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Gemiste
geschiedenis,

gemiste kans

A
msterdam heeft beslo-
ten op IJburg 27 straten
te vernoemen naar anti-
koloniale verzetsmen-
sen in Indonesië, op de
voormalige Nederland-
se Antillen en in Surina-
me. Dat is een belangrij-

ke stap om meer diversiteit te creëren in
de publieke ruimte. De discussie over de
‘d e ko l o n i s at i e’ van die ruimte ging tot nu
toe vooral over het wel of niet weghalen
van standbeelden en straatnaamborden
van gevallen koloniale helden, zoals Jan
Pieterszoon Coen (1587-1629). Een be-
langrijk debat, maar met de vernoeming
naar deze verzetsstrijders komt er juist
meer aandacht voor de hier vrij onbeken-
de Indonesische, Surinaamse en Antilli-
aanse geschiedenis.
Twee vrouwelijke Indonesische politici
krijgen een straatnaam, waaronder jour-
naliste Soerastri Trimoerti die in 1947 mi-
nister van werkgelegenheid werd. Ook de
politici Roestam Effendi, Tan Malaka, en
Nico Palar krijgen een straat. Maar opval-
lend genoeg ontbreken de namen van de
drie grondleggers van de Republiek Indo-
nesië: Soetan Sjahrir, Mohammed Hatta
en Soekarno, respectievelijk premier, vi-
cepremier en eerste president van Indo-
nesië. De gemeente lijkt de intensieve po-
litieke en diplomatieke strijd in Indonesië
verder uit de weg te gaan met de nieuwe
Merdekagracht (‘O n a fh a n ke l i j k h e i d s -
g r a c ht ’).
Het is geen incident dat deze drie politie-
ke denkers en aartsvaders van een vrij In-
donesië onbenoemd blijven. Het is symp-
tomatisch voor het pijnlijke onbegrip dat
in Nederland nog steeds geldt voor de be-
tekenis in Indonesië van de onafhanke-
lijkheid, die na een langdurige strijd op 17
augustus 1945 door Soekarno en Hatta
werd uitgeroepen.
Nederland erkende die onafhankelijkheid
niet en gaf zijn claim op het land pas op na
een bijna vijf jaar durend bloedig conflict:
op 27 december 1949, dit jaar zeventig jaar
geleden. Dat is de datum van de soeverei-
niteitsoverdracht, die in Nederland nog
steeds geldt als het officiële begin van een
onafhankelijk Indonesië. Maar in Indone-
sië zelf zegt die datum zo goed als niets.
‘17 augustus 1945’ is in het Nederlandse
debat blijven staan in het teken van de
oorlog die erop volgde, de zogenoemde
‘politionele acties’. Er kwam geen erken-
ning voor de langdurige politieke strijd
door Indonesiërs, hun voorvechters en
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A
fgelopen dinsdagavond
werd een buurtgenoot
doodgereden. Hij werd
slachtoffer van een van
de tientallen huftertjes
die hier op een gemid-

delde avond door de straat racen. In
de stromende regen hebben ze ge-
probeerd hem te reanimeren, maar
het was tevergeefs. Hij was nog maar
39 jaar oud.

Dit was geen ongeluk, dit was een
misdaad. De opgepakte verdachte
had geen rijbewijs meer, nadat hij
meerdere malen met alcohol op was
gepakt. Die man wist precies wat hij
deed, maar het kon hem gewoonweg
niet genoeg schelen. Na de klap is hij
hard weggereden. Baalde hij van de
deuk in zijn auto?

Dit was geen ongeluk, en het was
ook geen pech. Iedereen in de buurt
wist dat dit eraan zat te komen. Het
is het derde verkeersongeval in drie
maanden tijd op hemelsbreed vier-
honderd meter straat. Tien keer zo
vaak gaat het bijna mis, hoor je de
piepende banden, het geschreeuw en
gescheld. Deze plek oefent een on-
weerstaanbare aantrekkingskracht
uit op een groot aantal mannetjes in
een groot aantal kleine zwarte au-
tootjes. Twee dagen na de misdaad is
het eigenlijk niet eens veilig om het
bermmonumentje te bereiken. En
wanneer het tuig met zeventig kilo-
meter per uur voorbijkachelt, waaien
de kaarsjes uit.

Het is bijzonder om te zien hoe er
wordt gereageerd. Een schokgolf van
woede trekt door de buurt. Dwars
door alle bubbeltjes heen: rijk, arm,
moslim, christen, Turks, Marok-
kaans, Kaapverdisch, ondernemers,
kunstenaars, studenten, iedereen is
boos. En ook de politieke verschillen
zie je verdwijnen. Het maakt even
niets uit of je Denk, VVD of Groen-
Links stemt.

