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Totok tussen Indo's
Een persoonlijk relaas over arrogantie, versluierde
discriminatie en vernedering onder Indische
Nederlanders
De verschillen tussen blank en bruin zijn in Nederlands-

Indië altijd zo veel mogelijk verdoezeld. Vooral de spanningen binnen de Europese gemeenschap tussen de IndoEuropeanen, die de meerderheid vormden, en de volbloed
Nededanders, de zogeheten Totoks, is altijd een taboe
geweest en is dat in feite nog steeds.
Voor ik mijn verhaal begin enige d~finities, zoals ik ze in
onderstaand betoog gebruik. Het zijn m'n eigen definities.
Wie of wat een Indo-Europeaan is lijkt me duidelijk, al was

het alleen al omdat ze bijna altijd uiterlijk herkenbaar zijn. Ik
zal voor het gemak -voortaan regelmatig het begrip Indo's
gebruiken als ik. Indo-Europeanen bedoel. Ik realiseer me
daarbij duidelijk dat in sommige kringen 'Indo' als denigrerend wordt opgevat, maar in andere kringen beschouwt men
. Indo juist weer als een soort geuzennaam. Overigens ken ik

ook Indische N ederlanders die de aanduiding Totok beledigend vinden. Ik probeer taboe's te doorbreken dus gebJ;Uik
ik maar gewoon het algemene spraakgebruik: Indo en Totok.
De definitie die ik voor een Totok wil aanhouden is tweele-

dig:
a) een Nederlander die in Indië (of Indonesië zo u wilt) .
is geboren e%~~f getogen, dus die zich in dat land geworteld
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voelt (onder die categorie val ikzelf).
b) de Totok-baree. d.w.z. die Nederlander die zich pas op
latere leeftijd in Indië is komen vestigen en daar kinderen
heeft gekregen en voor wie daardoor ecn zekere emotionele
band met Indië afhet Indische verleden is ontstaan en

gebleven.
De 'passanten', die er maar enkele jaren verbleven, zoals
de militairen die na de oodog naar Indië werden gestuurd.
noem ik geen Totoks, maar gewoon: Hollanders.
De hele groep. zowel Totoks als Indo's. zal ik aanduiden
met het overigens pas na de oorlog in zwang geraakte
begrip: Indische Nederlander. Hoe men overigens aan het
woord 'Totok' komt weet ik niet.

Ik wil proberen mij zo veel mogelijk te onthouden van
morele oordelen en generalisaties. Het ligt in mijn bedoeling
om verkhringen te vinden voor het gedrag van Totoks
tegenover Indo's en vise versa. En dat zo veel mogelijk aan
de hand van mijn persoonlijke ervaringen.
Voor ik wat vertel over mijn leven in Indië/ Indonesië, mijn

jeugd daar in de jaren '30. '40 en later. tot op heden, in
N ederland, is een korte beschouwing over wat daaraan
vooraf ging op zijn plaats. Ik heb dat kort en bondig teruggevonden bij Rob Nieuwenhuys in zijn Oost-Indische,spiegel (blz. 297):
'De geschiedenis van de Indo's, de zogenaamde "bastaarden van Europesen" zoals ze aanvankelijk heetten, is de
gehele negentiende eeuw door een lijdensgeschiedenis
geweest. Bewust neergedrukt op een laag sociaal niveau,
zonder mogelijkheden tot ontwikkeling en door andere
Europeanen bejegend op een wijze die grievend was; het
kan niet anders of deze groep voelde zich een pariagroep die
vol wrok kwam te zitten.
We herinneren ons de Mei- beweging van 1848 als de
eerste uitbarsting van Indo-sentiment. Eerst in 1864 kwam
er enige verbetering in de toestand van de Indo's door
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opheffing van het zogenaamde radicaal'. Toch zou het nog
zeven jaar duren voordat de regering ertoe overging een
commissie in te stellen. Deze bracht in eind 1872 een rapport uit, maar de maatregelen die de commissie had voorgesteld wees de aan haar liberaliteit gehechte regering af.
Vanaf 1885 dateert tie uitbreiding en verbetering van het
onderwijs aan Europeanen. Een kleine, bevoorrechte groep
van Indo's kwam daardoor bovendrijven. De toestand der
lagere klassen bleef de gehele 19de eeuw - maar ook later
nog - slecht.
Misère en achteruitzetting hebben hun stempel gedrukt
op het gedrag van de Indo, die men zo vaak indolentie, gee.lelijke luiheid en gebrek aan zelfvertrouwen heeft verweten,
zonder naar de oorzaken te vragen. Over deze paupers ·v inden wij in de Indische romans zo terloops het een en ander.
Men had veel op hen tegen en het waren steeds weer de
nonna's en de sinjo's die het moesten ontgelden . Ze waren
vaak onbetn;>uwbaar en dus gevaarlijk, maar altijd lachwekkend, zelfS voor Jan Fabricius, die weinig last had van rassenvooroordelen.
De discriminatie van de Indo's paste in het sociale
patroon van de samenleving en deze blijkt juist uit de ongewilde en onbedoelde waardeoordelen. Bovendien waren de
mec::ste schrijvers Totoks, niet betrokken en altijd buitenstaander. Jan Fabricius meende het zeker goed met de IndoEuropeaan. Hij heeft alle moeite gedaan de verkeerde indruk
die hij eerder gevestigd had, uit te wissen, maar hij bleef toch
de Nederlander voor wie het Indo-schap geen belevenis
was'.

