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PERSOONLIJK WOORD 

Selamat Datang (Welkom)  

In deze thesis vertrek ik vanuit één historische gebeurtenis, de capitulatie van Japan 

in Soerabaja in 1945. Uit die gebeurtenis zijn vele verhalen voortgevloeid, die allemaal 

een ander perspectief aan het licht brengen.  

 In het eerste deel schets ik de situatie in brede zin. Eerst sta ik stil bij mijn 

persoonlijke drijfveer om dit onderzoek aan te vangen, de urgentie die ik voelde om 

stille verhalen gehoord te laten worden. Daarna situeer ik de feiten. Dit is de 

makkelijkste interpretatie van een gebeurtenis, het gaat om de zichtbare buitenlaag die 

iedereen kan begrijpen. Ik eindig het eerste deel door de sfeer van het naoorlogse 

Indonesië te scheppen. 

 In hoofdstuk 2 schets ik de achtergrond waartegen de casussen moeten worden 

begrepen. Ik ga in op de Nederlands-Indische cultuur en haar inbedding in Nederland 

tijdens de tweede helft van de vorige eeuw. 

 Hoofdstuk 3 en 4 zijn de lijvige delen en betreft het eigenlijke onderzoek. Ik sta 

nader stil bij de onderzoek thesis, de probleemstelling en de doelstelling die ik voor 

ogen heb. De kwalitatieve, narratieve methode die ik gebruik wordt nader toegelicht 

in het algemeen en specifiek in de context van dit onderzoek. Ik laat denkers aan bod 

komen die in hun werk ingaan op storytelling en op existentiële verhalen in het 

bijzonder. Vervolgens komen vier casussen aan bod (hoofdstuk 5) die te maken 

hebben met de historische situatie of eruit voortkomen. Ik belicht elke casus uit twee 

perspectieven: die van de Nederlandse overheid en die van Indische Nederlanders.  
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 Elke casus heeft meer lagen dan enkel die twee, maar ik kies ervoor deze uit te 

lichten omdat ze enerzijds een heel verschillende laag van ervaren representeren die 

vaak lijnrecht tegenover elkaar staan en anderzijds omdat beide perspectieven in de 

praktijk voortdurend met elkaar in contact zijn gekomen en hebben geaffecteerd. Ik ga 

in hoofdstuk 6 ook in op een bijzonder facet van storytelling: het zwijgen en de 

betekenis ervan.  

 Tot slot eindig ik dit deel met de conclusies (hoofdstuk 7). Uit de resultaten van 

dit onderzoek wil ik de volgende aanbevelingen (hoofdstuk 8) doen aan de 

Wetenschap, De Nederlandse overheid, de Indische gemeenschap en de 

gemarginaliseerde doelgroepen. 

 Apart bij dit proefschrift zijn bijlagen opgenomen, waaronder de innerviews 

met 21 Indische Nederlanders. Want, zonder hun verhaal is mijn verhaal niet 

compleet. 
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Motivatie: Een Persoonlijk Relaas 

Na de Tweede Wereldoorlog werden mijn ouders en grootouders vanuit Nederlands-

Indië gerepatrieerd naar Nederland. Mijn grootouders hebben als jongvolwassenen in 

een interneringskamp gezeten en aan de Birma Spoorweg gewerkt. In de 

Bersiapperiode1 zijn veel familieleden gedood door de permoeda’s2, waaronder de 

ouders van mijn grootouders en de broers en zussen van mijn grootvader. Deze 

trauma’s en de gedwongen migratie naar Nederland heeft ons gezin getekend. Het 

heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van mijn persoonlijkheid en die van 

mijn ouders. 

Op een zekere dag kwam ik na schooltijd huilend thuis.  

 “Waarom huil je Lique-je?” vroeg mijn moeder. “Ze hebben mij uitgescholden 

voor bruintje en zeggen dat ik hier niet thuishoor. Waarom zijn wij anders dan 

anderen? Waar komen wij vandaan?” Mijn moeder antwoordde: “Uit Nederlands-

Indië.” “Maar waarom zijn wij dan hier, in Nederland? Wil je niet terug naar 

Nederlands-Indië?” “Ach, soedah, laat maar zitten,” antwoordde mijn moeder en aan 

haar gezichtsuitdrukking kon ik zien dat ze verdrietig was. Een echt antwoord op mijn 

vraag kreeg ik niet, maar ik liet de zaak rusten. 15 augustus 2012. Ik ben erbij als Kees 

Jan Wiebinga3 een betoog houdt op de Indië Herdenking: “. . . als Nederlandse 

samenleving stilstaan bij de slachtoffers en de overledenen; om te rouwen over 

 
1 De Indonesische revolutie na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 duurde van midden 
september 1945 tot juni 1947 (Bussemaker, 2012a). 
2 De door de Japanners in hun puberteit getrainde en geschoolde jongeren: (jongere) pemoeda’s 
(Bussemaker, 2012a) 
3 Politicus en Lid van de Raad van State 
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verloren gegane verwanten en bekenden; en om de kleine en grote verhalen door te 

geven aan de volgende generaties” (Vedo, 2012, p. 6). 

 ‘Waar heeft hij het over?’, dacht ik bij mezelf. Hoezo moeten verhalen worden 

doorgegeven? Over welk klein verhaal en groot verhaal heeft die man het? Is het niet 

duidelijk wat Indische Nederlanders hebben meegemaakt? 

 Plots voel ik een soort leegte, een zeker gemis. De rode draad door Wiebinga’s 

toespraak is het jarenlange zwijgen van de Indische gemeenschap. Dat herkende ik. 

Ook mijn familie sprak nauwelijks over wat ze had meegemaakt. Ik dacht terug aan 

mijn moeder en aan hoe zij die zo verdrietig keek toen ik haar vroeg waarom zij niet 

terug wilde naar Indonesië.  

 Daarop begonnen vragen te rijzen: hebben zij hun verhalen wel verteld maar 

werden zij niet begrepen? Wat betekent deze episode in de geschiedenis voor hen? 

Waarom vertellen mijn (groot)ouders bijna nooit over Nederlands-Indië? Waarom 

verkiezen zij om te zwijgen? Al deze vragen mondden uit in een afgeleide overweging: 

zou het kunnen dat de gangbare interpretatie over de Nederlands-Indische 

geschiedenis in strijd is met de ervaringen van de Indische gemeenschap?  

 Mijn opdracht leek duidelijk: ga op zoek naar verhalen. Kijk of er interpretaties 

zijn die botsen en daardoor spanningen veroorzaken. Ik wilde een manier vinden om 

het hardnekkige zwijgen te doorbreken en om ruimte te maken voor de erkenning van 

een duister hoekje van de Nederlands-Indische geschiedenis.  

 Gaandeweg werd ik meegesleept in de problematiek van de Indische 

Nederlanders en het leed dat ze blijven meedragen. Ik ging inzien hoe onverteerde 

pijn hun houding in familiale en maatschappelijke contexten heeft beïnvloed. Het 

echte verhaal van de Indische Nederlanders, zo vind ik nu, verdient het om te worden 

verteld. Daarom hoop ik dat dit proefschrift eraan toe zal bijdragen.   
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Met andere woorden noemt men dit erkenning. Onder erkenning versta ik het inzicht 

dat men krijgt in de wijze waarop mensen onrecht is aangedaan.  

 Een inzicht dat hopelijk de mogelijkheid biedt dat in soortgelijke toekomstige 

gevallen men de noden van getroffenen erkent en adequaat handelt en hen niet niet 

erkent. Erkenning heeft ook een andere kant. Dat wil zeggen degenen die te kort 

worden gedaan moeten dit ook tegenover zichzelf toegeven en om erkenning vragen. 

