verbaasd en boos aan, en riepen, “wij zitten in
dezelfde klas, hoe zo?” Maar de portier bleef onvermurwbaar. De oudste griste toen de kaartjes uit
de handen van de portier en riep boos “dan gaan wij ook niet!”
Een paar jaar later zat ik als puber van 14/15 jaar op de christelijke HBS. Maar ondanks dat ik altijd
tot de besten van de klas hoorde en ik meestal een 8 of een 9 voor Nederlands op mijn rapport
kreeg, hoorde ik er toch niet bij, want ik had een behoorlijk donker uiterlijk. Wat ik vooral voelde,
was dat anders dan de Europese meisjes uit mijn klas, de jongens geen belangstelling voor mij
hadden, terwijl er veel minder meisjes dan jongens op de HBS zaten.
Toen werd het 8 maart 1942 en de wereld en ons leven veranderden totaal. Van de ene op de andere
dag werd het Nederlands verboden en vervangen door het Indonesisch en het Japans. Er werden
lagere en middelbare scholen geopend en later ook universiteiten, met het Indonesisch als voertaal.
Vakken als geschiedenis en aardrijkskunde waren er niet meer. Zowel kennis over de 80-jarige oorlog
als de Nederlandse geografie over het gebied van de Rijn, Maas en Waal en de Waddenzee
verdwenen uit het lesprogramma.
Voor het eerst in mijn leven voelde ik me nu even veel waard als alle andere leerlingen in mijn klas,
terwijl ik zeker geen 8 of 9 voor het Indonesisch kon halen.
Wij Indonesische meisjes, die ook op deze middelbare school in de minderheid waren, werden nu
zelfs op een voetstuk geplaatst. Ik had eindelijk een identiteit, ik voelde me Indonesiër en zonder
discriminatie voelde ik me nu niet meer minderwaardig aan blanken.
Ondanks de verschrikkelijke 3 ½ jaren van militaire Japanse kolonisatie, met grote voedseltekorten,
dwangarbeid, martelingen, militaristische (gedwongen) trainingen en vooral de dictatoriale militaire
overheersing, was er sprake van een grote solidariteit onder vooral de jongere (multi etnische)
Indonesische bevolking. We waren bereid te strijden voor een onafhankelijk vrij vaderland; nooit
meer een terugkeer als kolonie.
Maar mijn Nederlandse onderwijs had ook zijn voordelen. In mei 1947 stuurde mijn vader me naar
Leiden om Indisch recht te studeren. Daar groeide mijn bewustwording over wat kolonialisme,
racisme en nationalisme voor Indonesië en mijzelf als Indonesische betekende. De zogenaamde
eerste politionele actie was toen in volle gang. Door mijn activiteiten in de Indonesische
studentenvereniging Roepi – er studeerden in Leiden al een behoorlijk aantal Indonesische studenten
- ben ik mijn minderwaardigheidsgevoel tegenover de blanke superioriteit geheel kwijtgeraakt. In de
collegezalen studeerden blanke en niet-blanke studenten naast elkaar.

15
Onze vereniging werd herhaaldelijk uitgenodigd door Nederlandse studentenverenigingen om over
‘Indië’ en onze onafhankelijkheidsstrijd te spreken. Daarbij kregen onze volks- en strijdliederen grote
belangstelling. De tweede militaire agressie in december 1949 maakte een eind aan de beginnende
verbeterde betrekkingen met Nederland. 17 Studenten, waaronder ikzelf, stopten met hun studie in
Nederland. Ik ging terug naar een eindelijk door Nederland erkend soeverein land om daar mee te
helpen aan de opbouw en ontwikkeling van een rechtvaardige, voor iedereen welvarende
maatschappij. In de Indonesische republiek onder Soekarno ben ik ook bewust gaan meewerken aan
de emancipatie van Indonesische vrouwen en de ontwikkeling van de vrouwenbeweging.
Tijdens mijn studie in Nederland kwam ik meer te weten over de vrouwenemancipatie als actieve
strijdbeweging die zowel theoretisch (in de literatuur) als in de realiteit bestond en na de WO II was
versterkt. Ook nam ik kennis van de brieven van onze eerste ‘feminist’ Kartini en vernam ik dat reeds
in 1928 het eerste congres van de Indonesische vrouwenbeweging had plaatsgevonden.
De strijd van de Kartini tegen het feodalisme èn het kolonialisme als bron van hoop ter verlossing van
het lijden van Indonesische vrouwen, inspireerde de oprichting van meer vrouwenorganisaties die
veelal gebaseerd waren op godsdienst, etniciteit of een regio. Vanuit een nationalistische geest werd
toen een op bredere basis georiënteerde associatie van 20 vrouwengroepen opgezet tijdens het
eerste Nationale Vrouwencongres in december 1928. Aan het congres namen 31
vrouwenorganisaties deel afkomstig uit alle regio’s van Indonesië. De resolutie die op het congres
werd aangenomen was gericht op de eis om de toegang tot onderwijs voor vrouwen te vergroten.
Ook werd gepleit voor goede informatievoorziening bij huwelijken over het scheidingsrecht van
vrouwen.
Het vrouwen-ideaal als ‘goede echtgenote en moeder’ was toen nog diep geworteld in de
Indonesische samenleving; de term ‘vrouw’ stond synoniem voor ‘echtgenote’. Dit werd impliciet
aangenomen bij de naamsverandering van de vrouwenfederatie in 1929 van de Indonesische
Vrouwenassociatie naar de PPII, Vereniging van Indonesische echtgenotes associaties die openlijk het
nationalisme ondersteunde. In 1930 werd de vrouwenorganisatie Isteri Sedar opgericht, een radicale
nationale groep met een sterk anti-polygamie standpunt, die nauwe banden had met de
socialistische partij PSI. Tijdens het nationale vrouwen congres van 1941, ondersteunde die de eis
van Indonesische politieke groeperingen voor de oprichting van een parlement om de politieke
representatie van Indonesiërs uit te breiden. Ook werd gepleit voor algemeen onderwijs voor beide
seksen vanuit de overtuiging dat vrouwen een belangrijk element vormden voor de bevrijding van de
koloniale overheersing.
Vrouwen die onderwijs hadden genoten zouden de vrijheidsstrijd zeker ondersteunen.
Vrouwenemancipatie en nationale emancipatie waren destijds sterk aan elkaar verbonden. Dat deze
inheemse vrouwenorganisaties nauwelijks tot geen steun van het koloniale regiem hoeft niet te
verbazen.