1 Het ndicaal was un voor Indo's discriminerende ambtenarenregeling.
Het kwam erop neer, du ze voor 1864 niet voor Europees onderwijs in
aarunerking kwamen. Daarna is deze regeling -opgeheven.
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Tot zo ver Rob Nieuwenhuys. Vooral het laatste citaat
spreekt mij aan en het geldt ook voor mijzelf hoe ik mijn
best ook doe - om het maar heel plastisch te zeggen - om
in de huid te kruipen van een Indo, ik ben een (weliswaar
Indische) Nederlander, voor wie het Indo-schap geen belevenis is. Ik kom daar straks nog uitgebreider op terug. Laat ik
eerst iets vertellen over mijn eigen Indische achtergrond:
Mijn vader werd in 1903 in Semarang geboren als zoon van
een nog maar zeer kort daarvoor uit Nederland gearriveerde
goevernements-onderwijzer. Hij groeide op in een
Nederlands-koloniaal milieu. Hij verloor zijn vader op 11jarige leeftijd. Toen mijn grootvader stierfwas hij hoofd van
de eerste Hollands-Chinese school in Yogyakarta.
Kort na de dood van zijn vader werd mijn vader, toen
twaalf jaar oud, naar Nederland gestuurd waar hij de HBS
bezocht en daarna in Delft voor werktuigbouwkundig ingenieur studeerde. In Nederland ontmoette hij mijn moeder,
die hier Engels studeerde en ook in Indië was geboren. Zij
was de dochter van een KNIL-officier, die zelf ook in Indië
geboren en getogen was, evenals diens vader. Dat was dus
mijn overgrootvader van moeders zijde. Mijn moeder was
dus al derde generatie Totok en veel dieper geworteld in
Indische grond dan mijn vader.
Mijn ouders trouwden in 1927 in Bandung. Na een
dochter en een zoon werd ik in 1933 geboren in Sanga
Sanga Dalem, niet ver van Samarinda, aan de oostkust van
Borneo. Mijn vader werkte daar bij de BataafSe Petroleum
Maatschappij (BPM).Van die eerste levensjaren op Borneo we woonden ook nog korte tijd in Balikpapan - herinner ik
mij niets meer.
We verhuisden in 1936 naar Java. Om precies te zijn naar
Batavia (nu Jakarta). Als ik de bewaard gebleven foto's bekijk
van die eerste jaren in Batavia (Menteng) dan zijn het tijdens
onze verjaarspartijtjes bijna allemaal blonde kinderen. Er zit
nauwelijks een Indo-kind tussen. Ik geloof ook niet dat mijn
ouders Indo-Europese vrienden ofkenIlissen hadden. De
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enige bruine man die regelmatig bij ons kwam en met wie
mijn ouders ook bevriend waren was onze lndonesische
huisarts. dokter Zakir. Pas toen wij in 1938 naar Bandung
verhuisden raakte ons gezin bevriend met een Indische
familie die naast ons woonde. Hoe innig die vriendschap
was weet ik niet, noch herinner ik mij uit die tijd hoe mijn
ouders spraken over Indische mensen. Later wel; maar daar
kom ik nog op.
Ik spring nu even door naar 1942 toen we weer (na
Surabaya en Batavia) in Bandung woonden. De Japanse
bezettingstijd was begonnen. 1v1..ijn vader verdween in krijgsgevangenschap en wij bleven voorlopig uit het kamp. 'Sterker
nog, wij hadden net als de meeste Indo's helemaal niet het
kamp in gehoeven - als we dat hadden gewild. Dat zat zo:
mijn grootvader - de vader van mijn moeder dus, (mijn andere grootvader die in 1914 overleed, heb ik nooit gekend)
voelde zich helemaal een Indischman. Hij haatte Nederland
en - zo is mijn indruk - hij had het liefst zelf Indo willen
zjjn. Hij was in Bandung actief bestuurslid van het. IndoEuropees Verbond (lEV). Hij zat namens deze grootste
Indische belangenvereniging in de Bandungse gemeenteraad.
Hij scheidde van mijn grootmoeder, die naar N ededand
was vertrokken en hertrouwde met een Indische vrouw, die
zelf al grote kinderen en kleinkinderen van mijn leeftijd bad.
Door zijn huwelijk met een Indische en het feit dat hij zelf
en zijn vader in lndië waren geboren wist hij zich bij de
Japanse bezetter te laten registreren als Indo. Hij hoefde dus
niet het kamp in. Daarmee hadden mijn moeder, rrUjn zusjes
ep ik ook de-gefJ.ngë:etde Indo-status verworven en hadden
wij ook buiten het kamp kunnen blijven. Wij zijn uiteindelijk - ik dacht juli 1943 - toch min of meer vrijwillig en
vermoedelijk als één' van de laatsten het kamp ingegaan,
omdat mijn moeder' haar schoonmoeder, die al eerder was
geïnterneerd, niet aan haai lot wilde overlaten.
Door het feit dat wij in verhouding laat het kamp in gingen woonden wij een klein jaar voornamelijk tussen
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Indische gezinnen. Bovendien was er gt;en school en speelde
ik buiten en op straat uitsluitend met Indische jongens.
Omdat ik tot die tijd was opgegroeid tussen Totoks had ik:
wat betreft typisch Indische gewoonten en behendigheden
een behoorlijke achterstand op mijn Indische vriendjes. Ik
werd kortom niet voor vol aangezien. Als ik door hen als
volwaardig vlilde worden geaccepteerd moest ik maar aantonen dat ik 'brani' was. Bewijzen dat ik net zo goed kon
knikkeren, glastouw maken voor het vliegeren, bomenklimmen, kattepulten, toeloepen, vruchten jatten en bovenal
vechten. Mijn 'leermeesters' in die tijd waren onze buurjongens. Zij en andere Indische vriendjes hebben mij toen een
eerste Indische vorming meegegeven, waar ik later in het
kamp en in het jongenskamp nog veel aan heb gehad. Ik had
bewondering voor ze. Die Indische 'opvoeding' is later, na de
oorlog, bij de padvinders in Batavia, nog gecontinueerd. Ik
noem hierbij in het.-bijzonder Theo Ripassa, die mij een
vechtrnethode leerde die een mengsel was van pengak silat
en jiu jitsu. Hem heb ik onlangs teruggevonden.
Hoewel ik nooit echt helemaal als Indische jongen door
mijn Indo-vrienden ben geaccepteerd, heb ik mij altijd veel
nauwer verwant gevoeld met Indo's dan met Totoks. Ik denk
dat het :Ît!ts te maken heeft met het zoeken naar een eigen
Indische identiteit, die bij mij uiterlijk niet zichtbaar was en is.
Hoe werd er nu in ons Totok-gezin gedacht over Indische
mensen, Indo's dus? In mijn herinnering werd over het
gedrag van Indo's vaak wat schamper gedaan, en met een
zeker dédain over ze gesproken. Hoewel het nooit hardop
werd gezegd bleek toch uit alles dat wij ons als Totoks superieur voelden. De goede vrienden van mijn ouders waren in
mijn herinnering allemaal Totoks. Als er wel eens een
Indisch echtpaar bij ons kwam, bij voorbeeld een collega van
mijn vader en zijn vrouw, dan heerste er toch een andere
sfeer en werd er na afloop nog weI eens gelachen over hun
verhalen en hun Indische manier van doen en de manier
waarop ze dingen zeiden. Om typische Indische uitdruk-
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kingen als 'aankeren' (bij iemand langs komen) werd dan
gegniffeld.
Hoewel ook 'inlanders' bij ons thuis niee in hoog aanzien
stonden, bestond er zeker bij mijn m oeder eigenlijk m eer
respect voor de eigen cultuur (zoals dat tegenwoordig heet)
van de Indonesische bedienden dan voor de eigen Indische
cultuur van de Indische mensen. Wij mochten als kinderen
de bedienden nooit bevelen. We m o esten altijd vragen als we
wat wilden. W e kregen in aanwezigheid van de bedienden
een uitbrander als we een grof Maleis woord gebruikten. Als
de bedienden wat geld vroegen om een offer te brengen.