A ls er iemand in je straat wordt
doodgereden is iedereen links
en rechts tegelijk. Links omdat

we de snelheid omlaag willen. Niets
geen doorstroom. We willen bloem-
bakken, drempels, stoplichten, des-
noods een paar parkeerplaatsen op-
offeren. Als het maar veiliger wordt.
Maar we zijn ook rechts, omdat we de
dader allemaal heel heel erg lang op-
gesloten willen zien. En we zijn woe-
dend wanneer de rechtvaardigheid
het in dit land weer eens laat afwe-

ten. Twee dagen na het ongeval staat
de verdachte alweer op vrije voeten.
Terwijl de familie van het slachtoffer
moet bedenken welke muziek er
moet spelen op de crematie kan zijn
moordenaar alweer lekker een biertje
gaan drinken in de stad.

De verbintenis die ik nu in de buurt
zie, maakt verkeersveiligheid zo’n
extreem onsexy onderwerp. Voor co-
lumnisten valt er geen eer aan te be-
halen, landelijke politici kunnen zich
er niet mee profileren. Het is een
waardeloos debatonderwerp. Er is
niemand die komt vechten voor zijn
recht om een klootzak te kunnen zijn
in het verkeer.

Dit soort onderwerpen verdwijnen
dus al snel naar het terrein van tame-
lijk suffe verenigingen als de fietsers-
bond en Veilig Verkeer Nederland.
Daarin komen mensen samen die
fietsles geven, klaar-overs opleiden,
campagnes organiseren. Allemaal
nuttig, allemaal vast en zeker bewe-
zen effectief. Maar het is niet het slag
mensen die gewoon eenzijdig een
weg onveilig verklaart en er een aan-
tal zeecontainers neerplempt.

G eregeld barst er ergens in Ne-
derland woede los, als er weer
eens iemand wordt doodgere-

den. Maar die woede trekt zich net zo
snel weer terug achter de voordeu-
ren. Het enige wat overblijft is een
aantal vergeelde posters achter de ra-
men van portiekflats en ouderenwo-
ningen. ‘Traag graag!’ of ‘Snelrijders
zijn doodrijders’.

De woede is lokaal en kleinschalig.
Ik werd bijvoorbeeld ook niet woe-
dend toen twee weken geleden een
vrouw en haar hond werden doodge-
reden op de Gordelweg door zo’n
zelfde type. Dat was maar twee kilo-
meter verderop. De mensen van de
Beukelsdijk en de Nieuwe Binnen-
weg vechten hun eigen gevecht. Net
als de mensen van de Parallelweg in
Bergen op Zoom, of de Markendaal-
seweg in Breda, of de Hottingawei in
Wommels. Het is ieder voor zich, ter-
wijl we allemaal hetzelfde probleem
hebben. Dit gaat ook over Heerlen en
Elsloo. Dit gaat over Diepenveen en
Jubbega. Dit verenigt ons allemaal.

Eigenlijk zou je er een speciale par-
tij voor moeten oprichten. Partij voor
Apolitieke Zaken. Partij voor Saaie
Dingen Die Iedereen Wil. Partij voor
de Verkeersdrempels, Partij voor de
Veiligheid, Partij voor de Gezond-
heid, Partij tegen Hufters, Partij voor
Gerechtigheid. Ik denk dat die partij
zomaar heel veel zetels zou kunnen
b e m a c ht i ge n .
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Een dode in het verkeer:
gekmakend en onsexy

Van de woede blijven alleen
vergeelde posters over:
‘Traag graag!’ en ‘S n e l r i j d e rs
zijn doodrijders’

De bloedige strijd in Indonesië in de jaren 1945-’49
beneemt Nederland het zicht op de politieke strijd

voor onafhankelijkheid die al decennia eerder
begon. De leiders van die strijd verdienen

eindelijk erkenning, schrijft Anne-Lot Hoek.

hun vrijheidsideeën, die al begon in het
begin van de eeuw. Maar de erkenning er-
van is nodig om tot een werkelijke post-
koloniale relatie met Indonesië te komen.
Dat er lang voor de gewelddadige Indone-
sische onafhankelijkheidsstrijd van 1945-
1949 al een intensieve p o l i t i ek e strijd om
de vrijheid van Indonesië is gevoerd – zo -
als tegelijkertijd ook in andere Westerse
koloniën zoals India – kreeg in Nederland
nooit veel aandacht. Na de Tweede We-
reldoorlog ging het over de economische
opbouw en de gedachte dat de liberale de-
mocratie na 1945 definitief had overwon-
nen in een Europa dat aan eenwording
werkte: voor pijnlijke vragen over ‘wie wij
z i j n’ was geen ruimte.