Dat veranderde in de Japanse bezettingstijd in de jaren 1942 – 1945 die ik van nabij meemaakte. De
Japanse bezetting in Indonesië heeft drie kenmerkende effecten op de Indonesische
vrouwenbeweging gehad.
In de eerste plaats was het tijdens de koloniale bezetting van Japan de eerste keer dat een
Indonesische vrouwen organisatie gesteund werd door het heersende regiem zoals blijkt uit de
oprichting van de vrouwenorganisatie Fujinkai door de Japanners.
Op de tweede plaats konden vrouwen in deze periode nieuwe vaardigheden leren in het Japanse
vrijwilligersleger. Na de eenzijdig uitgeroepen onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië in 1945,
sloten veel vrouwen zich aan bij de paramilitaire troepen om mee te vechten in de
dekoloniseringsoorlog die tot 1949 duurde.
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In de derde plaats had misbruik van vrouwen als troostmeisjes voor de Japanse militairen en de
werving van vrouwelijk romusha’s (gedwongen arbeiders) enorme gevolgen voor deze vrouwen en
hun families. Ze voelden zich beschaamd en trachten hun ervaringen te verbergen voor hun familie
en de rest van de maatschappij.
Nadat Japan was verslagen in 1945 werd de vrouwenorganisatie Fujinkai direct vervangen door
Perwari (Vereniging van Indonesische Vrouwen) die tijdens haar eerste congres besloot zich aan te
sluiten bij de voor- en achterhoede van de strijdkrachten in de onafhankelijkheidsstrijd van
Indonesië. In 1946 werd de naam Perwari veranderd in Kowani, een federatie van
vrouwenorganisaties.
Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 werden de vrouwenorganisaties geconsolideerd en
concentreerden ze zich op de strijd voor vrouwenrechten op het economisch, sociaal en politiek
gebied. Na de opheffing van de nationale vrouwenfederatie werd de KOWANI een coördinerend
orgaan voor de aangesloten vrouwenorganisaties.
Zoals eerder gezegd keerde ik terug naar Indonesië om mee te helpen van de opbouw van het land.
Er heerste een euforistische stemming in de jaren vijftig van de vorige eeuw. We stonden voor de
taak om op eigen benen te staan na 3 ½ eeuw van Nederlandse kolonialisme.
Samen met pas gedekolonialiseerde landen in Azië en Afrika trok Indonesië op waarbij president
Sukarno de leiding nam zoals tot uitdrukking kwam bij de Bandungconferentie in 1955 waaraan 29
Aziatische en Afrikaanse landen deelnamen. Als tolk en vertaler trok ik met Indonesische leiders op
naar tal van conferenties waarbij ik het Indonesisch vertaalde in het Engels en het Frans.
Er volgde een geweldige tijd: het ontstaan van Derde Wereld en de zich ontwikkelende solidariteit
tussen de landen van Azië en Afrika die zich hadden ontworsteld aan `de koloniale overheersing’.
Er kwam een Afro-Aziatische Journalisten-Conferentie en de oprichting van een Afro-Aziatische
Journalisten-organisatie waar ik ging werken als vertaler, toen het hoofdkwartier zich in Jakarta
vestigde.
Sindsdien ben ik steeds betrokken geweest bij elke internationale conferentie van deze AAA landen,
zoals bij de derde `A’ voor Latijns Amerika in de (Afro)A(ziatische) beweging.
De C(onference)O(f the) N(ew) E(merging) FO(rces) die tot stand kwam in 1964 en tijdens de tijd dat
Indonesia gastland was voor “The Games of the New Emerging Forces”, de Ganefo. Zo begeleidde ik
als tolk Indonesische leiders tijdens hun bezoek aan verschillende Afrikaanse landen.
Hoe stond het met de vrouwenbeweging die ik van nabij meemaakte omdat ik verschillende
congressen bezocht?
In 1952 na de Indonesische ratificatie van het CEDAW, kregen vrouwen het recht om te stemmen en
gekozen te worden voor de volksvertegenwoordiging. Tijdens de algemene verkiezingen in 1955
werden de vrouwenorganisaties gekoppeld aan politieke partijen, omdat hun stemmen van groot
belang waren.
Een van de prominente vrouwenorganisaties in deze periode was Gerwis, de beweging van bewuste
Indonesische vrouwen. Gerwis ondersteunde de eis voor de hervorming van de huwelijkswet. In
1954 werd de naam Gerwis veranderd in Gerwani ( Indonesische Vrouwenbeweging). Deze
organisatie stond bekend als een zeer linkse vrouwenorganisatie en de voornaamste supporter van
de communistische partij PKI.
Na de algemene verkiezingen van 1955 kwamen vier vertegenwoordigsters van Gerwani in het
parlement. Op het nationaal niveau was de organisatie zeer actief op het gebied van
vrouwenvraagstukken. Ze waren betrokken bij de vrouwen-afdeling de arbeidersvakbond om de
rechten van vrouwelijke arbeiders te eisen, een veilige uitvoering van de arbeidswet en bescherming
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tegen seksueel geweld en mishandeling. Andere acties werden gevoerd voor alfabetisering voor
vrouwen, tegen prostitutie, kind-huwelijken en vrouwenhandel.

Toen kwam de coup van 1965 die de militairen onder leiding van generaal Suharto aan de macht
bracht.
Deze werd gevolgd door massale arrestaties en een genocide van honderdduizenden onschuldige
Indonesische burgers. De progressieve Gerwani vrouwenorganisatie met 3 miljoen leden werd
ontbonden en vele leden werden gevangen genomen en vermoord. Deze zogeheten `Nieuwe Orde’
regeerde tot 1998 onder de dictatorschap van generaal Suharto. Met grof geweld probeerden de
militairen elke opleving van organisaties die probeerden de mensen aan de basis te mobiliseren
waaronder de vrouwenbeweging in de kiem te smoren.
Ook mijn gezin raakte daarbij betrokken omdat mijn echtgenoot journalist was van de linkse krant
Harian Rakyat. Hij werd opgepakt en we hebben daarna nooit meer iets van hem vernomen. Dank zij
mijn rijke vader die een grote bouwonderneming bezat kon ik met mijn vier kinderen vluchten naar
Nederland.
Hier in Nederland vond ik weinig gehoor en meeleven voor wat er in Indonesië had plaats gevonden
aan massale slachtingen en vervolgingen van onder meer Indonesische vrouwen. Alleen onder
kritische studenten die zich via studie en / of onderzoek hadden verdiept in de Indonesische situatie
en verenigd waren in het landelijke Indonesië Komitee kreeg ik en vele lotgenoten begrip.