omdat zijn een boze geest veronderstelden in de put, dan
dienden wij als kinderen dat te respecteren. Dat deden we
ook. Zo waren we opgevoed.
Verder bestond er bij ons, en ik denk in bijna alle andere
Totok- gezinnen. de angst dat de kinderen zouden verindischen. Mijn zusje weet zich nog te herinneren dat we alleen
'adoe' mochten zeggen als we pijn hadden en niet als teken
van verhazing. Verder mochten we wel met lndische kinderen omgaan, maar als m 'n m oeder dan hoorde dat ik
Indische praatte kreeg ik na afloop op mijn kop.Yerder
mochten we niet, 'zoals indische kinderen dat deden', ik
citeer mijn moeder, op blote voeten op straat lopen of van
stalleges langs de straat eten. Ik had al snel door dat als ik me
aan al die verboden zou houden ik nooit geaccepteerd zou
worden door de Indische jongens in de huurt. ik heb m e
dus zo weinig mogelijk aan die gedragsregels gehouden. Ik
kwam graag bij Indische mensen thuis, dan kon ik gewoon
mezelf zijn. want als ze bij ons kwamen m oest ik de brave
Totok-j ongen spelen. Dat haatte ik.
H et gevolg was dat toen we begin 1950 in Nederland
kwamen wonen mijn integratieproces (dat woord kende ik
toen nog abso1uut niet) heel wat m oeizamer verliep dan bij
mijn zusjes, die wèl keurige Totok- meisjes waren geworden.
De eerste vijf jaar În Nederland had ik alleen maar Indische
of verindischte Totok-jongens en - m eisjes als vrienden. Aan
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Hollanders, de echte autochton en dys,'had ik een hekel. Ze
waren grof, gierig en hadden geen manieren. Pas in militaire
dienst (1955) kreeg ik mijn eerste H qllandse vrienden.
Eigenaardig genoe.g heb ik met die twee 'Hollanders' - een
bollenboer, inmi4deIs jc:mrnalist, uit Noordwijk en een
kunstschilder .uit Tilburg - de vriendschap nooit verloren.
Voor ik schets hoe het verder ging, eerst nog even terug
naar vroeger.Van de oude ·geneFatie in mijn familie leeft er
nog één. Ze werd 'zelfin 1911 in Indië geboren en kende
mijn grootmo eder (van moeders zijde) heel goed. Ik heb
. haar onlangs gevraagd of ze zich kon herinneren 'hoe mijn
oma (een in Utrecht geboren Totok) dacht over Indo's. Zij
bleek een behoorlijk hekel te hebben aan Indische mensen;
zoals Totoks Indo's meestal aanduidden. Volgens haar waren
ze niet te vertrouwen. Dat illustreerde mijn oma dan met
voorbeelden: 'Als je een Indische vrouw vroeg om een
recept van een lekker gerecht. dan kreeg j e dat wel, maar dan
liet zij met opzet een paar essentiële kruiden weg. En als je
een patroon vroeg van een jurk of zo, dan klopte dat opzèttelijk ook nooit'.
.
Ik denk dat de weerzin van mijn grootmoeder tegen Indo's
en het feit dat mijn opa juist zo graag een Indischman wilde
zijn mede een oorzaak van hun onderlinge verwijdering en
latere scheiding is geweest. Overigens is mijn opa's nieuwe
Indische vrouwen haar familie nooit door de rest van de
familie, mijn moeder, mijn ooms en tantes, geaccepteerd. Na
de dood van mijn grootvader in 1947 is er onderling ook
nooit meer contact geweest. Ze zijn 'verdwenen'.
In de jaren zestig ben ik politiek naar links geradicaliseerd.
Ik schaamde ntij diep voor mijn koloniale verleden en trachtte mij zo Hollands mogelijk te gedragen. Ik verzweeg dat
verleden niet, maar toonde mij diep beschaamd voor de
manier waarop mijn ouders en voorouders de Indonesiërs
hadden 'onderdrukt en uitgebuit'. Alles wat zweemde naar
'tempo doeloe' verwierp ik. Dat bracht ook een verwijde-
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ring met zich mee tussen mij en de Indische gemeenschap
in Nederland. Ik zag hen voornamelijk als conservatieve
mensen die het niet konden accepteren dat we 'Indië hadden weggegeven'. Het laatste wat ik. wilde was terug naar
Indonesië. M et dat beschamende verleden had ik voorgoed
afgerekend.
Na een mislukte schoolopleiding ben ik pas tegen mijn
dertigste journalist geworden .Voordien koesterde ik geen
ambitie in die richting. Toen ik ruim tien jaar in de j o urnalistiek zat, deed zich opeens (1971 ) de gelegenheid voor om
correspondent te worden in het Verre Oosten. Ik solliciteerde en toen bleek dat het ging om een post in Jakarta. Menig
man m et 'eenzelfde achtergrond als jk zou een gat in de.
lucht hebben gesprongen. Ik vroeg twee weken bedenktijd
en heb het tenslo tte toch maar gedaan, omdat het een mooie
kans was om ca.rrière te maken.
Na een jaar werd ik het land uitgez~t wegens te veel kritiek op het Soeharto-regime. Ik verhuisde naar Hong Kong
en reisde heel het Verre Oosten rond. In 1974 kwam ik
terug naar Nederland. Ik was nog steeds niet bijster gelukkig
met mijn koloniale/ Indische achtergrond. Wèl had ik meer
inzicht gekregen in de gevolgen' van het dekolonisatieproces
voor zowel [ndonesiërs als voor de ' onderdrukkers', van wie
de laatsten zich grotendeels in N ederland bevonden.
Ik. was ruim een jaar terug in N ederland en pas werkzaam
bij NRC-Handelsblad, we schrijven eind 1975, toen zich de
eerste Molukse gijzelingsacties voordeden. Het overgrote
deel van mijn collega's begreep er niets van. Ik kon mij
onderscheiden omdat ik de Molukse achtergronden kende.
Ja, ik had in het begin van de j aren '50 zelfs nog gecolporteerd m et de Seem van Ambo n en stond toen vierkant achter
de onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken (RMS).
Ook bleek mijn Maleis - iruniddels ondersteund door wat
Behasa Indonesia dat ik in Indo nesië had opgedaan - voldoende om met Molukkers te praten en zo hun vertrouwen
enigzins te winnen.
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Mijn Indische verleden, dat ik zo veel jaren had verworpen, rammelde weer aan de deur. Ik móést me er nu wel in
verdiep en. Ik begon er boeken ,o'Ver aan te schaffen of leende
ze van mijn moeder en kwam weer in. contact met Indo's.
Mijn racio zei m e dat de M olukse KNIL-militairen, wier
wons nu toesloegen, de rechtvaardige Indonesische revolutie
hadden helpen onderdrukken. Mijn gevoel, mijn Indische
gevoel zo U wil t, symp-athiseerde daarentegen met hun frustraties.
Niet lang daarna kwamen de acties en demonstraties voor
de zogeheten backpay 2 goed op gang, Ik heb daar in de
krant regelmatig over geschreven. Volgens sommige collega's
to t vervelens toe. Maar het betekende dat ik mij moest verdiepen in de geschiedenis van de Indische Nederlanders en
dus ook van Indo's. Wat mij overigens o pviel was· dat het een
Totok was die de backpay campagne leidde te weten ir. A.
Vrijburg. Ik merkte dat dit in In do-kringen niet overal lekker lag. Andere Indo's hadden weer wel veel bewondering
voor Vrijburg.
Kort daarna was er de actie voor de erkenning van het ,
Indisch verzet tijdens de Japanse bezetin g, waar ook weer
Vrijburg, maar deze keer ook Indo 's. bij betrokken waren. Er
zouden nog meer van dit soort acties volgen_ Ik merkte bij
mezelf dat ik er emotioneel zeer bij betrokken was en ik
hoorde steeds meer verhalen over het 'grote onrecht' dat veel
Indische NederJanders was aangedaan.
Rond 1983 kreeg ik last van de ervaringen die mij tijdens
de Japanse bezetting waren overkomen in het jongenskamp,