O ok was Nederland er lang van
overtuigd dat ze vooral een ‘ethi-
s c h e’ rol in haar koloniën had ge-

speeld, en dat er vrijwel geen vrijheids-
drang van Indonesiërs was geweest. Er
gaan zelfs weer stemmen op voor een
herwaardering van de koloniale tijd. Zo
ve r h e e r l i j k t Thierry Baudet de koloniale
rol van Nederland. In haar recente boek
Insurgent Empire: Anticolonial Resistance
and British Dissent betoogt de Britse we-
tenschapper Priyamvada Gopal dat het
benadrukken van de goede aspecten van
kolonialisme door internationale weten-
schappers en politici voortkomt uit de
„ve rge te l h e i d” en „my thevorming” waar-
in niet alleen de gewelddadigheid van de
koloniale staat, maar óók het verzet bin-
nen en buiten de koloniën is geraakt.
Die antikoloniale Indonesische strijd
werd voor de Tweede Wereldoorlog ge-
voerd in Indonesië zelf, maar ook in Ne-
derland door Indonesische studenten van
de nationalistische vereniging Perhim-
poenan Indonesia. De nationalisten Mo-
hammed Hatta en Soetan Sjahrir, die res-
pectievelijk in Rotterdam en Amsterdam
studeerden, maakten er deel van uit.
In 1933 kwam Hitler aan de macht en be-
gon – ook tot onze ontzetting – p o l it i e ke
tegenstanders op te sluiten. Maar weini-
gen weten dat Nederland dat toen óók
deed. In hetzelfde jaar stond de nationa-
list Soekarno (1901-1970) voor de Land-
raad in Bandoeng omdat hij het boekje
Mentjapai Indonesia Merdeka (‘het berei-
ken van Indonesische vrijheid’) had ge-
schreven. Soekarno verdedigde zijn doel:
een onafhankelijk Indonesië, via een wet-
tig gerechtvaardigde strijd, „gelijkend op
de arbeidersstrijd in Europa”. Volgens de
raad kwam het echter neer op de streken

van een kind dat vrij wilde zijn van „het
ouderlijk gezag”, een uiting „van haat te-
gen de betrokken ouders.”
Soekarno merkte nuchter op dat Indone-
siërs niet uit de regering waren geboren,
waarmee hij de essentie van de Neder-
landse bevoogding te pakken had. Soekar-
no werd verbannen naar het eiland Flores.
Een jaar later, in 1934 werden ook Sjahrir
en Hatta gearresteerd en verbannen naar
het concentratiekamp Boven-Digoel in
Nieuw-Guinea, een ondraaglijk heet en
geestdodend oord waar veel malaria
heerste. Sjahrir (1909-1966) heeft de ui-
tingen van het Nederlandse kolonialisme,
zoals het negeren van de rechtspositie
van miljoenen Indonesiërs, vanuit zijn
ballingschap treffend beschreven in zijn
brieven die in 1945 werden uitgegeven als
Indonesische Overpeinzingen.

H et Indonesische vrijheidsstreven
werd in Nederlands-Indië mond-
dood gemaakt, maar dat voor-

kwam niet dat de politieke ideeën zich
verspreidden en aan populariteit won-
nen. Soekarno was in 1930 ook al gevan-
gengezet, nadat hij de Partai Nasional In-
donesia (PNI) had opgericht, een anti-im-
perialistische, antikapitalistische onaf-
hankelijkheidspartij. Tijdens zijn proces
bij de Landraad in Bandung las hij zijn be-
vlogen speech Indonesië klaagt aan vo o r.
Hatta (1902-1980) was als student in Ne-
derland betrokken geraakt bij een inter-
nationaal comité tegen imperialisme en
ging samenwerken met Jawaharlal