Intussen zette het Suhartoregiem door met haar beleid dat gericht was op enerzijds het met geweld
forceren van `rust en orde’ maar anderzijds ook op economische groei. De militairen werden daarbij
ondersteund door Westerse landen en vooral de Verenigde Staten. In die tijd van de Koude Oorlog
heerste immers de dominotheorie waarbij het Westen vreesde dat als Indonesië communistisch zou
worden ook alle andere Aziatische landen dit zou overkomen. De Vietnamoorlog die in 1975 eindigde
gold in dit opzicht als waarschuwing.
Op dit moment krijgt met steun van president Jokowidodo, de Indonesische vrouwenbeweging
ruimte om actief strijd te voeren voor gender gelijkheid en rechtvaardigheid op alle terreinen. De
president heeft acht vrouwen in zijn kabinet opgenomen. Ondanks het feit dat vrouwen meer dan de
helft van de Indonesische bevolking uitmaken is hun representatie in het hoger onderwijs, de
politieke besluitvorming, de rechtspraak en de bovenste echelons van de ambtenarij,
ondervertegenwoordigd. Toch, zal de vrouwenbeweging voortdurende blijven strijden voor hun
rechten al proberen conservatief islamitische krachten daartegen barrières tegen op te werpen.
Het Suharto-regiem dat tot 1998 heerste en de daaropvolgende regeringen voerden een beleid
gericht op een grote exploitatie van de Indonesische grondstoffen zoals de olie en de boskap van
regenwouden door westerse en vooral ook Japanse ondernemingen. Vraag en aanbod bepalen nu
eenmaal de kapitalistische wereldmarkt die gericht is op voortdurende economische groei waar
vooral een rijke bovenlaag gepaard gaande met veel corruptie van profiteert. Indonesië is daarbij
niet het enige land want wereldwijd leidt de ontbossing en de uitstoot van broeikasgassen tot
opwarming van de aarde.
Grote delen van Zuid-Azië zullen aan het eind van deze eeuw onleefbaar worden door de combinatie
van extreme hitte en hoge luchtvochtigheid blijkt uit recent Amerikaans onderzoek. Wanneer we het
in dit Dialoogcongres over Vrede en verzoening hebben dan kunnen we ook niet heen om deze
klimaatsverandering. Verzoening tussen voormalige oorlogsvijanden is een edelmoedig streven maar
als die niet tegelijk gepaard gaat met een duurzaamheidsbeleid, dan heeft dat weinig zin. Een ware
dialoog moet dan ook gericht zijn op de verbondenheid van zowel de mensen als de natuur.

18

19

5

Farida Ishaka: de invloed van de Fujinkai op de Indonesische
vrouwenbeweging’
Videorapportage
Mijn naam is Farida A. lshaja. lk was bijna 73
jaar geleden geboren op een Nederlandse
rubberplantage in Kisaran op Noord-Sumatra
in het voormalige Nederlands-lndië. Mijn
vader werkte daar toen als kranie oftewel
klerk. lk voel me vereerd om hier te worden
uitgenodigd als een van de gastsprekers voor
het programma van de dialoogconferentie van
de Stichting Dialoog Nederland - Japan Indonesië. Want ik sta helemaal achter het
doel: "We willen werken aan een toekomst
van
vrede op basis van samenwerking, begrip en verzoening”.
Om dat doel te kunnen bereiken moeten mensen elkaar ontmoeten, elkaar spreken en hun
eigen verhalen vertellen om je in te leven in elkaar en mekaar zo te begrijpen. Dus het mag niet
alleen beperkt blijven tot het herdenken over wat er toendertijd gebeurde.
Het thema van deze conferentie is Verhalen van vrouwen vanuit een Indonesisch
Perspectief. Omdat ik veel interesse heb in vrouwenkwesties, in vrouwenemancipatie en vrouwen
Empowerment heb ik over dit onderwerp de nodige ervaring opgebouwd.
Zo stuurde ik al op jonge leeftijd mijn gedichten en verhalen naar het vrouwentijdschrift Api Kartini
alhoewel de inhoud niet altijd over vrouwen ging.
Ook ging ik voor studiedoeleinden naar Nederland.
Toen er in 2013 een Indonesische vrouwenorganisatie werd opgericht in Nederland (onder andere
door Francisca Fanggidaey en Francisca Pattipilohy die vandaag ook spreekt, nam ik deel aan hun
activiteiten en werd ik lid. Na 26 jaar werd dit vrouwennetwerk een stichting en nu ben ik daar
voorzitter van. Deze organisatie heet DIAN en betekent uit het Indonesisch vertaald 'olielampje", een
lampje dat haar licht laat schijnen op het leven van vrouwen. Dat blijkt wel uit de doelstellingen van
deze vereniging die als vrouwennetwerk gericht is op studie van de positie van Indonesische vrouwen
en het ondersteunen van vriendschappen en hun emancipatie, positieversterking en deelname in de
Nederlandse samenleving.
Voor mijn eindscriptie bij de universiteit van Amsterdam heb ik het onderwerp gekozen 'lndonesian
Women’ s organizations during the Japanese Occupation. 1942 -1945'. Dat kwam doordat ik toen
veel verhalen las of hoorde over de Nederlandse vrouwen en kinderen die geïnterneerd waren
in de Japanse kampen. Tijdens de Japanse bezetting was ik nog een klein kind. Dus ik kan helaas niet
praten vanuit mijn directe persoonlijke ervaringen over de Japanse bezetting en de
dekoloniseringsperiode daarna.
Maar ik heb me wel in deze situatie verdiept door via interviews er onderzoek naar te doen en
daarbij kwam ik tot aan aantal bevindingen:
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Zo vertelde een ex lid van de brigade Srikandi mevrouw Samiarti mij over haar ervaringen op het
gebied van militaire zelfverdediging, het demonteren van een geweer en
brandbestrijdingstrainingen; over vrouwen die als collectant werktenen sieraden en geld moesten
inzamelen onder de Indonesische bevolking ten behoeve van de Japanse militairen.
Ook heeft de moeder van mijn echtgenoot voor Tonarigumi gewerkt. Dit waren buurtorganisaties
gericht op het bevorderen van intensieve wederzijdse burenhulp. Zij moest voedsel bij het volk
vergaren voor de Japanse soldaten en de Indonesische dwangarbeiders de Romusha helpen en
controleren. Ook deden de vrouwen dit in de periode daarna - dus de periode van de
onafhankelijkheidstrijd. Ook sprak ik drie Indonesische vrouwen die actief hadden meegedaan in de
gewapende strijd, met Rode Kruis activiteiten, met het werk in de centrale keuken en met
koeriersdiensten zoals het smokkelen van documenten en wapens.