Een erkenning waarbij de overheid naast excuses ook materieel vergoeding voor het 

leed dat is aangedaan moet geven. Erkenning is alleen mogelijk met inzicht door zelf 

erkenning. Komt men voor het gedane onrecht niet uit dan kan men hiervan niet leren 

voor de toekomst door deze kennis niet aan volgende generaties over te dragen. 

Daardoor worstelen generaties na de getroffenen ook nog met de problemen van 

vorige generaties. 
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“Sometimes reality is too complex. Stories give it form.”4 

 

- Jean Luc Godard 

 
4 Sometimes reality is too complex. Stories give it form  
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“If history were taught in the form of stories, 

 it would never be forgotten.”5 

 

- Rudyard Kipling  

 
5 https://www.brainyquote.com/quotes/rudyard_kipling_134708 
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1. INLEIDING 

 
1.1 Algemene Inleiding 

15 augustus 1945. Japan capituleert. Daarmee komt ook de bezetting van Indonesië 

sinds begin 1942 ten einde. De lange koloniale geschiedenis, de Japanse bezetting en 

de bevrijding namen een bijzonder dramatische wending in Oost-Java. In 1942 werden 

de geallieerden verslagen bij de Slag in de Javazee en meerden de Japanse troepen aan 

op de noordkust van Java. Honderdduizenden Javanen werden de jaren erna ingezet 

als werkkrachten, slaven bijna. Indische Nederlanders werden geïnterneerd in de 

befaamde interneringskampen of werden krijgsgevangen genomen. Het einde van de 

bezetting werd meteen aangegrepen door de Indonesische 

onafhankelijkheidsbeweging. Soekarno riep de onafhankelijkheid uit en voor Indische 

Nederlanders betekende de bevrijding niet de verhoopte verlossing, integendeel. De 

situatie werd nog dramatischer. In oktober 1945 kwam het tot een gewelddadig treffen 

tussen de Britse troepen en de Indonesische nationalistische bewegingen. Enkele 

maanden later nam het Nederlandse leger de strijd over. De Bersiapperiode hield 

uiteindelijk aan tot begin 1946, het was een tijd dat er revolutie in de lucht hing en 

geweld hoog oplaaide, ook tussen burgers, met grote aantallen slachtoffers tot gevolg. 

De stad Soerabaja lag in puin en de verschillende groepen in de samenleving werden 

zwaar getekend door de gebeurtenissen.  
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 Samenlevingen zijn altijd gelaagd, maar in dit geval gaat het om de specifieke 

breuklijnen die zijn ontstaan door het drama van Soerabaja in de septemberdagen van 

1945. Een drama? Voor de Indonesiërs waren de gebeurtenissen het begin van hun 

vrijheid. Voor de Indische Nederlanders waren zij de slotscène van hun eeuwenlange 

aanwezigheid in de Gordel van Smaragd. Een drama was het zeker, al was het maar 

omwille van het grote aantal onschuldige slachtoffers.  

 Verschillende verhalen liggen te wachten om te worden verteld: dat van de 

Japanse militairen na de capitulatie, van de geallieerden, van de Indonesische, van de 

Indische Nederlanders (o.a. de Molukkers) en van de Nederlanders. In mijn onderzoek 

breng ik het verhaal van de Indische Nederlanders. Ik focus niet op hun verhoudingen 

met de Indonesische overheid en revolutionairen, maar op hun komst naar Nederland, 

hoe ze die hebben ervaren en of ze zich begrepen of onbegrepen hebben gevoeld door 

Nederlandse beleidsmakers. Ik kies voor het verhaal van de Indische Nederlanders 

omdat ik denk dat ‘de Indische kwestie’ geen louter historisch probleem is, maar vele 

decennia erna is blijven spelen in de Nederlandse samenleving. Zelfs tot vandaag. 

1.2 Een Dag In Het Nieuwe Indonesië 

Zomaar een dag in 1950. Wie de Java Bode van maandag 23 juni leest, krijgt de indruk 

dat alles goed verloopt in de RIS, de Republik Indonesia Serikat of de Verenigde Staten 

van Indonesië, zoals de republiek toen nog heette (Java-bode, 1950). De voorpagina 

van de krant kopt dat de torpedoboot Hr. Ms. 'Tjerk Hiddes' het vlaggenschip van de 

nieuwe marine van de RIS wordt. Ver weg in Vietnam bakkeleien Fransen en 

Vietminh. De nieuwe staat is zich volop aan het inrichten, de ontwerpgrondwet is zo 

goed als klaar. Batavia heet sinds enkele jaren Djakarta. In het Merdeka-paleis zetelt 

president Soekarno. De vroegere Gouverneur-generaal heeft plaatsgemaakt voor een 

Hoge Commissaris.  
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 In Timor rommelt het nog wat, maar 'Problemen in Oost-Indonesië worden snel 

opgelost' meldt een kop. Op een binnenpagina van de krant stelt schrijver John 

McCulloch dat “de atmosfeer in Indonesië van dien aard is dat Nederlandse 

zakenlieden . . . er naar verlangen zo spoedig mogelijk te vertrekken” (Java Bode, 1950 

p. 1). McCullough zag vooral kansen voor Amerikanen wanneer de Hollanders 

eenmaal zouden opkrassen. Om die reden was zijn stuk een paar dagen eerder al 

verschenen in de New York Herald Tribune. Het is een van de weinige verwijzingen 

naar het verleden. Het lijkt wel alsof de nieuwe staat haar recente geschiedenis zo snel 

mogelijk aan de kant wil schuiven. Zo wordt er met geen woord gerept over Bersiap, 

de politionele acties en gruweldaden van een paar jaar eerder. Het alledaagse leven 

kijkt niet achterom en dendert verder zoals gewoonlijk.  

 Op de advertentiepagina van de Java Bode worden de afvaarten van Tandjong 

Priok gepubliceerd, in Capitol gaat de film Unconquered met Gary Cooper en Paulette 

Goddard in première, de heer en mevrouw Bish-Steenbergen betuigen hun dank voor 

de aanwezigheid bij hun bruiloft. Kortom, het leven in deze samenleving lijkt heel 

gewoon. De Java Bode, die zich richt op het Nederlandstalige deel van de bevolking, 

bevindt zich in een merkwaardige spreidstand. Hoewel het over Indonesië bericht, 

lijkt het de achtergebleven Nederlanders en Indische Nederlanders een soort 

verhollandst Aziatisch land voor te houden. Tegelijkertijd lijkt het de achterblijvers te 

willen verbinden met hun wortels in het moederland. De krant lijkt een beeld in stand 

te willen houden van hoe het decennia is geweest, maar toch sijpelen de radicale 

veranderingen her en der binnen in de berichtgeving. Zo wordt er bericht over het 

succes van de Indonesische missie naar Moskou en de pogingen om betrekkingen aan 

te knopen tussen beide nieuwe staten. 
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 Net als het Soerabaiasch Handelsblad, het Nieuwsblad voor Sumatra, de 

Preangerbode en aanverwante kranten, probeert de Java Bode het verhaal van de 

nieuwe staat te vertellen, zonder echter haar koloniale bril af te zetten. Het Nederlands 

dat de kranten zich aanmeten, is soms nog Nederlandser dan in Nederland wordt 

gebezigd.  

 De Java Bode staat symbool voor een gelaagde samenleving. Of beter: door de 

bril van de Java Bode op te zetten, wordt des te duidelijker hoe het ene perspectief 

radicaal kan verschillen van het andere. De stem van andere bevolkingsgroepen en 

verhalen blijft verborgen. De bovenlaag van Indonesiërs die het voor het zeggen 

hebben, leest de Nederlandstalige Java Bode niet. Lagere klassen in de samenleving, 

voor wie niet zoveel is veranderd, kopen geen kranten.  