Nehru, de leider van de nationalistische
beweging in India. Hij werd in 1928 ge-
vangengezet wegens opruiing, maar de
brochure Indonesia Merdeka, die hij in de
cel schreef, bereikte een groot publiek in
Indonesië en daarbuiten.
Maar die vrijheidsideeën bereikten in Ne-
derland dus geen groot publiek. Onbe-
kendheid met de langdurige politieke
strijd van Indonesische nationalisten
voorafgaand aan 1945 zorgden voor blij-
vend onbegrip in Nederland. Een Neder-
landse militaire arts op Java schreef dat
het geringe politieke besef bij de Neder-
landse militairen een oorzaak van de
wreedheden tegen Indonesiërs was. Over
Soekarno – in 1945 door Den Haag uitge-
sloten als onderhandelingspartner, om-
dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog
met de Japanners had samengewerkt –
zeiden de militairen dat „hij een collabo-
rateur als Mussert” was; „derhalve: weg
ermee!” aldus de arts in een brief aan het
zendingsconsulaat in Jakarta.
Toen de arts probeerde uit te leggen dat
Soekarno en Sjahrir al eerder o p ge s l o te n
waren geweest weigerden zijn landgeno-
ten hem te geloven.
Soekarno bleef ook later staatsvijand. In
1950 maakte hij een einde aan de Vere-
nigde Staten van Indonesië, de rechtsgel-
dige opvolger van Nederlands-Indië en
eiste ook Nieuw-Guinea op als onderdeel
van de eenheidsstaat Republiek Indone-
sië. In 1956 interviewde de journalist Wil-
lem Oltmans Soekarno als eerste Neder-
l a n d e r, waarna de Nederlandse overheid

Oltmans langdurig tegenwerkte.
Indische veteranen die ik voor mijn pro-
motieonderzoek sprak ontstaken bijna
zeventig jaar later nog steeds in woede bij
het horen van de naam ‘S oekarno’. Zij re-
kenen hem vooral aan dat hij de Bersiap
niet in de hand had, de wrede moorden
op duizenden (Indische) Nederlanders en
aan Nederland loyale Indonesiërs en Chi-
nezen door jonge Indonesiërs na het uit-
roepen van de onafhankelijkheid. Op B a-
li, waar ik voor mijn onderzoek zo’n hon-
derd veteranen, nabestaanden en andere
betrokkenen sprak, komt Soekarno juist
naar voren als dé grote inspirator van de
antikoloniale strijd. „Soekarno enthousi-
asmeerde me om in verzet te gaan”, zei
een hoogbejaarde man. Men hoorde over
hem via familieleden, vrienden, de radio.
Voor de Balinees betekende vrijheid een
eigen land besturen, „welvaart, gelijk-
heid, dezelfde rechten.”

V oor nieuwe generaties in Neder-
land is de historische strijd van
Soekarno, Hatta, Sjahrir en vele

anderen zo goed als onbekend gebleven.
Vrijwel het enige wat in Nederland nog
aan de eerste president van Indonesië
herinnert is het witte ‘S oekarno-pak’ met
zwarte topi dat de Indonesische gepensi-
oneerde cementarbeider en activist Jeffry
Pondaag regelmatig bij debatten draagt:
naar eigen zeggen een politiek statement
tegen de verguizing van Soekarno. Soe-
karno was geen oncontroversiële held en
de Indonesische revolutie geen eenheid;

het opsluiten van Sjahrir door Soekarno
in 1962 is daar een tragisch voorbeeld
van. Maar Soekarno hoort wel bij het Ne-
derlandse debat.

D at zelfs Soetan Sjahrir is ‘ve rge te n’
in Nederland is misschien nog op-
merkelijker: hij was de man die

juist de verbinding met Nederland zocht,
een humanist die samen met oud-pre-
mier Schermerhorn in 1946 het beroemde
Akkoord van Linggadjati sloot, waarin
Nederland het gezag van de Indonesische
Republiek over Java, Madoera en Sumatra
de facto erkende. Zijn dochter, Siti Raby-
ah Parvati, riep hem in 2009 voor de In-
donesische ambassade in Den Haag in
h e r i n n e r i ng . „Het is mijn hoop dat de ge-
dachten, waarden, moraliteit en levens-
wijze, als ook de strijd van Soetan Sjahrir
een inspiratie zal zijn voor de jeugd en
wereldleiders van vandaag, een licht dat
schijnt op de zielen van onze mensen.”
Indonesische politieke leiders en hun
strijd zijn onderdeel van de Indonesische
geschiedenis, maar hun verhaal hoort ook
onherroepelijk bij een meerstemmige blik
op ons koloniale verleden. Volgend jaar is
het 75 jaar geleden dat Soekarno en Hatta
de onafhankelijkheid uitriepen. Het zou
Nederland sieren als koning Willem
Alexander en koningin Máxima dan met
een ruimhartige erkenning van 17 augus-
tus 1945 de Indonesische vrijheidsstrijd
recht doen. Daarmee zouden ze boven-
dien de weg helpen vrij te maken voor
een inclusievere geschiedenis.

Het zou
N e d e rl a n d

sieren
de datum

te erkennen
die Indonesië
zelf voor zijn

onafhankelijk-
heid hanteert

I�l�l�u�s�t�ra�t�i�e
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