Ik ben op onderzoek gegaan naar oude gegevens.
Daardoor heb ik veel verhalen gelezen in documenten, kranten, boeken, biografie, dagboeken, foto’
s, en notities uit de tijd van de Japanse bezetting. Toen ik onderzoek deed bij het RIOD, KIT en het
KlTLV was ik erg geschrokken over het feit dat de Nederlandse inlichtingendienst (NEFlS) zomaar veel
namen en persoonlijke informatie doorgaf aan de Japanse autoriteiten. De Japanners konden die
mensen daarna oppakken.
Ook onderzocht ik naoorlogse en recentere informatie uit betrekkelijk nieuwe documenten, boeken,
memories, notities, film, video, foto's, scripties en tijdschriften uit Indonesië, Nederland en andere
landen. Maar ook mijn familie had de oorlog in het voormalige Nederlands-Indië intensief
meegemaakt. Zo was mijn vader actief in de ondergrondse beweging tegen de Japanners.
Zoals bekend eindigde de oorlog met de vreselijke atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Mijn
vader ging voor zijn werk enkele keren vanuit Indonesië naar Japan. En elke keer bezocht hij
Hiroshima en Nagasaki om de verschrikkingen van de oorlog te herdenken.
Hij vertelde mij hoe mooi en waardevol vrede was en dat ik me altijd moest inzetten voor de vrede.
Maar in de jaren zestig was ik in Vietnam en was toen bezig met de oorlogssituatie daar. Helaas kon
ik hem niks meer over mijn daar opgedane ervaringen vertellen want hij was overleden voordat ik
terugkeerde naar mijn geboorteplaats.
Door deze oorlogservaringen als kind en in Vietnam ben ik tot het inzicht gekomen dat de mensen er
alles aan moeten doen om de oorlog onder komende generaties te voorkomen. Als landen of
bevolkingsgroepen strijdige belangen hebben moeten ze beleid maken om de situatie tussen de
verschillende partijen te verbeteren en elkaar niet te discrimineren.
Daarbij kunnen we leren van het verleden.
Daarom wil ik het nu hebben over de Fujinkai, de Indonesische Vrouwenbeweging tijdens de Japanse
bezetting in Indonesië.
Voor de lndonesische geschiedenis was de periode van de Japanse bezetting een belangrijke periode.
Voor veel mensen was het een periode van illusie, hoop en ontevredenheid; een periode van leed en
ellende. Maar het was ook een periode die juist de nationale strijdgeest verhoogde als reactie op
eeuwenlange onderdrukking. En deze periode was deste belangrijker voor Indonesië omdat het een
brug vormde van de vroegere koloniale tijd naar de huidige periode van onafhankelijkheid.
Belangrijk was de Fujinkai, de officiële en daardoor de enige gelegitimeerde vrouwenorganisatie
tijdens de Japanse bezetting in Indonesië. De illegale groepen die gering in aantal en zwak waren,
maakten deel uit van de ondergrondse organisaties die ik hier verder niet zal bespreken.
Veel vrouwenactivisten van de in de koloniale tijd verboden organisaties zaten ook bij de Fujinkai. De
Fujinkai had de rol om de kracht van vrouwen te mobiliseren als ondersteuning van de oorlog.
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Haar doelstelling was om de krachten in de samenleving vooral onder vrouwen te mobiliseren met
als doel het winnen van de Groot Oost-Aziatische Oorlog ten behoeve van Japan, de proclamatie van
de onafhankelijkheid van Indonesië door Soekarno en Hatta, de opheffing van de Fujinkai en de
oprichting van een nieuwe lndonesische vrouwenorganisatie.
Ook wil ik spreken over de invloed van de Fujinkai op de lndonesische vrouwenbeweging na de
periode van de Japanse bezetting. De voornaamste aandacht richt zich op de eerste fase van de strijd
tegen de geallieerde strijdkrachten en de militaire agressie van de vroegere Nederlandse koloniale
machthebber.
Wat was de Fujinkai?
Fujinkai betekent `vrouwenassociatie’. Fujinkai was een vrouwenorganisatie die door het
Japanse militaire bewind was opgericht in Jakarta op 3 november 1943. De eerste voorzitter
was Mevrouw E. A. Abdulrachman. ln een korte tijd verspreidde Fujinkai zich over de grootste
eilanden: Java, Sumatra, Kalimantan en Sulawesi.
Fujinkai was geen zelfstandige vrouwenorganisatie en stond geheel onder gezag van de militaire
administratie. Het lidmaatschap was niet vrijwillig maar verplicht. Vrouwelijke ambtenaren en de
vrouwen van de ambtenaren ook in de provincies, districten en zelfs tot op dorpsniveau, waren
verplicht om deel te nemen aan deze organisatie.
De organisatiestructuur kwam overeen met de samenstelling van de overheid. Dit betekende dat de
vrouw van een regent of de vrouw van een burgemeester automatisch voorzitter van de organisatie
van de Fujinkai op district – en stadsniveau moest zijn. Er werd geen rekening gehouden met de
bekwaamheid en ervaring van de vrouwen. Het latere Suharto regiem (1966 – 1998) heeft deze
structuur geheel overgenomen en toegepast op de eigen vrouwenorganisatie Dharma Wanita.
De doelstelling van de Fujinkai was het mobiliseren van de Indonesische vrouwen om het Japanse
leger te ondersteunen in het winnen van de Groot Oost-Aziatische Oorlog.
Hiervoor had de Fujinkai tot taak:
o Het verbeteren van de leefomstandigheden van het eigen volk
o Het aanmoedigen van sparen en collecteren voor de oorlogskosten. De Fujinkai moest daarvoor
ook geld en sieraden inzamelen
o Het organiseren van menskracht voor de frontlinie als de oorlog in hun gebied kwam.