 Chinese immigranten denken er het hunne van. In de straten hangt nog een 

echo van de Japanse laarzen die het een tijdje voor het zeggen hebben gehad in 

Soerabaja. Britse Indiërs kwamen in een wespennest terecht op het moment dat ze 

dachten dat de oorlog voorbij was en ze moesten hun gesneuvelde kameraden 

achterlaten in dit vreemde land. Sommige Totoks, Nederlanders die in Nederlands-

Indië zijn geboren en opgegroeid, beginnen langzaamaan te beseffen dat ze niet meer 

thuishoren in de nieuwe staat. Wat moeten ze doen? Blijven en met de nek worden 

aangekeken, omdat ze als collaborateurs van het oude bewind worden beschouwd? 

Of vertrekken naar Nederland, een land waar ze nog nooit zijn geweest?  

 Een ingrijpende gebeurtenis heeft uiteenlopende gevolgen voor de 

betrokkenen, ook al lijkt het alledaagse leven gewoon verder te gaan. De ene heeft er 

voordeel bij, zoals de jonge Indonesiër die als het zinnebeeld van de nieuwe en vrije 

staat nieuwe kansen grijpt.  
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 De andere is zijn wortels kwijtgeraakt en loopt ontheemd rond. Uiterlijk is het 

verschil misschien nauwelijks te zien, maar innerlijk kan het contrast niet groter zijn: 

terwijl het hart van de ene lacht, huilt dat van de andere. 

 In de Indonesische samenleving zijn voor de Wereld Oorlog als gevolg van de 

kolonisatie maatschappelijke breuklijnen ontstaan. Maar, tijdens en na de oorlog 

kwamen daar nieuwe breuklijnen bij. Dit als gevolg van nieuwe sociaal-politieke 

gebeurtenissen. Maar, er ontstonden ook individuele schisma’s binnen en tussen 

families, omdat iedereen deze oorlogsperiode op eigen wijze heeft ervaren en 

verwerkt. De Java Bode staat symbool voor de laag van Nederlanders die hoopte dat 

zoveel mogelijk bij het oude blijft. Tegen beter weten in. 

1.3 Probleemveld 

1.3.1 Empirische Relevantie 

Een historische gebeurtenis speelt zich af in uiteenlopende lagen en wordt door 

betrokkenen op unieke wijze beleefd en geïnterpreteerd. Eén gebeurtenis valt uiteen 

in een veelvoud van interpretaties. In het beste geval vullen deze lagen elkaar aan en 

bieden ze een rijker beeld van de omstandigheden, in het slechtste geval zijn ze met 

elkaar in tegenspraak, zorgen de verschillende lagen voor fricties en onbegrip. De 

buitenlaag van het gebeuren is datgene wat verstandelijk inzichtelijk kan worden 

gemaakt. Het is het aspect van gebeurtenissen dat zich makkelijk in woorden laat 

vangen, misschien zelfs meetbaar of makkelijk constateerbaar is. Voor overheden 

vormt deze buitenlaag vaak het uitgangspunt voor beleid. Dit expliciete, zichtbare en 

feitelijke aspect van gebeurtenissen en ervaringen leent zich misschien goed om 

beleidsacties op te enten, toch heeft het beperkingen. Slechts een deel van de processen 

spelen zich af aan de oppervlakte. Dieper inzicht omvat meer lagen van de 

gebeurtenis, die buiten beeld blijven bij een louter rationele benadering.  
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 Volgens Dijksterhuis (2015) speelt net het onbewuste de belangrijkste rol. Dat 

gaat over de ‘binnenkant’ van een gebeuren, waar pijn, verlatenheid, vreugde en 

andere gevoelens worden ervaren door de betrokkenen. Wanneer zulke impliciete, 

interne aspecten onvoldoende plaats krijgen, kunnen ze spanningen veroorzaken in 

een samenleving.  

1.3.2 Wetenschappelijke Relevantie 

De omgang met de dekolonisatie in Nederland is in beweging. De aandacht van vorige 

generatie boeken lag met name op het verlies van Nederland.  

Een aantal boeken 

 -  1995: De laatste eeuw van Nederlands-Indië. Ontwikkeling en ondergang van 

  een koloniaal project van J.A.A. van Doorn 

 -  2000: Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië van 

  H.W. den Doel 

 -  2000: Afscheid van de koloniën. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid van J.J. 

  van Galen 

 -  2015: De terugtocht. Nederland en de dekolonisatie van Indonesië van J.J.P. de 

  Jong 

De aandacht van de boeken verschuift de laatste jaren van verlies voor Nederland naar 

het geweld door Nederland.  

Een aantal boeken 

 -  2002: Last van de oorlog. De Nederlandse oorlogsmisdaden en hun verwerking 

  van S.I. Scagliola 
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 -  2015: Soldaat in Indonesië 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de 

  verkeerde kant van de geschiedenis van G. Oostindie 

 -  2015: Roofstaat. Wat iedere Nederlander moet weten van E. Vanvugt 

 -  2018: Koloniale oorlogen in Indonesië. Vijf eeuwen verzet tegen vreemde  

  overheersing van P. Hagen 

 -  2020: Revolusi van D. van Reybrouck  

Een aantal Proefschriften 

  -  2002: Wandelen onder de palmen: De morele actualiteit van het koloniale 

  verleden van B. Paasman 

 -  2007: Tussen Onderdanen, Rijksgenoten en Nederlanders: Nederlandse politici 

  over burgers uit Oost en West en Nederland, 1945-2005 van G. Jones 

 -  2016: De brandende kampongs van Generaal Spoor van R. Limpach 

 In sociale wetenschappen worden narratieven of persoonlijke verhalen te 

weinig als onderzoeksmethode gebruikt. Ondanks dat historici de orale 

geschiedenisoverdracht zien als een belangrijke bron om onderzoek te verrijken. 

Individuele vertellingen over persoonlijke ervaringen essentieel zijn voor het 

begrijpen van de geschiedenis. Alhoewel er zorgvuldige politieke biografieën, 

diplomatieke geschiedenissen, excellente publieksboeken en enkele briljante 

proefschriften zijn verschenen, heeft het niet kunnen verhinderen dat het met de 

postkoloniale en koloniale kennis zeer gering is gesteld. Met name als het gaat om de 

verhalen van gemarginaliseerde doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de Indische 

Nederlanders. Hieraan is nauwelijks aandacht geschonken. 
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1.3.3 Maatschappelijke Relevantie 

Dit soort maatschappelijke en sociaal psychologische problemen speelt zich niet alleen 

in Nederland af in de nasleep van de Bersiapperiode. Het is van alle tijden en van 

samenlevingen waarin verschillende bevolkingsgroepen integreren.  

Van Reybrouck schrijft in Revolusie (2020) hierover:  

 Dekolonisatieprocessen worden vaak herleid tot een nationale strijd tussen 

 kolonisator en kolonie – Frankrijk met Algerije, België met Congo, Duitsland 

 met Namibië, Portugal met Angola, Engeland met India en Nederland met 

 Indonesië – het lijkt wel een soort streepjescode (p. 17). 

 Dit onderzoek heeft dan ook een bredere ambitie: meer kennis krijgen van het 

mechanisme dat achter deze problematiek schuilt. Want juist door om te gaan met een 

pijnlijke geschiedenis en ook de onderliggende lagen door middel van verhalen naar 

boven te spitten, kan het wederzijds begrip toenemen en de pijn worden verzacht. 

1.4 Thema Van Dit Onderzoek 

Waar gaat dit onderzoek over? Ruim gesteld de inzichten en emoties van naar 

Nederland teruggekeerde getroffen Indische Nederlanders, die geleefd hebben tijdens 

en na de Japanse bezetting in het toenmalig Nederlands-Indië, en in en na de 

zogenaamde Bersiapperiode. Dit betreft hen die nog leven en/of heel jong waren 

tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië en 

hierdoor trauma’s kunnen hebben (ARQ Centrum’45, 2020): 

 De meeste patiënten als gevolg van oorlogstrauma’s waren in die tijd nog heel 

 jong.  
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  Zij hebben zelf traumatiserende situaties meegemaakt, of groeiden op in 

 gezinnen met getraumatiseerde ouders. Daarbij heeft de migratie van gezinnen 

 uit voormalig Nederlands-Indië ook voor veel problemen gezorgd. Er zijn 

 getroffenen die na de Tweede Wereldoorlog hun normale leven niet meer 

 hebben kunnen oppakken.  