2

Onder deze term werd in de jaren '70 in Nederland een campagne
gevoerd door Indische Nederlanders, die rot doel had de N ederlandse
regering te dwingen alsnog achterstallig so ld.ij ui.t te betalen aan enige
tienduizenden cx- KNIL-militairen over de drie en een halfjaar die tij
in Japanse krijgsgevangenschap hadden doorgebracht. Zie ook de tóe
lichting op pagina 35
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toen ik elf, twaalf jaar was. Ik werd gedwongen om mij
intensief te verdiepen in wat er toen precies met me gebeurd
was. Veel, bijna alles bleek ik te hebben verdrongen. Met wat
speurwerk en een oproep via het radioprogramma Adres
Onbekend wist ik. wat oude sobats 'uit het kamp op te sporen.
Ook probeerde ik eruit te komen door deel te nemen aan
een praatgroep voor ex-kampkiitderen, een zogeheten kongsi. Ik voelde me daar niet thuis, want wat bleek: de meeste
deelnemers aan die kongsi (twee manrmen en vier vrouwen)
hadden zich nauwelijks verdiept, ~thans een stuk minder
dan ik, in hun eigen verleden in Indië.
Ik bleek de meest Indische van het stel te zijn. Ik voelde
me een buitenbeençje. De meeste leden van de kongsi waren
geobsedeerd door hun eigen leed. Ik had het voordeel, dat
ik, door mijn achtergrond, maar ook door het feit dat ik
weer enige tijd in Indonesië had gewoond en er recentelijk
weer op reportage was geweest, het een en ander kon relativeren. Ik sprak ondermeer over de milj oenen doden onder
de Indonesiërs als gevolg van honger die heerste tijdens de
Japanse bezetting en over het tragische lot van veel Indo's
die niet geïnterneerd waren geweest. Zij hadden minstens zo
veel geleden als de mensen binnen de intcrnerings-kamp en.
Ik sprak ook over de Bersiap 3, de bloedige revolutionaire
periode, eind 1945/ begin 1946 toen duizenden Indo~
Europeanen werden omgebracht en tienduizenden in
Indonesische gevangenkampen waren terechtgekomen. Mijn
lotgenoten in de kongsi wisten daar maar heel weinig van.
Ze hadden voornamelijk oog voor hun eigen leed, waar :ik
overigens niets aan af wil doen.
Het was voor mij aanleiding om mijzelf nog meer te verdiepen in de vraag: hoe Indisch ben ik zonder Indo te zijn
en wat moet ik daarmee? Ik kocht me suf aan boeken en
probeerde zo veel mogelijk in contact te komen met Indo 's
om meer inzicht te krijgen in hun wereld.
3 Zie ook de toelichting op pagina 37
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Ik kwam in die tijd in contact met de a1 eerder geci teerde
Rob Nieuwenhuys. Mijn gesprekken met hem zijn belangrijker geweest voor mijn emancipatie als Totok dan alle boeken bij elkaar die ik tot dan toe had gelezen. Een van de
meest verhelderende uitspraken die hij deed was: ' Het grootste verschil, Peter, tussen jou als Totok en die Indo 's is dat j ij
een jeugd in Indië heb gehad en zij een Indisc he jeugd'. Het
'leek een onschuldig woordspelletje, maar Nieuwenhuys
sloeg d e spijker op de kop, ook al had ik, zoals ik hierboven
al schecste, veel met Indo-jongens opgetrokken.
Hij bevrijdde me van een sluimerend gevoel dat ik in
mijn jeugd had gehad en dat zich andermaal aandiende: was
ik maar een lodo, dan bad ik teminste een uiterlijke identiteit. Maar dat was een illusie, want veel Indo 's, zeker zij die
jong uit Indonesië waren vertrokken, of die bier waren
geboren, worstelden ook met hun identiteit. Ik leerde mijn
Totok-zijn te aanvaarden en daar vrijmoedig, zonder frustaties, over te praten met Indo's maar ook met anderen.
Een uitgever, bij wie ik eerder een boek had laten publiceren over de situatie van etnische minderheden in
Nederland en met wie ik ook over mijn jeugd in Indië had
gesproken, moedigde mij aan om een boek te schrijven over·
deze kwesti e. Het is alweer vijf jaar geleden dat ik hem dat
beloofde en hij is er nog menigmaal op teruggekomen. Ik
ben er in oktober 1994 aan begonnen en het is nu bijna af.
Ik grijp inmiddels iedere gelegenheid aan om, laat ik her
zo zeggen, nog verder in het reine te komen met mijn
Indische en koloniale verleden en mijn relaties tot
Indonesiërs en Indo's.
De eerste kans kwam vier jaar geleden. Als bestuurslid van
het jaarlijkse Vertelfestival in Amsterdam kwam ik zelf met
het voorstel om Indo's verhalen te laten verteUen. H et idee
werd welwilend aanvaard, maar ik moest zelf de verteUers bij
elkaar zoeken . Toen ik vijflndo's en een Totok bij · elkaar
had, vonden die Indo's dar ik zelf ook mee moest doen. Ik
moest even slikken maar stemde toe. Ik vond wel dat ik het
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dan maar eens moest hebben over mijn soms moeizame
vriendschappep, relaties, hoe je het ook noemen wilt, met
Indo 's in mijn jeugd. Overigens: die andere Totok trok zich
terug. durfde het ruet aan ondanks mijn h ~ftige pogingen
om hem over de streep te trekken. Ik durfde wel en ik was
trots.
, Of ons optreden een groot succes is geworden weet ik niet. Een oordeel laat ik liever over aan anderen. Gezien de
reacties van mensen na afloop van de voorstelling, zowel
Indo's als Totoks. die iets herkenden in mijn Totok- verhaal,
en er door werden geraakt, kan ik rustig stellen dat ik er
geen spijt van heb gehad. Misschien overbodig, maar voor
mezelf is het ook heel goed geweest.
M et één van die vertellers uit de Balie ben ik blijvend
bevriend gebleven. Het is Dane Beerling. Dan'e was als beelsamen met anderen er achter te
dend kunstenaar bezig
komen of er zo iets bestond als Indische kunst en wat dat
dan wel was. N aast een ni euw blad dat hij oprichtte, het
onvolprezen Tjabe Rawit, zette hij ook een correspondentie
op poten in een poging om al schrijvend verder te zoeken
naar het antwoord op de grote vraag: wat is het Indische element in het werk van beeldend kunstenaars met Indische
wortels? Ik zal hi er nu niet verder op ingaan. Ik wilde alleen
maar zeggen dat mijn gesprekken met Dane en de correspondentie waar ik nu ook aan meedoe, me steeds meer
inzicht verschaffen in die verdrongen kwestie Totok versus
Indo.
Ik ben nu toe aan de vraag: hoe is de gespannen verhouding tussen Totok en Indo indertijd ontstaan? Is de situatie
inmiddels verbeterd of misschien wel verslechterd? Of, zoals
een Indische vriend van me onlangs verzuchtte na een paar
vervelende ervaringen met Totoks: ik betwijfel of het ooit
nog wel goed komt tussen Indo en Totok.