Deze taak vervulde de Barisan Srikandi, de vrouwenbrigade die daarvoor een militaire trainingen
kreeg zoals zelfverdediging, schiettraining, brandbestrijding, bergbeklimmen, kanonnen
schoonmaken, geweer demonteren enzovoorts.
o Het verrichten van werkzaamheden voor de Japanse soldaten en het leger zoals sokken breien,
garen spinnen, planten van kastor olieplanten, pitten verzamelen.
o Het helpen met de voortgang van alle onderwijsinstellingen vanaf kleuterklas tot hogeschool, het
verbeteren van het maatschappelijk welzijn en de sanitaire voorzieningen, het verstrekken van
informatie en het uitvoeren van opleidingen in de gezondheidszorg, voeding, hygiëne en eerste hulp.
o Het helpen van de Tonarigumi.
Het Japanse militaire bewind maakte gebruik van de Tonarigumi als middel om de bevolking streng te
controleren op het gebied van politieke en sociale activiteiten, veiligheid en economie. De Fujinkai
speelde een actieve rol bij de Tonarigumi m.b.t. de kwestie van de Indonesische dwangarbeiders de
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romusha’s zoals het helpen met informatie, het troosten van familie en met het geld inzamelen voor
de Tonarigumi.
o Het helpen verhogen van de voedselproductie. Tijdens de Japanse bezetting heerste op sommige
plaatsen hongersnood. De Fujinkai organiseerde vrouwen om voedingsgewassen te planten en vissen
te kweken.
Het einde van de Groot Oost-Aziatische Oorlog luidde met de Japanse nederlaag een nieuwe fase in
voor de vrouwenbeweging in Indonesië. ln augustus 1945 werd de Fujinkai opgeheven. Na de
proclamatie van de lndonesische onafhankelijkheid op 17 augustus 1945, fuseerden de
zelfstandige vrouwenorganisaties zoals Wani, Perwani, Wani en perwani tot één grote
vrouwenorganisatie: de Perwari.
Op veel plaatsen in Indonesië ontstonden verschillende vrouwengroepen en -organisaties die de
zelfde doelstelling hadden: het verdedigen van de onafhankelijkheid van Indonesië. De militaire
vaardigheden van de vrouwen kwamen van pas nadat de Japanners zich overgaven en de Engelsen
met het Nederlandse leger in hun kielzog Indonesië binnen vielen om de Japanners te ontwapenen.
Daarom wil ik nu ingaan op de invloed van de Fujinkai op de lndonesische Vrouwenbeweging na de
Japanse bezetting in Indonesië.
De Fujinkai had bewust of onbewust de lndonesische vrouwen geoefend op zaken die heel nuttig
waren voor de volgende periode van de lndonesische geschiedenis. De vrouwen hadden belangrijke
vaardigheden geleerd.
Tijdens de Japanse bezetting werd een beroep gedaan op de inzet van alle menskracht uit alle lagen
van de bevolking, ook onder de vrouwen. Bij de Fujinkai zaten daarom vrouwen uit alle
bevolkingslagen ongeacht sociale status, etniciteit, religie, levensbeschouwing.
Dit maakte het mobiliseren van alle krachten voor de strijd voor de verdediging van de lndonesische
onafhankelijkheid gemakkelijker. De oorlog stimuleerde iedereen tot hard werken, discipline en
organiseren. Na de ontbinding van de Fujinkai konden de lndonesische vrouwen zich gemakkelijker
organiseren vanwege de drie en half jaar opgedane praktijkervaringen wat noodzakelijk was voor het
succes van de volgende periode.
Tot slot wil ik nog het volgende kwijt: ik heb de Vietnamoorlog van nabij meegemaakt omdat ik er
kwam studeren. Een oorlog met veel bombardementen met gebruik van chemische wapens, een
oorlog die leidde tot ontelbare slachtoffers van beide zijden.
Maar nog geen jaar later na mijn komst brak de oorlog uit die begon met de Tonkinaffaire en bleef
daar dus noodgedwongen tot aan het einde van de oorlog. Als je de oorlog eenmaal hebt
meegemaakt dan voel je hoe mooi de vrede is. En je voelt daardoor ook hoe waardevol een
mensenleven kan zijn. Na de oorlog was sprake van een snelle verzoening tussen Vietnam en
Amerika. De autoriteiten, de organisaties en het volk van de 2 landen hebben zich zeer ingespannen
voor het normaliseren van de betrekkingen. En dat is gelukt!
lk denk dat de poging tot algehele vrede en de verzoening ook de stichting NJI zal lukken.
Voorwaarde is wel dat de NJI actief blijft en zijn optimisme zal blijven behouden.
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Raisa Kamila: de onzichtbare vrouw in de geschiedenis
Videorapportage
In de plaats waar ik geboren ben was er een belangrijke
gezegde m.b.t. de komst van de Japanners begin 40’er
jaren.
In Atjeh klinkt het zo: “ta peutamong asee bah jih let
bui,” “ta peutamong asee bah jih let bui,” wat betekent
`laat ons de honden uitnodigen zodat ze de varkens
kunnen verjagen’.
U kunt er zich wel of niet over verbazen, de honden slaan op de Japanners, terwijl de varkens de
Nederlanders voorstellen. In de islamitische leer zijn zowel honden als varkens `haram’ dat wat
verboden om aan te raken en te eten. Maar voor de toenmalige mensen van Atjeh leken de honden
vriendelijker en konden zij hen helpen de varkens weg te jagen.
Ik ken deze gezegde niet van school, maar van mijn vader, die het weer van zijn vader – mijn
grootvader - had en die ik `Yanek Hamid’ noemde. Ik had nooit de kans hem te ontmoeten omdat hij
al was overleden toen mijn vader nog op de lagere school zat. Tijdens de vele bijeenkomsten van
mijn grote familie, luisterde ik gewoonlijk naar de verhalen over Yahnek Hamid.
Een van de verhalen die indruk op me maakte ging over zijn verblijf in Mekka tijdens de beginjaren
twintig. Geen van mijn tantes of ooms hadden er weet van hoe hij op zo’n jonge leeftijd daar kon
komen.
Er waren toen geen goedkope vliegtickets zoals vandaag en het was nogal duur voor mensen met
een laag inkomen om daar te verblijven.
Een van mijn ooms zei me dat Yahnek Hamid betrokken was bij de organisatie Sarekat Islam in zijn
dorp Samalanga. Hij vluchtte naar Mekka om weg te komen voor de Nederlanders die achter hem
aanzaten vanwege zijn activiteiten voor deze organisatie.
Zelfs nadat ik meer kennis kreeg over de Sarekat Islam uit boeken, was ik nog steeds verward over
deze verklaring omdat ik nog nooit over de Sarekat Islam in Atjeh gehoord had. En was de Sarekat
Islam toendertijd niet een legale organisatie? Dus waarom wilde hij dan naar Mekka ontsnappen?