  Zij moeten voortdurend worstelen om traumatische ervaringen een plek 

 in hun leven te geven. Soms kunnen ze dat op eigen kracht, soms ook niet. 

 Anderen krijgen pas klachten tijdens de (beginnende) overgang naar hun 

 laatste levensfase. Tot die tijd konden zij meestal redelijk functioneren. Ze 

 hadden immers hun werk, de opvoeding van hun kinderen en hun sociale 

 netwerk” (ARQ Centrum’45, 2021, p. 1). 

 Ondanks de kennis die er bestaat over de psychologische gevolgen van WOII 

of van conflictsituaties in het algemeen, konden en kunnen de oorlogsslachtoffers uit 

Nederlands-Indië die terugkeerden naar het vaderland niet rekenen op massaal 

medeleven of begrip. Over de capitulatie van Japan in Nederlands-Indië en de nasleep 

ervan, bestaan veel uiteenlopende verhalen. Wat houden die precies in?   

 Deze vragen hielden mij buitengewoon bezig, omdat ze mij persoonlijk hebben 

getroffen, maar ook omdat ze in een tijd van globale demografische ontwikkelingen 

actueel blijven: één gebeurtenis of periode in de geschiedenis wordt door verschillende 

groepen en individuen in de samenleving anders aangevoeld. In een context van 

migratiebewegingen, mondiale allianties en wereldwijde informatie-uitwisseling, 

kunnen die verschillende lezingen tegen elkaar schuren en spanningen veroorzaken, 
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soms op het niveau van de samenleving waarin een bepaalde groep zich onbegrepen 

of uitgesloten voelt, soms op het microniveau van het individu. Denk maar aan de 

amnestiewet in post dictatoriaal Spanje, waardoor daders en slachtoffers soms buren 

werden. De daders ontsnapten aan juridische vervolgingen, slachtoffers droegen hun 

trauma’s stilzwijgend nog decennia mee, allemaal in functie van de nationale eenheid.  

Een ander voorbeeld zijn de oorlogsvluchtelingen die Europa de afgelopen jaren zijn 

binnenkomen, onder meer vanuit Afghanistan, Irak of Syrië. In plaats van hun 

ervaringen te verwerken, hebben ze zich moeten verantwoorden, bewijzen en 

integreren. In zulke situaties is het nochtans belangrijk dat er voldoende ruimte is voor 

mensen om het verhaal van hun leven en hun land te construeren en te delen.  

 Deze verhalen kunnen namelijk een positieve functie hebben: ze zijn een manier 

om elkaar te begrijpen. Ik ben ervan overtuigd dat mensen meer medeleven en 

erkenning kunnen hebben voor elkaar dankzij verhalen. Daarvoor moeten ze 

natuurlijk dezelfde taal spreken. Niet simpelweg door een gemeenschappelijke 

woordenschat en grammatica, maar een gedeelde taal op een meer essentieel niveau. 

Gevoelens als vreugde, pijn, verlatenheid, angst zijn diepe existentiële ervaringen. 

Vaak kunnen ze pas worden uitgedrukt in een verhaal. 

 In dit proefschrift zoek ik naar verhalen op dat diepste zijns-niveau, want het is 

belangrijk om zo veel mogelijk van geschiedenis zoals die was toen geleefd en gevoeld 

te hebben – al is dit streven bij voorbaat gedoemd om grotendeels te mislukken 

(Wierzbicka, 2010). De primaire, wezenlijke zijns-laag heeft immers de neiging om zich 

te verbergen. Mensen bemantelen hun diepste zielenroerselen. Soms echter wordt 

anderen een blik onder deze korst gegund, ik hoop als onderzoeker die barst naar 

openheid te kunnen vinden.  
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 Dat ik voor een deel ben grootgebracht in de Nederlands-Indische cultuur, is 

daarbij een belangrijke hulp gebleken. Het verhoogt mijn affiniteit met de verhalen die 

ik opteken en zorgt voor een vertrouwensband, die voor dit soort gesprekken 

onmisbaar is. Het gaat hierbij niet om partijdigheid, maar wel dat de respondenten 

zelf zo veel mogelijk in hun weergaven van hun meningen aan het woord komen 

zonder sturing van hun antwoorden en meningen mijnerzijds. Om dit te voorkomen 

heb ik gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden de zogenaamde 

‘mixed methods approach’.  

 Hierbij heb ik gekeken in hoeverre de onderzoeksresultaten elkaar aanvulden, 

elkaar tegenspraken en inconsistent waren met de resultaten op basis van de interview 

uitkomsten. Daartoe heb ik het zogenaamde ‘innerview model’ ontwikkeld.  Hiertoe 

heb ik gepoogd lijnen te trekken tussen inzichten uit bestaande literatuur over 

interviewen met het doel na te gaan wat bruikbaar is om adequaat inzicht te krijgen in 

het onbewuste van de belevingen van de respondenten en zij zich hiervan bewust te 

doen zijn. Ook al hebben respondenten veel verdrongen. Voordat ik in 1.7 uitleg hoe 

ik tot het innerview model ben ik gekomen leg ik, aan de hand van korte 

geschiedschrijving van het verschijnsel interviewen in de sociale wetenschappen, uit 

hoe zich dit ontwikkeld heeft. 

 Deze overwegingen hebben mij gebracht tot het volgende inzicht: Een 

gebeurtenis geeft aanleiding tot verschillende verhalen. Sommige verhalen worden 

nauwelijks gehoord of begrepen. Een mogelijke reden daarvoor is dat zij worden 

verteld in een gevoels- of zijns-taal die door andere partijen niet wordt gevat. 

Overheden hebben de neiging gebeurtenissen vanuit een rationeel perspectief te 

bekijken, maar riskeren daarmee slechts een beperkt deel van de relevante informatie 

te kunnen bevatten. Een wereld van ervaringen en gevoeligheden blijft verborgen 

(Dijksterhuis, 2015).  



 

26 
 

 

 Door ook andere zijns-lagen in aanmerking te nemen, zullen overheden in staat 

zijn om op een andere manier beleid te maken en spanningen in de samenleving te 

voorkomen of te overbruggen. Een geschikte manier om deze diverse zijns-lagen van 

gebeurtenissen naar boven te brengen en te onderzoeken, is storytelling. 

1.5 Doelstellingen 

1.5.1 Empirische Relevantie 

 1. Empirisch onderzoek naar gemarginaliseerde verhalen van repatrianten. 

  Dit omdat dit nauwelijks is onderzocht. Hierdoor hoop ik dat dit leidt 

  tot meer begrip, inzicht en verbinding bij beleidsmakers, betrokkenen  

  overheden en individuen van buiten de gemarginaliseerde groep. Het 

  spreekt vanzelf dat een aantal journalisten enigszins hier aandacht aan 

  heeft geschonken, bijvoorbeeld ‘Opgevangen in Andijvielucht’ van G. 

  Molemans uit 2013. 

 2. Empirisch onderzoek naar de mate van begrip van de Nederlandse  

  overheid voor de gelaagdheid in de verslaglegging van   

  (historische)gebeurtenissen en haar aandacht heeft gericht op de diepe 

  zijns-laag van betrokkenen. 

 3. Empirisch duidelijk maken dat door rijkere en onderliggende   

  bewustzijnslagen te negeren, essentiële informatie buiten het bereik van 

  beleidsmakers en betrokkenen blijft. 