om

Eerst een stukje geschiedenis. Hoe Indo's, of Mestiezen zoals
ze eerder werden genoemd, zijn ontstaan hoef ik hier niet
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u:itgebreid uit de doeken te doen. De Nederlandse mannen
die aanvankelijk als VOC-ers naar Indië voeren ginge n zonder vrouwen. Zij waren dus aangewezen op inheemse vrouwen. Uit die verbintenissen werden kinderen geboren. Die
heetten in die tijd grofweg bastaards. Zoals in het eerder
gebruikte citaat van Rob Nieuwenhuys al is gebleken heeft
het lang geduurd. voordat deze Indo-Europeanen-bij de wet
volledig werden gelijkgeschakeld met Europeanen. De wet
maakte dus vanaf eind vorige eeuw geen onderscheid meer.
In de praktijk lag het heel wat anders. Er werd op hen
neergekeken, ze werden beschimpt en ze werden achtergesteld. Er heerste de mening dat deze sinjo's en nonna's de
slechtste eigenschappen van beide rassen in zich verenigden. '
De vraag is nu waarom gebeurde dit? Of om het misschien
wat naïever te stellen: waarom concludeerde men niet dat
Indo's de bèste eigenschàppen van beide rassen in zich verenigden? Als er al zo iets als raseigenschappen bestaan.
H etgeen ik ernstig betwijfel.
De VOC voer naar de Oost om handel te drijven.
Spanjaarden, Portugezen en Britten deden dat ook. Dus was
er concurrentie. De producten, aanvankelijk voornamelijk
specerijen, moesten daarom zo voordelig mogelijk worden
ingekocht. Als dat ruet goedschiks ging dan maar kwaadschiks en dat kon , want het wapentuig dat uit Europa was
meegevoerd bleek beter en krachtiger dan dat van de plaatselijke vortstendommen en rijkjes. Kwaadschiks betekende
dus onderwerping van de bevolking.
Vanaf dat moment voelde de christelijke blanke indringer
zich superieur aan de 'primitieve' Aziaten en werd de basis
gelegd voor racisme. Aanvankelijk was die discriminatie uitsluitend gericht op de Aziaten. Later echter richtten deze
racisten hun pijlen op de ' niet-raszuivere gemengdbloedigen'. Voor eeuwen was zo het gif gezaaid van het racisme.
Uit ethische overwegingen kreeg die rassendiscriminatie in
Indië wat minder scherpe en stuitende kan~es en werd zij
zo veel mogelijk verdoezeld.
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Als belangrijkste element van dat Nederlandse racisme
herken ik in de koloniale maatschappij van vooral deze
eeuw in Indië, maar zeker ook nu nog in Nederland, het
paternalisme. In de praktijk betekende dit in Indië: Wij
Totoks weten het beste wat goed is voor jullie Inlanders en
Indo-Europeanen. In mijn ogen is een vergelijking heel
goed mogelijk met de opvattingen die nu in Nederland veel
autochtone Nederlanders aannemen tegenover migranten.
Het was (en is) ook een kwestie van macht, van blanke
superieure macht, die gehandhaafd moest blijven. In aantal
waren de Indo's de Totoks ruimschoots voorbij gestreefd.
Dat was des te meer reden om de Indo's kort te houden,
ondanks alle mooie·woorden dat alle Europeanen van welke
kleur ook bij de wet gelijk waren.
In de loop van deze eeuw kwamen steeds meer Indo's
door een goede scholing 'bovendrijven'. zoals Nieuwenhuys
dat heeft genoemd. Het aantal dat min of meer vooraanstaande posities bekleedden steeg, maar het bleven aanvankelijk uitzonderingen. De kleine Indo b1eef achter en verpauperde soms aan de rand van de kampong. Menig toen
geschreven Indische roman en toneelstuk getuigde daarvan.
Ik noem hier de romans en toneelstukken van Victor Ido
(Hans van de Wall), zelf een Indo. maar ook van van verschillende Totok-schrijvers als Jan Fabricius en Henri van
Wermeskerken. De laatste noem ik met enige terughoudendheid vanwege zijn vaak melodramatische schetsen,
waarbij hij, laten we maar aanmenen onbewust, vooroordelen ten aanzien van Indo 's eerder bevestigt dan ontkent.
Hoewel mij niet bekend is of zijn toneelstuk Blank en
Bruin, dat zoals de ondertitel vermeldt handelde over rassenhaat in Indië, ooit in Indië werd opgevoerd, wil ik nog even
speciaal de auteur en hoofdrolspeler noemen : Maresco
Marisini. Dat was een aardig gekozen pseudoniem van
Charles 't Sas, die in 1881 was geboren in Semarang uit een
Nederlandse vader en een Italiaanse moeder. Maresco is de
(portugese) oervonn van de Indische krontjongmuziek en
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MarisillÎ betekent in het Maleis zo veel als 'kom hier'. Of
zijn vader wellicht Indo was weet ik niet, maar in ieder geval
had hij het uiterlijk van een Indo. Zijn stuk getuigt van een
grote verontwaardiging over de achterstelling en de discriminatie van Indo's. Marisini's aanklacht stelt de getuigenissen
die voorkomen in het werk van Jan Fabricius ruimschoots in
de schaduw.
Het bijzondere van die toneelstukken was dat uiteindelijk
alles weer goed kwam en dat de Totok vol schaamte en zelfverwijt tot inkeer kwam. Een Happy End was in die jaren
vermoedelijk verplicht. Zie ook de films uit die tijd.
Verzetten Indo's zich metterdaad tegen hun nederige
positie in het Indië van de 19de en 20ste eeuw? Ja, maar dat
gebeurde zelden of nooit op een geweldadige manie r; altijd
fatsoenlijk en nadrukkelijk binnen de heersende wettelijke
voorschriften. Ik ken maar één voorbeeld van protest, waarbij het enigzins wild toeging. Dat was bijna 150 jaar geleden, toen Indo's officieel nog niet dezelfde rechten hadden
als Totoks. Die protestbijeenkomst gehouden op 22 mei
1848 in het gebouw van de Harmonie, waar in meerderheid
liberale Totoks maar ook Indo's aan deelnamen, is de
geschiedenis ingegaan als de Bataviasche Mei-beweging van
1848.
Petrus Blumberger schrijft daar in zijn in 1939 uitgekomen boek De Jndo-Europesche Beweging in NederlandschIndië het volgende over. Ik citeer:
'Aan deze geruchtmakende politieke demonstratie van
talrijke Europese notabelen van Batavia in die dagen van
wedet onduikende libetaal-koloniale politiek hadden ook
Indo-Europeanen deelgenomen. Hun daadwerkelijke en
luidruchtig aandeel in de rumoerige vergadering gaf in de
ogen van de regering, èn in Indië èn in Nederland eeD
gevaarlijk cachet aan de beweging'. Blumbergen gaat dan
verder:
'Volgens de kronieken "(lees kranten)" van die dagen
heerste er niet alleen grote geestdrift en uitgelaten vreugde
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onder de Nederlandse ingezetenen, inboorlingen van Indië,
over het feit dat men zich ook eindelijk eens hun belangen
zou aantrekken.' Maar ook bleek, dat de zaal in de sociëteit
stampvol was met, en nu citeert Blumbergen de kronieken,
'met vooral signo 's en blauw~es, die wat geschreeuwd en
gehaspeld hadden en niets van het doel van de vergadering
begrepen hadden'.
'Een ongetekend request', aldus Blumbergen, 'afkomstig
van Indo's gaf kort na de vergadering zelfS aanleiding tot het
nemen van militaire en politionele maatregelen. Een half
bataljon infanterie, een detachement cavalerie en enige stukken geschut stonden gereed; maar toen er op de wegen en
straten geen zweem van de minste onrust heerschte bleef
deze machtsontwikkeling ongebruikt'. Tegenwoordig zou
men zeggen: het achter de hand gehouden ME-peloto n
hoefde niet in te grijpen.
Vanaf het einde van d e 19de eeuw ontstonden de eerste
belangenverenigingen van Indo's. Dat was in 1898 de
Indische Bond. Hoe dat aUemaal verder verliep kan men in
de literatuur nalezen. Ik wil nog wel wat zeggen over het in
191 7 opgerichte Indo-Europees Verbond (lEV) . Dat was de
grootste en meest succesvolle vereniging van Indische
N ederlanders, voor het merendeel Indo's, die in NederlandsIndië heeft bestaan.
Het IEV nam het vooral op voor wat heette 'de kleine
boeng', die achterbleefin vergelijking bij Indo 's die in toenemende mate maatschappelijk carrière maakten. Alles werd
gedaan om hun positie te verbeteren. Er kwamen, zou men
{ tegenwoordig zeggen, allerhande werkgelegenheidsprojec.' ten. Maar ook stelde het Verbond er groot belang in om
. . . . zoveel mogelijk lEV-ers in verkozen of benoemde vertegenwoordigende organen, zoals landsraden, gemeenteraden en
de Volksraad te krijgen, om daar voor de belangen van de
Indo op te komen,
In de statuten stond overduidelijk dat alle activiteiten van
het IEV strict binnen de wettelijke kaders moesten plaats
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vinden. Alles wat, ook maar zweemde naar geweld. opstand
of revolutie werd veroordeeld en verworpen. Dat had. denk
ik, ook te maken met de opkomst van de nationalisti~che
beweging, waarvan de leden over het algemeen veel feller en
opstandiger waren dan de Indo's. Bovendien kwamen er als
gevolg van beter en meer onderwijs voor Indonesiërs een
steeds groter aantal van hen op de arbeidsmarkt. Zij vormden daarmee een reële bedreiging voor de Indo's die vaak
streden om dezelfde overheidsbetrekkingen.
De Indo's zaten tussen twee vuren: de Totoks van boven
en de Indonesiërs van onder, om het zo maar eens te zeg-