Twee jaar geleden, kreeg ik een studiebeurs om universitair onderwijs te volgend op de universiteit
van Leiden. Mijn plan twee jaar geleden was om onderzoek te doen naar de spoorbaan die de
koloniale overheid in Atjeh aanlegde. Maar ik veranderde van plan toen ik in het nationaal archief in
Den Haag kwam en verrassenderwijs daar verschillende archieven tegenkwam over mijn grootvader.
Voor het onderzoeksdoel, moest ik de rapporten over de politieke situatie lezen van de Nederlandse
ambtenaren in Atjeh. In een van de rapporten tussen 1926 – 1929 vond ik een beschrijving van mijn
grootvader Syekh Abdul Hamid Samalanga, de zoon van Hadji Idris, die leraar was in Tanjongan.
Hij vluchtte naar Mekka niet vanwege de activiteiten bij de Sarekat Islam maar vanwege de
communistische partij PKI. In dat jaar was er een beginnende opstand in Silungkang, West Sumatra,
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in Banten en andere delen van Java. Om de communisten te verslaan joeg de koloniale overheid op
hem en heeft hem naar Boven Digul verbannen. Volgens de archieven slaagde mijn grootvader erin
om te ontsnappen door de Straat van Malakka over te steken en een stoomboot te nemen totdat hij
in Mekka aankwam. Daar liet hij zich meevoeren op de golven van het islamitisch reformisme
geïntroduceerd door Mohammed Abduh en Rasyid Ridha. Volgens de archieven stuurde hij ook
brieven naar zijn navolgers in Samalanga en informeerde hen over de islamitische
hervormingsbeweging.
Toen de Pacific oorlog uitbrak in de beginjaren 40, was mijn vader al teruggekeerd naar Atjeh. Samen
met zijn vrienden in de Atjeh Ualama samenwerkingsverbanden of de Pesatuan Ulama Seluaruh Aceh
(PUSA), verwelkomde hij de Japanners om de Nederlanders te verjagen.
Na de Indonesische onafhankelijkheid werd hij lid van de Darul Islam beweging geleid door Daud
Beureueh die de strijd aanging om van Indonesië een islamitische staat te maken.
Al was hij zo avontuurlijk hij leek mij geen nationale of lokale held. En het is tamelijk gewoon in Atjeh
in die tijd, om tegen de legitieme overheid te strijden en aan de oorlog mee te doen.
Maar eigenlijk gaat het punt dat ik graag wil maken niet over hem, maar over zijn vrouw, mijn
grootmoeder, die ik Minek noemde. Tijdens zijn leven trouwde mijn grootvader vier keer en Minek
was zijn laatste vrouw. Zij was tussen veel andere de onzichtbare vrouw in de geschiedenis van
Indonesië, tijdens de oorlog en daarin overleefde. Ofschoon zij niet de hele oorlog meemaakte en in
het verzet ging zoals mijn grootvader, was zij het die alles alleen moest doen Als een weduwe met
negen kinderen nu bijna 50 jaar geleden kreeg zij het op een of andere manier voor elkaar om haar
zoon te laten studeren, mijn vader. Hij kon zijn studie afmaken tot zijn doctoraal en moedigde mij,
mijn zus en mijn neven aan om eerst te studeren en daarna pas te trouwen.
Ons gebrek aan kennis over vrouwen in de geschiedenis gebeurt niet alleen omdat mensen daar niet
over schrijven maar ook omdat ze onzichtbaar zijn in de archieven. In haar boeken, Reading East
India Company, probeert Betty Joseph de afwezigheid van vrouwen zichtbaar te maken vanuit de
archieven van de Oost Indische Compagnie door te kijken naar de literatuur die in die periode zijn
geschreven en over vrouwen ging.
Alhoewel het fictie is het enige weg om hun aanwezigheid in de geschiedenis te duiden. Uit het werk
van Reggie Baay en de toespraken van Farida Ishaja en Cisca Pattipilohy klinkt de behoefte om de
gezamenlijke geschiedenis van Nederland, Japan en Indonesië vanuit verschillende perspectieven te
bekijken: de vrouwen, die mogelijk wel oorlog voerden maar genegeerd werden door historici of de
vrouwen die niet oorlog voerden maar gewoon hun eigen leven leiden en niet werden
geïdentificeerd en zo vergeten raakten.
Ik ben erg blij om dit podium te delen met drie van hen. En ik ben meer dan gelukkig om hierover
vandaag te mogen discussiëren met jullie allemaal.
Dank u wel.
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Edu Dumasy: overzicht verzoeningsactiviteiten NJI
Als laatste spreker is mij gevraagd om u een indruk te
geven van de dialoogactiviteiten van de Stichting
Dialoog Nederland – Japan – Indonesië waarvoor ik
sinds enkele jaren actief ben.
Allereerst is er dit Dialoogcongres dat nu voor de 20ste
keer wordt uitgevoerd dank zij de pioniers prof.
Muraoka, zijn vrouw en anderen zoals Ton Stephan en
de familie Lindeijer. Toen hij er mee stopte was het
Yukari Tangena met Rob Sipkens die deze dialoogstok
overnamen.
De contacten met Japan werden geïntensiveerd en sinds vijf jaar werden ook dialogen op de
Nederlandse ambassade in Japan gevoerd.
Zo is door NJI-voorzitter. Yukari Tangena-Suzuki een aantal bijeenkomsten georganiseerd en
voordrachten gegeven op scholen en universiteiten gericht op met name Japanse jongeren. Het doel
was de verzoeningsgedachte onder de aandacht te brengen vanuit een juiste geschiedschrijving en
vanuit het perspectief van degenen die geleden hebben in de Tweede Wereldoorlog. Deze
activiteiten vinden plaats in samenspraak met de Nederlandse ambassade in Japan.
In 2014 is door Japanse burgers te Nagasaki een project gestart om een herdenkingsmonument op te
richten voor de gevallen geallieerde krijgsgevangenen. Dialoog NJI wilde graag een bijdrage leveren
aan dit burgerinitiatief en heeft toen aan de Indische gemeenschap in Nederland donaties gevraagd
ten behoeve van de realisatie van dit herdenkingsmonument.
Dit herdenkingsmonument Fukuoka 2 dat op 13 september 2015 werd onthuld, staat op een
schoolplein.