1.5.2 Wetenschappelijke Relevantie 

 4. Een plaats geven aan storytelling in het wetenschappelijk onderzoek naar 

  maatschappelijke integratie in het opvangen van en omgaan met  

  gemarginaliseerde groepen. 
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 5. Een analyse maken van hoe in de wetenschappelijke literatuur over  

  interviewen is geschreven, hetgeen tot een meer adequaat interview-model 

  leidt dan de bestaande interview-modellen voor dit type onderzoek. 

 6. In tegenstelling tot bestaand onderzoek gaat deze dissertatie niet over de 

  mensen maar is gebaseerd op de verhalen van de respondenten zelf.  

1.5.3 Maatschappelijke Relevantie 

 7. Erkenning krijgen in de geschiedenisboeken van het Nederlandse onderwijs 

  over hoe de overheid na ‘terugkeer’ met repatrianten is om gegaan. 

 8. Erkenning krijgen door de Nederlandse overheid in voorlichting en  

  aanpassing van beleid ten aanzien van gemarginaliseerde doelgroepen, 

  met name in dit geval de healing van het aangedane leed van de Indische 

  Nederlanders.  

1.6 Verantwoording 

Ik vertrok vanuit de persoonlijke ervaringen van de geïnterviewde Indische 

Nederlanders van tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en hun herinneringen aan 

die tijd. Vervolgens bracht ik in kaart hoe de narratieven van de respondenten zijn 

gestructureerd.  

 Ik kreeg inzicht in hoe de respondenten de werkelijkheid cognitief representeren, 

hoe zij deze werkelijkheid ervaren en hoe zij betekenis geven aan hun ervaringen. Deze 

betekenisgeving wordt uitgedrukt in taal. De (levens)ervaringen van mensen liggen 

besloten in hun levensverhalen. 
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De volgende instrumenten heb ik gebruikt om data voor analyse te verzamelen: 

 ● Diepte-interviews met 21 respondenten in hun persoonlijke   

  woonomgeving6 

 ●  Video: beeld- en geluidsobservaties7 

 ● 22 Videofragmenten (21 YouTube en 1 Vimeo) van interviews met  

  Indische Nederlanders8 

 ● Gesprekken met deskundigen/experts9 

 ● Documenten10 

 Tenslotte valt er nog een opmerking te maken. De interviews zijn beperkt tot 21 

respondenten. Dit is niet alleen vanwege het aantal nog in leven zijnde respondenten, 

dat beperkt is in verband met hun hoge leeftijd, maar ook omdat in al die ervaringen 

steeds min of meer dezelfde verhalen werden verteld, waardoor meer interviews 

wetenschappelijk gezien geen zin hebben.  

 Daarbij komt nog dat narratief onderzoek niet streeft naar theorievorming maar 

naar reflectie van ervaringen van respondenten.  

 

 
6 Bijlage A: 21 transcripties van de interviews staan op de harde schijf en ingeleverd bij de EUR 
7 Bijlage A: 21 video’s van de interviews staan op de harde schijf en ingeleverd bij de EUR 
8 Bijlage A: 22 videofragmenten (22 Youtube en 1 Vimeo) en 22 transcripties van de interviews staan op 
de harde schijf en ingeleverd bij de EUR 
9 Ad van Liempt (Journalist, auteur oorlogsboeken en tv-programmamaker); Pieter Lootsma (Stichting 
15 augustus 1945); Jan Kees Wiebinga (Stichting 15 augustus 1945); Yvonne van Genugten (Indisch 
Herinneringscentrum); Hetty Naaijkens-Retel Helmrich (Scarabeefilms); prof. dr. Paul Chauvigny de 
Blot; dr. Kyrill Goosseff  
10 Bijlage A: geraadpleegde documenten staan op de harde schijf en ingeleverd bij de EUR 
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 Het heeft beslist niet tot doel om op basis van kwantitatief onderzoek tot 

theorievorming te komen, maar ik heb wel data gevonden middels kwalitatief 

onderzoek die tot een poging kunnen leiden om tot grounded theory te komen. In 

hoofdstuk vier wordt deze aanpak verder uitgewerkt. 

1.7 Bijdrage Aan De Wetenschap: Methodologie 

Bij de theoretische uitwerking heb ik mij vooral laten leiden door de visie van Paul de 

Chauvigny de Blot SJ Lic. Ph, omdat zijn zienswijze het best aansluit bij de opzet van 

dit narratieve onderzoek. Ik kom hier later op terug bij hoofdstuk 3, paragraaf 4.  

 Een benadering die als ‘grounded theory’ bekend staat is als een 

methodologisch leidraad gebruikt om ‘sensemaking’ van mijn gesprekspartners in 

hun verhalen ‘step by step’ te reconstrueren (Strauss & Corbin, 1994). Methodologisch 

gezien heb ik aan het gebruik van storytelling via ‘narrative analyse’ bijgedragen.  

 Ook heb ik de ‘grounded theory’ benadering gebruikt om mijn inzichten en 

conclusies via vergelijking van verhalen richting te geven. Het ging mij theoretisch en 

methodologisch om een meer abstracte ‘grid’ van kennis te formuleren vanuit mijn 

eigen analyse en bewerking van storytelling/narratives.  

 We kunnen stellen dat het gaat om een ‘narrative methodologie plus’. Maar 

alvorens het hiertoe door mij ontwikkelde ‘Innerview-model’ te schetsen is het nuttig 

te zien waarop dit ‘Innerview-model’ zich baseert. Innerviewen is mijns inziens 

gebaseerd op inzichten over wat interviewen eigenlijk inhoudt. Interviewen heeft als 

onderzoekstechniek in de wetenschap verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. 

Van journalistieke interviews tot verhoortechnieken door functionarissen van politie 

en militairen.  
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Dit leidde tot het inzicht dat hard dan wel zacht interviewen meer of minder dan wel 

andersoortige informatie oplevert. Vragen die men dan stelt hebben betrekking op wat 

er precies is gebeurd en hoe men dit waardeert.  

 Hieruit kwam het inzicht naar voren dat men bij interviewen onvermijdelijk 

moet kiezen tussen subjectief dan wel geobjectiveerde vragen en of en hoe men dit in 

de verslaglegging moet laten blijken (Baarda & Bakker, 2018). 

 In de wetenschap probeert men op een geobjectiveerde manier verklaringen te 

zoeken door zo neutraal mogelijk vragen te stellen waarbij men zich onthoudt van 

commentaar of men het met de respondent eens dan wel oneens is. Men zoekt hierbij 

naar factoren in de inhoud van het gesprek die het gedrag van de respondent 

verklaren in termen van onafhankelijke variabelen als maatschappelijke 

herkomst/positie/leeftijd/persoonlijkheid/sekse et cetera, en/of interacties en 

communicatiepatronen tussen mensen. Traditioneel werd en wordt in de sociale/mens 

wetenschappen kwalitatief onderzoek als vooraf van kwantitatief onderzoek gezien.  

 Onder kwantitatief onderzoek verstaat men dan informatie verkregen via 

enquête vragen (Baarda et al., 2015). Deze techniek heeft geleid tot de aandacht om 

vragen eenduidig te formuleren met de nodige aandacht voor volgorde van de vragen. 

Immers als de enquête de deur uit is kan men niet meer navragen naar de bedoeling 

van het antwoord van de respondent. Daarnaast beginnen, om de waarde van deze 

informatie te bepalen, zaken uit de statistiek een rol te spelen zoals populatie 

samenstelling, grootte van de steekproef, significanties et cetera. 