gen. Als derde nadelige factor speelden in de jaren dertig de
ook in Indië duidelijk voelbare economische crisis mee.
Persoonlijk kan ik mij vm de activiteiten van het lEV
niets meer herinneren. Mijn grootvader, die, zoals ik al eerder heb vermeld, voor de oorlog bestuurslid ,was geweest van

het lEV in Bandung.stierfin 1947. Ik Was toen 14 jaar. Over
zijn activiteiten in het Verbond heb ik alleen wat vernomen
van mijn moeder en haar zuster. Hoewel, laatst ~m ik in
contact met een bijna 90-jarige oud-journalist uit Bandung,
Pip de Haas, die zich mijn grootvader nog goed wist te her. inneren. Deze man had ondermeer met mijn grootvader, hij

heette overigens Eugene Sieburgh. de jongerenafdeling van
het lEV opgericht. 'De oude Sieburgh'. zo vertelde De Haas
mij: zei nooit erg veel in vergaderingen, maar als hij het .
woord vroeg kw:im hij altijd met heel zinnige dingen aan: .
U begrijpt. dat deed mij deugd.
Ik heb zojuist nogal de nadruk gelegd op het in-en-in
fatsoenlijke imago dat het lEV had. Dat had ook çe maken
met. geloof ik, he;t feit dat men vooral 'Europese normen'
wilde hanteren. Zeker, men stelde zich te weer tegen achterstelling. maar begrippen als racisme en discriminatie ten aanzien van lndo's daar hield. men zich binnen het IEV ve~re
van. Het Verbond was. ik zeg het nog maar eens , een keurige