Een ander in 2016 afgerond project betreft het uitbrengen van een boek en een documentaire
Fukuoka-2 memorial betreffende het kamp Fukuoka-2 in Nagasaki/Japan. Fukuoka-2 was gedurende
De Tweede Wereldoorlog een krijgsgevangenenkamp in Nagasaki waar ongeveer 1500 militairen
waaronder vele Nederlanders en Indische Nederlanders gevangen werden gehouden en op een werf
te werk werden gesteld.
Om bezoekers van het gedenkteken optimale informatie te verstrekken omtrent de geschiedenis van
het kamp is met de oprichters van het gedenkteken overeengekomen een QR-code aan te brengen
die toegang geeft tot informatie in het Japans, Engels en Nederlands
Er werd daarbij ook samengewerkt met Japanse onderzoekers van o.a. het POW-netwerk die in 2016
naar Nederland kwamen om samen met het NIOD ervaringen uit te wisselen. Na het congres zal
Yukari voor de vijfde keer naar Japan gaan om daar weer een dialoog op de Nederlandse ambassade
te organiseren en lezingen te geven op middelbare scholen en universiteiten.
We hebben nu een inspirerende groep mensen van de tweede generatie die aandacht willen vragen
over wat zich in Nederlands-Indië afspeelde èn los van de politiek zich willen verzoenen met de
burgers van het land.
Dat is de reden waarom we vanmiddag met elkaar in dialoog gaan in kleine groepen zodat we elkaar
in onze persoonlijke verhalen ook echt kunnen ontmoeten.
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Wil ontmoeten tot eventuele verzoening leiden dan dienen we het verleden te Erkennen, Herkennen
en wederzijds te respecteren. Daarvoor is feitelijke, liefst wetenschappelijk verantwoorde informatie
nodig verteld in persoonlijke verhalen vanuit daadwerkelijk persoonlijk contact. Daarbij is luisteren
en elkaar bevragen belangrijk en het uiteindelijk respecteren en mogelijk waarderen van elkaars
mening.
De NJI werkt daarbij samen met verschillende organisaties in Japan en Nederland zoals het Indiëmonument in Amstelveen waar in de periode 2013 t/m 2017 het scholenproject `Ontmoeten- en
(Her)denken’ experimenteert met vernieuwende interactieve lessen o.a. over de Tweede
Wereldoorlog in Azië waar niet zozeer informatie maar het denken over dilemma’s vanuit
verschillende transculturele perspectieven centraal staat.
Zo heeft Yukari daar een gastles verzorgd over de relatie Nederland – Japan in de mobiele
tentoonstelling de Wereldexpress van het Indisch Herinneringscentrum. De kinderen die hun Japanse
leeftijdgenoten in de sportverenigingen ontmoeten, kregen zo ook historische
achtergrondinformatie. Het scholenproject diept dit nog verder uit o.a. via educatieve evenementen
bij het lokale Indië-monument en een video waarin kampoverlevenden vertellen waarom ze juist
Japan blijven haten of tot verzoening kwamen.
Door zo zelfstandig te laten denken over dilemma’s willen wij als 2de generatie ook de 3de en 4de
generatie proberen te bereiken.
Ook de NJI heeft inmiddels een onderwijsproject afgerond resulterend in een lesbrief met het
persoonlijke verhaal van kampoverlevende de vader André Schram. Het is de bedoeling dat in
samenwerking met andere steden waar Indië-herdenkingen zijn, de NJI de komende jaren nog meer
activiteiten ontplooid waaronder in het voortgezet onderwijs. Naast lesbrieven en –activiteiten
volgen nog publicaties van Laurens van Aggelen die vorig jaar Gestolde Tranen publiceerde en een
boek met persoonlijke verhalen van mensen die direct of indirect hun oorlogstrauma’s verwerkten.
Kinderen willen we informeren over ons verleden maar bij mensen van de eerste generatie is dat
eigenlijk niet meer nodig want zij waren ooggetuigen en vaak ook slachtoffer van de Japanse
bezetting.
Een aantal zijn mogelijk nu aanwezig zoals velen van hen nog de Indië-herdenkingen op 14 of 15
augustus bijwonen. Een aantal zijn vanuit eigen persoonlijke ervaringen tot verzoening gekomen,
anderen weer via de verzoeningsreizen die de Japanse regering heeft georganiseerd.
We weten allemaal dat er in het verleden protesten zijn geweest bij de komst van Japanse premiers
en ministers die hier kransen wilden leggen hetgeen menig oorlogsslachtoffer – inclusief cabaretier
Wim Kan – niet konden waarderen. Welgemeende excuses en compensatie voor ondervonden
oorlogsleed en achterstallige salarissen dienden aan zo’n verzoeningsactiviteit vooraf te gaan.
Zo hebben we in Amstelveen een proces op gang kunnen brengen dat uiteindelijk tot verzoening
heeft geleid met de eerste generatie slachtoffers. Kampslachtoffer Nora Valk – hier aanwezig getuigde in haar herdenkingstoespraak van 2014 over haar persoonlijke verzoeningsproces met
Japan. Het jaar daarop wilde de NJI bloemen leggen bij de herdenking maar dat werd vooralsnog
geweigerd omdat het te pijnlijk zou zijn voor de oudste Indische generatie. Na een interne dialoog in
het bestuur èn met deze eerste generatie oorlogsgetroffenen van de 500 herdenkingsdeelnemers,
leidde dit er toe dat Yukari Tangena en Rob Sipkens in 2016 bloemen mochten leggen en recentelijk
in 2017 ook de heer en mevrouw Muraoka. Ook bij de herdenking in de Haagse Duinzichtkerk en in
Stichtse Vecht is dit verzoeningsproces gestart en begint vruchten af te werpen.
Nieuwe stappen worden nu gezet. Zo zal in het voorjaar van 2018 in samenwerking met de Indische
ondersteuningsorganisatie Pelita een symposium worden georganiseerd met als thema "draagt
verzoening bij tot verwerking van trauma's". Dit zouden we vanuit verschillende perspectieven
kunnen benaderen, zoals onderzoek, voorlichting, behandeling en dialoog en hoe de volgende
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generaties we hierbij kunnen betrekken. We hopen zo met de NJI de komende jaren op de
ingeslagen weg door te gaan met Indonesië nu meer als focus.
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Maaltijd en pauze
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Dialogen
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Muziekuitvoering Oksigen
Videorapportage
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Aya Ezawa
Videorapportage
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Takamitsu Muraoka: slotwoord
Videorapportage
Toen we met deze groep voor de eerste keer in
het jaar 2000 bij elkaar kwamen, was het
bedoeld als een eenmalige bijeenkomst.