 Scheuch (1967; 1974) schreef over dit alles in de 60er jaren twee 

standaardartikelen. Wetenschapsfilosofisch is het dan interessant om op te merken dat 

de verklaringen die mensen voor hun eigen gedrag geven kunnen verschillen van de 

wetenschap die verklaringen in termen van onafhankelijke factoren zoekt.  
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Maar er zijn ook wetenschappelijke disciplines die kwalitatief onderzoek als 

zelfstandige onderzoekstechniek gebruiken waarbij men spreekt van vrije en diepte-

interviews.  

 Bij vrije interviews past men de inhoud van de vraag en volgorde van de vraag 

aan, aan wat de respondent te berde wil brengen.  

 Bij diepte-interviews, met name in de psychoanalyse, is men op zoek naar 

factoren/gebeurtenissen die ten grondslag liggen aan de kennis en zienswijzen van de 

respondent. De sociale psychologie maakte in de tachtiger jaren ook een ontwikkeling 

door. Men kreeg aandacht voor emoties in relaties tussen mensen in meer 

democratische structuren vergeleken met meer autoritaire structuren. Susanne 

Piët onderkende dit al in haar boek ‘Een vraag en een weet’ (1980) en naderhand in 

haar boek ‘De Emotiemarkt’ (2003). 

 P. Watzlawick et al. (1970) vatte al deze observaties samen in het boek 

‘Pragmatische aspecten van menselijke communicatie’. Hierin wezen zij op het belang 

van de verhouding tussen interactie en communicatie.  

 Deze relatie en inconsistenties hiertussen werkte hij volledig uit. De waarde van 

interviews om gedrag te begrijpen hangt daarom af van de relatie tussen 

geïnterviewde en de interviewer. Dit is natuurlijk in wezen een kunstmatige relatie. 

Tegelijkertijd ontstond ook in de geschiedwetenschappen weer interesse voor ‘oral 

history’. In het buitenland ontstond in de ontwikkeling van de narratieve 

methodologie door onder meer Boje (2008) belangstelling voor de zogenoemde 

‘microstoria’. Dit betrof met name twee vragen. Enerzijds de vraag naar het verband 

tussen de verhalen van individuele mensen en hun lotgevallen en de grote verhalen 

over de geschiedenis van samenlevingen opgetekend door historici uit de mond van 

mensen uit de maatschappelijke toplagen; de zogenaamde ‘macrostoria’.  
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Anderzijds is de vraag of de verhalen van individuele mensen synchroon lopen met 

de door historici geschreven beelden van die samenleving respectievelijk organisatie.   

 Flory (2008) is de onderzoeker die de inhoud van deze narratieve methodiek 

toepaste in haar dissertatie en kwam tot de slotsom dat in narratieve methode via de 

‘microstoria’ vooral de mening van minder machtige mensen, onderzocht wordt. Maar 

nog steeds is de onderzoeker degene die de inhoud van het gesprek zo 

onbevooroordeeld mogelijk naar voren laat komen en in verslagen weergeeft.  

Goosself (2015) voegt aan deze manier van interviewen het inzicht toe dat mensen 

biologisch noodgedwongen hun eigen vooroordelen als frame van interpretatie 

hanteren. Tenslotte voegt Chauvigny De Blot (2004; 2011) er het inzicht aan toe dat de 

mens zich in verschillende taalvormen uit. Daarover later meer.  

 Daarom heb ik op basis van voorgaande kennis het ‘Innerview-model’ 

ontwikkeld. Dit is een combinatie van vrije en diepte interviewen waarin met name 

centraal staat hoe mensen reflecteren over hoe zij zelf hun wereld hebben beleefd 

incluis de aandacht die zij voor hun leven vanuit derden en de overheid ervaren 

hebben.  

 Daarnaast heb ik daarom alle 21 interviews op video (beeld en geluid) 

opgenomen. De inhoud van deze gesprekken zijn letterlijk uitgeschreven (transcriptie) 

en aan de geïnterviewden teruggegeven met de vraag of de interviews inhoudelijk 

goed zijn weergegeven en de mogelijkheid om hierin aanpassingen te doen. Hierbij 

heb ik gekeken naar de relatie tussen interactie en communicatie en de vormgeving 

van de taal waarin men zich uitdrukte. De 21 YouTube-filmpjes en 1 Vimeo-filmpje 

van Indische Nederlanders zijn ook letterlijk uitgeschreven (transcriptie).  
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Bij de gesprekken met deskundigen heb ik hun gespreksinhoud afgezet tegen 

verzamelde (beleids)documenten, de 22 filmpjes en ander geschreven materiaal. 

Hierbij heb ik ook naar de ‘microstoria’ gekeken om een en ander te toetsen. 

Het ‘Innerview-model’ 

Met bovenstaande kennis in het achterhoofd is het ‘Innerview-model’ ontwikkeld. 

Mijn bedoeling was om de elementen expliciet te maken die nodig zijn om tot 

diepgang te komen en daarmee het verloop van de diepte-interviews te faciliteren. Dit 

model gaat uit van het principe dat hoe kleiner de gevoelsafstand tussen verteller en 

luisteraar is, hoe meer informatie er wordt uitgewisseld. De vraag van afstand en 

nabijheid roept ook analogieën tussen sociaalpsychologische analyses en 

gedragstherapieën. Storytelling vormt immers ook een belangrijk onderdeel van 

taalrijke therapieën en patiënten worden daarom soms door therapeuten gevraagd om 

hun ervaringen op papier te zetten. Dit model probeert de wisselwerking tussen 

verteller en luisteraar aanschouwelijk te maken. 

 In veel vertelsituaties heeft de verteller een actieve rol en de luisteraar een 

passieve. De laatste stelt zich dan op als toehoorder en intervenieert hoogstens met 

aanmoedigingen om het gesprek gaande te houden. Zijn betrokkenheid is beperkt tot 

het registreren van wat de ander vertelt.  

 Bij een innerview, een diepte-interview vanuit het hart, (waar luisterende en 

registrerende onderzoeker als een antropoloog ‘goes native’ of als een therapeut in de 

schoenen van patiënt probeert te staan) tracht de luisteraar zich zoveel mogelijk in te 

leven in de emotionele vervoering van de verteller. Hij blijft niet passief, maar geeft 

emotie terug. Zo treedt hij met de verteller in een gevoelsuitwisseling. Hij wordt 

minder luisteraar en almaar meer deelgenoot van de ervaring. Hij moedigt de verteller 

aan tot mededeelzaamheid. 
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 De verteller is op zijn beurt bereid om zijn reserve en sociale terughoudendheid 

aan de kant te schuiven. Het verhaal wint daardoor aan authenticiteit en diepgang.  

 In de grafische voorstelling van het ‘Innerview-model’ worden de 

verhoudingen weergegeven door hartvormige ringen rond een kern. De buitenring 

bestaat uit organieke betrokkenheden (storytelling, storycatching, storylistening, 

storysharing). Deze worden bepaald door de sociale context van een gesprek en 

respecteren de afstand die de verteller wil bewaren. De binnenring bestaat uit emotionele 

betrokkenheden (emotiontelling, emotioncatching, emotionlistening, emotionsharing). 

Deze overschrijden de sociale reserve en komen dichter bij de kern.  In het midden, de 

kern, staat het hart, dat is immers het vertrekpunt voor innerviews om te kunnen 

plaatsvinden. Deze binnenste betrokkenheden wijzen op de existentiële laag of zijns-

laag waar dit onderzoek een toegang tot wil vinden.  

 Ik ga in op 4 van de 9 elementen in het model, de andere vier heb ik buiten 

beschouwing gelaten omdat deze voor de analyse niet strikt noodzakelijk is. 

Wat versta ik onder deze definities 

Innerview 

Diepte-interview vanuit het hart dat aansluit bij de emotie van de verteller. 