emancipatie-beweging. Na de oorlog heeft het lEV niet
meer zo'n grote rol kunnen spelen.
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Ik maak nu even een spron getje naar eind jaren veertig en
jaren vijftig als grote groepen Indische N ederlanders naar
Nederland,Australië en Amerika vertrekken. In N ederland
ontstaan er wat kleine, ruet zo invloedrijke, Indische belangenverenigingen. Ze hebben maar weinig reële invloed kunnen uitoefenen op het gevoerde overheidsbeleid. Bovendien
was er nogal wat onderlinge verdeeldheid. Op het gebied
van de individuele bemiddeling, zeker als het ging om materiële zaken, kregen deze Indis,çhe verenigingen nog wel
eens wat voor elkaa r. Ook ten aanzien van de voorlichting
speelden deze organisaties een zekere rol. N ee, ik hen uit die
tijd geen grote groepen Indo-Europeanen tegen gekomen ·
di e te hoop liepen tegen· bij voorbeeld de soms zware en als
onrechtvaardig ervaren terugbetalingsregeling voor de aanschaf van inboedels en andere verleende voorschotten.
De Indische gemeensc hap kreeg pas echt weer een
gezicht toen Tjalie Robinson in de jaren vijftig het blad
Tong Tong oprichtte en zijn eerste boeken verschenen. Ik
weet nog precies hoe ik genoot van Piekerans vaneen
Straatslijper. Mijn lndische identiteit, en van vele andere
Indische N ederlanders neem ik. aan, werd er zeer door
gestreeld, zo niet versterkt.
Die eerste druk, nog uitgegeven bij M asa Baru in
Bandung, staat nog steeds in mijn boekenkast. Eveneens
koester ik de twee enige nummers die onderTjalie's redactie
begin 1955 zijn verschenen van ' Gerilja', maandblad voor
zelfbehoud. Die ondertitel zegt al genoeg. Die exemplaren
heb ik, dat moet ik eerlijkheidshalve toegeven, pas zo'n dertig jaar na verschijnen antiquarisch aangeschaft.
De economische en maatschappelijke oorzaken van de
eerder genoemde animositeit tussen Indo en Totok vielen in
Nederland grotendeels weg, maar wat bleef - en ik noemde
het zopas niet voor nÎets - was het paternalisme van zowel
de H ollander, maar toch ook wel van de gerepatrieerde
Totok. De laatste wierp zich menigmaal op als 'kenner van
de Indlsche wereld' en wist dus wel wat goed was voor de
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Indo hier in Nederland. Nu was het zo dat de Totok
Nederland wat beter kende dan merug Indo, die nog nooit
in Nederland was geweest of hier had gewoond. Die gerepatrieerde Indo's die dit paternalisme moesten ondergaan protesteerden daar nauwelijks tegen, ze waren al blij enig begrip
te ontmoeten van mensen die 'hun' Indië hadden gekend.
Ze waren veelal lamgeslagen door alles wat hen sinds de
inval van Japan overkomen was. Wat de meesten zich van
meet af aan heel goed realiseerden was dat ze het hier zo
goed en zo kwaad als dat ging moesten zien te redden, in
het belang van de toekomst voor hun kinderen. Immers, een
terug was er ru et.
Het merendeel van de gerepatrieerde Totoks had het hier
in Nederland minder m oeilijk. Ze waren over het algemeen
welvarender, hadden hier vaak familie en waren dus veel
minder frequent aangewezen op wat ik zou willen noemen
de overheidsbedeling, zoals pensions, kleding en meubels.
Met andere woorden, Totoks vonden wat sneller hun weg in
Nederland, bovendien hadden de Totoks veel minder te lijden onder discriminatie dan Indo's.
Toen, na zo'n twimigjaar. ook in N ederland de belangstelling voor wat er gebe urd was tijdens de Japanse bezetting
van Nederlands- Indië eindelijk begon coe te nemen, was er
aanvankelij k alleen maar interesse voor de mensen die in de
kampen hadden geze,ten. Wat de vrouwen en de kinderen
betreft waren dat voornamelijk Totoks geweest. Over de
ervaring van de vele Indo's die het buiten de kampen minstens zo moeilijk hadden gehad, met daar bovenop nog eens
de Bersiap-periode van de Indonesische Revolutie, waarbij
duizenden Indo 's werden afgeslacht en tienduizenden werden opgesloten in kampen, daaraan werd toen niet of nau- .
welijks aandacht besteed. En nu nog niee overmatig veel.
Het viel mij in die tijd op, en het ergerde me, dat mensen
die in Japp enkampen hadden gezeten als zij daarover werden
geinterviewd, zelden of nooit aandacht vroegen voor het
leed van de Indische buitenkampers. En al helemaal ruet

30

voor de moordpartijen door Indonesische Pemoeda's in de
Bersiaptijd...
Een organisatie die als één van de eersten die belachelijke
en discriminerende tweedeling doorbrak was begin jaren
tachtig de KJBB (Kinderen uit de Japanse Bezetting en de
Bersiap), een organisatie van mensen, die indertijd zowel
binnen als buiten de kampen de o orlog in Indonesië als kind
meemaakten. In de KJBB werken Indo's en Totoks heel goed
met elkaar samen. Maar dit betreft mensen die in de meeste
gevallen de verschillen en de animositeit tussen Indo's en
Totoks nauwelijks aan de lijve hebben ondervonden. Omdat
ze nog als kinderen naar Nederland kwamen zijn ze veel
sterker geïn tegreerd en misschien wel geassi mileerd, dan hun
ouders. In de loop der jaren -heb ik uit belangstelling en ook
in verband met mijn journalistieke werk vrij veel gesproken
met oude Indo-Europeanen. Als het gesprek dan ging over
de moeilijke aanpassing hier en het onbegrip waarop men in
Nederland stuitte, hoorde ik nog at. eens het volgende zelfverwijt: 'Ach, we zijn eigenlijk altijd te fatsoenlijk geweest.
We hebben altijd maar alles over onze kant laten gaan'.
Ik had daar nooit een adequaat antwoord op. Maar nu ik
er, ook in verband met het schrijven van dit stuk. langer over
heb moeten nadenken, geloof ik dat die houding ook veel te
maken moet hebben gehad met wat deze mensen in die
periode allemaal hadden meegemaakt. Toen ze eenmaal in
Nederland zaten waren ze vaak te moe en lamgeslagen om
nog een strij dbare houding te kunnen aannemen. Ik herhaal:'
eerst het leven in Indië, waarbij op de Indo's werd neergekeken en zij een lagere maatschappelijke positie innamen in
vergelijking m e l d e IIlet:~ tt: Tucuk~. Dan dt: oorlog: de mobi":
lisatie, de strijd tegen Japan, de bezettingstijd, gevangenschap,
de Bersiap-periode, de oorlog tegen de Republiek van
Soekarno en tenslotte de vlucht naar een voor velen onbekend Nederland.
Wie dan nog genoeg energie kan opbrengen om in
opstand te komen tegen paternalistische maatregelen van
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'goedbedoelende' Nederlanders, is een bijna bovenmenselijk
wezen. De enigen die er wel eens tegenaan gingen, maar dan
ging het heel vaak om Hollandse meisjes, waren Indische
jongens, voornamelijk in Den Haag, maar ook wel bij ons in
Arnsterdsm. Lekker knokken.
Het gevolg van deze 'soedah, laat maar-mentaliteit' van de
ouders is een gevoel dat men slachtoffer is geworden. Eerst
van de Tweede Wereldoorlog en toen van de gebrekkige
opvang in Nederland.
Als we zoeken -naar de schuldvraag is-het ironisch te moeten vaststellen dat de meeste Indo's eerder de Nederlandse
regering verwijten maken dan de Japanse en indonesische
overheid. Ik moet daar onmiddellijk aan toevoegen dat de
activiteit van de verenigingjap.nse Ereschulden (JES), die
ijvert voor financiële compensatie van de Japanse regering,
en waarbij de Totoks en Indo's gezamelijk optrekken, het
evenwicht weer enigzins hersteld heeft. Maar ook hier, net
als bij de KJBB, viert het slacbtoffetisme helaas hoogtij.
Ik wil eindigen met een poging een antwoord te vinden
op de vraag
er ook heden te dage onderling nog veel iritarie en ergernis bestaat tussen Indo's en Totoks. Ik denk het
wel. Hoe wijdverbreid die ergernis, soms zelfS woede, nog is,
is moeilijk na te gaan. Wel kan ik misschien iets zeggen over
de aard van die ergernissen,
In de kern gaat het nog steeds om betzelfde:Totoks, niet
zelden degenen die ouder worden en op zoek gaan llaaf hun
wortels, naar hun hun Indische identiteit voor mijn part,
proberen zich plots, nadat zij jaren als keurig geassimileerde
HoU.nders hebben geleefd, Indisch te gedragen. Nooit hebben zij zich iets gelegen laten liggen aan bet lot van de
Indo-gemeenschap, maar nu lopen zij plotseling voorop en
zouden zich nog het liefst Indo noemen. Eigenlijk is het een
beetje zielig. Het irriteert mij mateloos, maar bij mijn Indovrienden leidt dergelijk gedrag minimaal tot grote ergernis
maar vaak ook tot een emotionele woedeaanval. Zij zjen het
als een schoolvoorbeeld van 'kasar' wat zo veel betekent als