Niemand zou toen gedacht hebben dat er
daarna nog 19 conferenties zouden volgen.
Staat u mij toe als een 79-jarige oude man
daarover wat melancholisch en nostalgisch te
zijn.
Sommigen van mijn oude Nederlandse vrienden
zijn helaas niet meer onder ons maar ik zie ze
met een brede glimlach naar ons kijken: Annie en Herman Goudswaard, Els Michielsen, Wim en Adrie
Lindeijer.
Ze hebben een goede reden om te glimlachen want zij realiseren zich dat de visie en motivatie die we
met elkaar deelden nog springlevend zijn.
Zij zijn net als ik nog steeds ervan overtuigd dat het erg belangrijk en waardevol is om onze
gezamenlijke geschiedenis te bestuderen om daarvan te leren ten behoeve van een goede toekomst
met vrede, harmonie en rechtvaardigheid zodat we ons met elkaar verzoenen en de hindernissen
kunnen overwinnen die voortkwamen uit de politiek, onrechtvaardigde daden, laster, onderdrukking
en beroving.
Wij gaan door met deze werkzaamheden, vrij van vooringenomendheden en vooroordelen maar met
een open houding, wederzijdse menselijkheid, begrip en empathie.
Mevrouw Pattipilohy stapte in de voetsporen van een belangrijke voorloper - Kartini - die officieel
erkend wordt als een Indonesische held.
Zoals in het verleden willen we ook meer mensen betrekken bij onze werkzaamheden.
De afgelopen tijd hebben we bewuste pogingen gedaan om ook de deelname van Indonesiërs – dus
niet Indische mensen – te stimuleren.
Drie sprekers van vandaag hebben vandaar een Indonesische achtergrond die past bij de nieuwe
naam van onze stichting: dialoog Nederland – Japan – Indonesië.
Zoals mevrouw Pattipilohy naar voren brengt is meer als de helft van de bevolking vrouw. Daarom is
het zinvol om ons te richten op vrouwen. De eerste spreker heeft ondanks zijn mannelijke
achtergrond ervoor gekozen een thema te behandelen dat al eeuwen te maken had met een
specifieke groep van Indonesische vrouwen.
Alle sprekers hebben niet alleen in theoretische en algemene termen gesproken maar vanuit hun
eigen persoonlijke ervaringen en achtergrond, wat erg waardevol is.
Wij weten allen dat zelfs in een vrij land als Nederland, de meerderheid niet met iedereen rekening
houdt. Het is daarom bedroevend dat de inbreng van vrouwen onvoldoende representatief is en hun
krachten en vaardigheden amper voor het algemeen belang worden ingezet.
Het is daarom opvallend dat de Fujinkai – een typische Japanse organisatie – heeft bijgedragen aan
de strijd van de Indonesische vrouwenemancipatie ten behoeve van lokale belangen tijdens de
Japanse bezetting. Hierbij maakt het niet uit, dat de Japanse bezetters deze organisatie
introduceerden om de belangen van Indonesische vrouwen te bevorderen.
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Zelfs na de Japanse capitulatie konden de verworven vaardigheden onder de voogdij van de Japanse
soldaten benut worden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog.
Luisterend naar mevrouw Ishaja bad ik dat de leden van de Fujinkai toendertijd niet betrokken
waren bij het recruteren van troostmeisjes als de laatste > hedendaagse slavinnen.
God zij dank heeft zij dit niet genoemd. We weten echter dat het Japanse leger duizenden lokale
vrouwen belasterden zoals mevrouw Pattipilohy noemde.
Mogelijk dat het Japanse leger via andere methoden deze slachtoffers haalde.
Ze heeft ook naar voren gebracht dat de emancipatie van de vrouwen in de traditionele feodale
samenleving hand in hand ging met de nationale bevrijding van het kolonialisme, de drie eeuwen
durende Nederlandse en de korte Japanse bezetting.
De eerste strijd is door Kartini’s initiatieven aan de Japanse bezetting meer dan een halve eeuw
vooraf gegaan. Het is een opluchting dat de strijd tegen het feodalistische regiem niet belemmerd
werd door de Japanse bezetters.
De kwestie van concubines en hun kinderen zoals dhr. Baaij dit naar voren bracht is een eeuwenlang
probleem.
Reeds Abraham – toen Abram genoemd – sliep met de dienstmeid van zijn vrouw alhoewel met
toestemming van Sara’s instemming en aanmoediging.
Hagar is het zelfde in haar gemeenschap overkomen als haar bazin maar het kind dat hieruit geboren
was – Ismaël de stamvader van de Arabieren – werd genegeerd door Sara.
Ze werd met haar zoon niet door Abraham als vader verdreven maar door Sara!
Het is inderdaad erg bedroevend om te beseffen dat zelfs nog vandaag duizenden Indonesiërs met
het geheim van hun afkomst moeten leven en velen worden op een of andere manier
gediscrimineerd alleen maar omdat ze Indo’s zijn.
Wij zijn blij dat dhr. Baaij zich niet schaamt voor zijn Javaanse grootmoeder.
Veroorloof u mij een van zijn conclusies naar voren te halen:
`niets is moeilijker dan een oordeel te vellen over wat in het verleden gebeurde
… We moeten niet ons 21ste eeuwse waarde systeem toepassen’.
Onze dialoog begon met de gezamenlijke overtuiging dat sommige dingen die door de Japanse
bezetters in Indonesië gepleegd werden moreel onacceptabel zijn en we moeten dit historisch onder
ogen zien, het in onze herinnering vasthouden en er zoveel mogelijk wat aan doen.
Er zijn dingen gebeurd die in geen enkele samenleving en in geen enkele periode getolereerd worden
en worden bestraft.
Bij voorbeeld, ik denk niet dat in wat voor samenleving en wat voor periode ook, je een vrouw tegen
haar wil kunt dwingen om met je naar bed te gaan en daarbij niet tot verantwoording te worden
geroepen.
Zo niet, in plaats van naar Azië te gaan om op vrijwillige basis als docent minimaal vijf weken elk jaar
te gaan, kan ik gelukkig deze weken besteden aan mijn levenslange hobby van taalkundig onderzoek.
Ik heb kennis genomen van de vredeswens van mevrouw Ishaja als gevolg van haar ervaringen als
ooggetuige van barbarij en wreedheden tegen de menselijke waardigheid in Vietnam.
Namens onze Stichting dank ik u voor uw deelname en hoop ik dat u allen iets waardevols geleerd en
beleefd hebt.
Ik wens u een veilige thuisreis toe.