Storytelling 

Samenhangend geheel van ervaringen en emoties, overgedragen in een toegankelijke 

context. De verhaalvorm zorgt ervoor dat (complexe) informatie door de doelgroep 

wordt begrepen en dat deze beklijft. Op deze manier ontstaat er ook emotionele 

verbinding. Meestal wordt een verhaal verteld om een doel te bereiken.  
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Volgens Van Iersel (2017) zijn verhalen zijn namelijk een ideale manier om contact te 

maken, mensen te raken, te verleiden, zingeving of helderheid te bieden, fans te 

krijgen of de saamhorigheid te vergroten. 

Storylistening 

Het luisteren naar verhalen. Zoals Umberto Eco (1979) in zijn studie The Role of the 

Reader correct noteert, een reader is zeker geen passieve opnameband, die alles wat 

verteller beschrijft beluistert en opneemt. Zijn oor is belangrijker dan een sprekers tong 

voor het voortbestaan en effecten van het verhaal (Eco, 1979). 

Storycatching 

Het vangen van verhalen. En de mogelijkheid dat een verhaal ook jou kan vangen. 

Storysharing 

Het delen van verhalen tussen verteller en luisteraar. 

Emotiontelling 

Een verhaal dat wordt verteld vanuit de emotie. Met een onvervalst verhaal beweeg je 

ook de ander. Die wordt onderdeel van het verhaal en voelt alsof hij of zij het gebeuren 

zelf heeft gezien of beleefd. Het verhaal kan ook worden vertaald in een video om de 

kijker met beeld en geluid te prikkelen. 

Emotionlistening 

Het luisteren met gevoel, met een empathische houding. De luisteraar leeft zich in de 

emotie van de verteller in. 

Emotioncatching 

Het eigen maken van de emotie van de verteller door empathisch te luisteren. 
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Emotionsharing 

Een verhaal delen vanuit de emotie. Hierdoor ontstaat verbinding met de ander en 

kan een soort heling plaatsvinden. Emotionsharing is verwant met emotiontelling, 

maar bij het tweede wordt eerder de nadruk gelegd op het inspelen op de emoties. 

 De vier elementen: storycatching, storysharing, emotionlistening en 

emotioncatching, zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze voor de analyse niet 

strikt noodzakelijk is. 
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van de ander, terwijl in het eerste geval de wederzijdse uitwisseling centraal staat.  
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1.8 Presentatie 

Het onderzoeksmateriaal presenteer ik aan de hand van een aantal kerncasussen, die 

elk een kenmerkende gebeurtenis uit het leven van Indische Nederlanders beschrijven, 

aangevuld met een casus die een heel andere situatie beschrijft, namelijk de aankomst 

van gerepatrieerde Japanse soldaten en Japans burgerpersoneel in de baai van Tokio. 

Met die laatste, complementaire casus wil ik aangeven dat de gebeurtenissen in 

Soerabaja in 1945 veel meer verhalen hebben opgeroepen dan die deel uitmaken van 

dit onderzoek, maar ook dat deze casus een treffende illustratie vormt van een van de 

talen die Paul de Blot (2004) vernoemt. 

 In de kerncasussen behandel ik het standpunt van de overheid en dat van de 

Indische Nederlanders. Het standpunt van de overheid is moeilijk te ontwaren 

omwille van de tijd die is verstreken sinds de gebeurtenissen. Daarom heb ik mij 

moeten beroepen op krantenverslagen, officiële en onofficiële bronnen, om het 

perspectief van de Nederlandse overheid opnieuw tot leven te brengen. Ook het 

standpunt van de Indische Nederlanders die werden geïnterviewd moet genuanceerd 

worden benaderd. De reacties van respondenten worden geregistreerd tot zeventig 

jaar na de eigenlijke gebeurtenissen. Het gaat dus niet meer om strikt ‘primaire’ 

ervaringen. Dat hun reacties toch nog zoveel bewogenheid laten zien, geeft een 

indicatie van hoe heftig deze ooit moeten zijn geweest. Het punt dat met deze casussen 

vooral naar boven komt, is hoe de Nederlandse overheid de Indische Nederlanders 

niet kon begrijpen, omdat die zich gedeeltelijk in primaire taal uitdrukken terwijl de 

overheid alleen secundaire taal verstaat. Dit punt zal gaandeweg duidelijker worden. 

Daarbij schuw ik dus niet toe te geven dat ook dit onderzoek beperkingen ervaart. Een 

van de problemen is dat deze dissertatie zelf ook van secundaire taal gebruikmaakt.  
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 Daarmee botst het medium van de dissertatie onvermijdelijk met het 

onderwerp van het onderzoek en het opzet van het ‘Innerview-model’. Ondanks die 

beperkingen, vind ik het toch waardevol om dit onderzoek te publiceren. Voor 

beleidsmakers kan het deuren openen naar een ander soort taal om over 

maatschappelijke gebeurtenissen te spreken. Toch moedig ik u, promotoren en lezers, 

aan om ondanks alles uw voorstellingsvermogen te activeren en naast de 

beschrijvingen en analyses van de besproken casussen ook de existentiële onderlaag 

te proberen vatten. 

1.9 Conclusie 

In deze inleiding licht ik de probleemstelling, thesis en mijn onderzoeksmethode toe. 

Na elke grote gebeurtenis of periode, zoals WOII, ontstaan er verschillende verhalen 

of lagen die radicaal van perspectief verschillen en door groepen of individuen anders 

worden aangevoeld. Het hangt hiermee samen of Indische Nederlanders zich 

begrepen voelen door de Nederlandse overheid. Beleidsacties door de overheid zijn 

doorgaans geënt op wat inzichtelijk en feitelijk is, maar beperkt. De diepere-

emotionele- lagen daaronder zijn evengoed deel van het verhaal. Als die geen 

aandacht krijgen, veroorzaken ze spanningen in de samenleving. Omdat mensen hun 

diepste zielenroerselen bemantelen, wil ik als onderzoeker de barst naar openheid 

vinden. De gelaagdheid die ik naar boven haal wil ik een plaats geven in storytelling 

in wetenschappelijk onderzoek over de omgang met gemarginaliseerde groepen. Ik ga 

in op het diepte-interview en het ‘Innerview-model’ dat ik hiertoe heb ontwikkeld en 

de bijbehorende definities. In de eindconclusie van deze dissertatie wordt hierop 

teruggekomen. Het onderzoeksmateriaal wordt gepresenteerd aan de hand van een 

aantal kerncasussen waarin de standpunten van de overheid en Indische 

Nederlanders worden behandeld. 
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 Het gaat hierbij niet om partijdigheid, maar om de weergave van de meningen 

van respondenten zonder sturing mijnerzijds. Dit door te voorkomen dat de 

antwoorden door de interviewer gestuurd zijn. Om dit te voorkomen is er, zoals eerder 

vermeld en verderop toegelicht, van diverse onderzoeksmethoden gebruik gemaakt 

en is er gekeken naar hun voor- en nadelen die van invloed zijn op het interpreteren 

van de onderzoeksresultaten.  Daarbij is gekeken naar aanvulling en inconsistenties 

van deze meningen door respondenten en de meningen van de zijde van de 

Nederlandse overheid. 
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”I think all sorrows can be borne if you put them into a story 

or tell a story about them” (Mohn, 1957).11 

 

- Karen Blixen (1957), author 

  

 
11 https://quotepark.com/quotes/1099027-karen-blixen-all-sorrows-can-be-borne-if-you-put-them-into-
a-st/ 
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2. ACHTERGROND POPULATIE 

 
 
2.1 Inleiding 

Om de houding van de Indische Nederlanders te begrijpen, moet je hun achtergrond 

en cultuur kennen en ook de context waarin ze na de WOII werden opgevangen in 

Nederland. Die context is er één die verder gaat dan tijdelijk actuele omstandigheden, 

wet- en regelgeving en sociale-maatschappelijke verhoudingen. Wat daarachter 

namelijk schuilgaat is het beeld dat er in het ontvangend land heerste over ‘de Indische 

Nederlander’. Dat zich kenmerkt door een gebrek aan juiste informatie. 