of
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'onbehouwen, ongemanierd, geen respect voor anderen'.
Het zijn ook dit soort onbehouwen Totoks die het voortdurend hebben over 'wij Indische mensen'. Zij deinzen er
vervolgens niet voor terug om dubieuze algemeenheden te
verkondigen over Indo's, van wie zij niets weten, of in ieder
geval veel minder dan zij in hun arrogantie voorwenden.
Eén troost: binnen twintig jaar is dit probleem op Datuurlijke
wijze uitgestorven.

Toelichting backpay
Direct na de oorlog bad het Indische goevernement te wei-

nig geld in kas om de uit krijgsgevangenschap terugkerende
KNIL-militairen hun achterstallige salaris uit te betalen.
Leden van de Koninklijke Marine kregen overigens wel
hun achterstallige soldij over de oorlogsjaren uitbetaald.
Deze kwestie werd op de lange baan geschoven en uiteinde-

lijk geregeld bij de onderhandelingen die eind 1949 leidden
to t de soevereiniteitsoverdracht (de zogeheten RTC-akkoor-

den, RTC=Ronde Tafel Conferentie). Die regeli ng kwam er
op neer dat Indonesië verantwoordelijk was voor de uitbetaling van de backpay. (Premier Willem Drees vond het tijdens de RTC-onderhandelingen ook heel gewoon dat de
Indonesiërs onze oorlog tegen ben. die twee miljard gulden
had gekost, zouden betalen . Dat weigerden zij pertinent en
dat is ook niet doorgegaan).
De geleidelijke verslechtering van de betrekkingen tussen

Indonesië en Nederland in de jaren '50 als gevolg van het
conflict over Nieuw-Guinea leidde er in 1956 toe dat de

RTC-akkoorden door Indonesië werden opgezegd. Tot die
tijd had Indonesië nog geen cent aan backpay uitbetaald.
Toen in de jaren '70 de Nederlandse regering werd aangesproken op uitbetaling van de backpay verwe es Den Haag

naar Indonesië en dr RTC-akkoorden van 1949. Den Haag
achtte Jakarta nog steeds verplicht tot uitbetaling, maar
Jakarra voelde zich na opzegging van de RTC-akkoorden
daar absoluut niet meer aansprakelijk voor. Uiteindelijk is de
Nederlandse regering rond 1977 toch met een financiële
regeling over de brug gekomen: alle memen die indertijd als
volwassenen (of hun weduwe) in een Japans kamp hadden
gezeten kregen een éénmalige uitkering (belastingvrij) van
f75oo, -. Dus uiteindelijk was het een veel grotere groep
Indische oorlogsslachtoffer.; die geld kreeg dan de ex-krijgsgevangenen voor wie het oorspronkelijk was gevraagd.
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Toelichting Bersiap
Bersiap was een commando, een leus die jonge fanatieke
Indonesische revolutionairen (de zogeheten Pemoeda's,
moeda = jong) gebruikten toen ze vanaf eind september

1945 overgingen tot bloedige aanvallen op Nederlanders, of
op Indonesiërs van wie verondersteld werd, dat ze heulden

met Nederlanders. Wat de Nederlandse slachtoffers betreft
vielen de meesten onder de Indo -Europeanen, die groten-

deels buiten de Japanse interneringskampen waren gebleven.
Zij waren het meest kwetsbaar, omdat rij in tegenstelling tot
de Totoks die wél allemaal waren geïnterneerd ruet de
bescherming genoten van de Japanners. Die bescherming
was hen opgedragen door het Geallieerde Commando, dat
na het ,,-allen van de acoombom op Japan en de direct

daar-

opvolgende Japanse overgave, niet onmiddellijk me, voldoende troepen in Indonesië aanwezig kon zijn. De Bersiapperiode begon rue t onmiddellijk na het uitroepen van de
Republiek lndonesia op 17 augustus, maar pas ruim een
maand later, omdat het de indonesiërs [Oen duidelijk werd
dat het Nederlandse koloniale bewind van plan was gewoon
terug te komen.
De Bersiap- periode heeft tot ongeveer april 1946
geduurd. Toen hadden de Britten voldoende troepen in he t
land om de ergste uitwassen te kunnen bestrijden. In die

Be.rsiap-periode zijn ook meer dan 40.000 voornamelijk
Indo-Europeanen door Indonesiërs geïnterneerd. Er waren
ruim 300 kleine en grote kampen. Na onderhandelingen
tussen het Britse twsenbewind en de voorlopige
Republikeinse regering in Yogjakarta zijn deze mensen in

1946 en '47 naar gebieden, die onder Nederlandse controle
sc,?nden (de Britten vertrokken eind '46) ge"'pacrieerd.
Nienund weet precies hoeveel mensen als gevolg van de
Bersiap precies zijn omgekomen. Historici houden het altijd
op 'enige duizenden'.
.
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