 Belangrijk is op te merken dat het begrip ‘Indische Nederlanders’ op tal van 

manieren wordt gebruikt. De Vries (2009, p. 16) geeft aan dat de term ‘Indo-

Europeanen’ na de oorlog in onbruik raakte. Men spreekt sindsdien meestal van 

‘Indische Nederlanders’. Ellemers en Vaillant (1985, p. 9) wijzen erop dat het niet 

eenvoudig is precies aan te geven wie wel en wie niet tot deze categorie kunnen of 

moeten worden gerekend. Volgens Ellemers en Vaillant (1985, p. 13) kwam de term 

‘Indische Nederlanders’ pas tot stand “tijdens en na de repatriëring naar Nederland in 

de jaren veertig tot zestig”. De termen ‘volbloed totoks’ en ‘gemengdbloedige Indo’s’ 

hielden vooral verband met afstamming en waren tot die tijd in omloop. 
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Dat Nederland – zowel de regering als ‘de doorsnee Nederlander’ – totaal onbekend 

was met de achtergrond van de zeer gemêleerde groep der Indische Nederlanders, 

blijkt uit onderzoek van Annemarie Cottaar en Wim Willems (1984), getiteld Indische 

Nederlanders – Een onderzoek naar beeldvorming’.  

 Het alom heersende beeld over deze mensen was gebaseerd op literatuur over 

hun land van herkomst, opgetekend in boeken waar de Indo hooguit een bijrol 

speelde. Het waren geen boeken die door Indischen zelf geschreven waren, omdat 

Indische auteurs niet serieus werden genomen. Zij werden beoordeeld op hun uiterlijk 

en zogenaamd bijbehorend innerlijk, allemaal volgens stereotype kenmerken en 

veronderstelde verbanden, die als feitelijkheden werden beschreven door auteurs van 

Nederlandse origine.  

 Dit onderzoek naar beeldvorming over Indo’s in koloniale en postkoloniale 

literatuur bestrijkt de periode 1929-1960, waarbij gekeken is naar boeken die in die 

jaren zijn gepubliceerd. Het beeld dat er binnen de Nederlandse samenleving bestaat 

(en ten tijde van de komst van de Indische Nederlanders bestond) was gebaseerd op  

a) wat er door de overheid over hen werd neergezet en (dat op zijn beurt grotendeels 

was gebaseerd op) b) wat er door de eeuwen en decennia heen over ‘de Indo’, ‘de 

halfbloed’, ‘de Indische jongen’, ‘het Indisch meisje’, ‘de Indische Nederlander’, ‘de 

Indo-Europeaan’ plus wat er over ‘den inlander(sch)’ is geschreven. Deze zogenaamd 

typerende beschrijvingen - vrijwel altijd opgetekend door niet-Indische, autochtone 

Nederlanders, die aan hun eigen beweringen in de regel toevoegden deze mensen 

maar niet te kunnen doorgronden en hen dus ook niet begrepen, noch daartoe een 

werkelijke poging deden - werden als feitelijkheden gepresenteerd aan de 

Nederlandse lezers.  
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In hun onderzoek uit 1984 schrijven Cottaar en Willems daarover:  

 Mensbeeld - De Indo-Europeaan wordt in de literatuur zowel naar uiterlijk als 

 karakter meestal stereotype ten tonele gevoerd. Als individu komt hij (of zij) 

 zelden tot leven.  

  In het overgrote deel van de gevallen is men slechts een gemakkelijk 

 herkenbaar groepsspecimen. De literaire beschrijvingen zijn clichématig en de 

 reacties voorspelbaar. Er wordt sterk gegeneraliseerd en de gehanteerde 

 groepsbeschrijvingen vertonen daarbij een negatieve tendens, vooral ten 

 aanzien van het karakter.  Bij de uiterlijke tekening is veelal sprake van 

 positieve stereotypering. Het meest opvallende kenmerk is het 

 diepgewortelde gevoel van minderwaardigheid, waar praktisch iedere 

 Indo-figuur door wordt bepaald. Een sociale motivatie wordt daarbij 

 zelden gegeven. Het totaalbeeld is nogal eenzijdig en derhalve vertekenend. (p. 

 44) 

  Kultuurbeeld – Voorzover er al van een Indo-Europees kultuurbeeld 

 sprake is in de literatuur wordt deze altijd bezien vanuit een Westers 

 perspektief. Dit heeft een simplistische weergave tot gevolg waardoor een 

 gedeformeerd beeld ontstaat. Om aannemelijk te maken dat Indo’s ‘typische’ 

 Oosterlingen zijn en derhalve dichter bij de Inlanders dan bij de Europeanen 
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 staan, hanteert men veelvuldig racistische mythen en ongefundeerde theorieën 

 over bloed en volksaard. Men denkt zo met een pseudo-biologisch criterium de 

 bestaande sociale distantie te kunnen rechtvaardigen door de stigmatisering 

 van mensen  als ‘halfbloeden’, waarmee op een ‘onzuivere’ afkomst wordt 

 geduid (dit wil overigens slechts zeggen dat iemand van ‘gemengde 

 afkomst’ is, wat echter ook weer een rassenscheiding impliceert). Weinig 

 auteurs zeggen expliciet dat Indo’s fundamenteel ongelijkwaardig  zijn aan 

 blanken.  

  Toch kun je uit de manier waarop Indo’s worden beschreven, nl. als 

 mensen die zich ongeneeslijk minderwaardig voelen, een hoedanigheid die 

 besloten lijkt te liggen in hun natuur en nooit in verband wordt gebracht met 

 sociale discriminatie, opmaken dat de auteurs zijn ingebed in het etnocentrische 

 gedachtengoed. Het is althans tot weinigen van hen doorgedrongen dat het 

 beeld van de Indo als een mens die de Nederlandse taal gebrekkig hanteert, 

 bijgelovig is en slechts bezig met uiterlijk vermaak, een denigrerende 

 voorstellingswijze is, die voorbijgaat aan de uniciteit van een andere 

 levenswijze dan de eigen. (p. 72) 
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  Maatschappijbeeld – Er wordt in de literatuur regelmatig min of meer 

 uitgebreid aandacht besteed aan de uitbeelding van de strijd van een Indo-

 Europeaan om maatschappelijke erkenning. Het probleem wordt onderkend en 

 de emotionele aspekten ervan komen gedetailleerd aan de orde.  Het 

 totaalbeeld lijdt echter aan het manco van de eenzijdigheid.  

  Het grootste bezwaar is nog niet eens dat de bekende stereotypen en 

 vooroordelen zoveel ruimte innemen dat alleen al daardoor nooit een reëel 

 beeld kan ontstaan, meer dat één visie op het probleem domineert. En dat is de 

 visie waarin de Indo het passieve slachtoffer is van de maatschappelijke 

 omstandigheden. Het stereotype van de minderwaardigheidsgevoelens moet 

 daarbij meestal dienen om de afwezigheid van enig zelfvertrouwen te 

 motiveren. Uiteindelijk een te weinig genuanceerd beeld om authentiek te 

 kunnen zijn. Ook hier dus een vertekening van de werkelijkheid. (p. 91) 

 Doordat deze incorrecte, vertekende weergaven van de werkelijkheid, 

doorspekt met racistische en denigrerende beweringen, het literair referentiekader van 

Nederland over de Indische Nederlanders was (en is), en er telkenmale vooral óver in 

plaats van mét hen is gesproken, is er beleid ontwikkeld en uitgerold dat totaal niet 

aansloot (en nog immer niet aansluit) op de noden en behoeften van individuele 

Indische Nederlanders. De ‘Indische gemeenschap’ is voortdurend weggezet als een 

heterogene groep, met een scala aan stereotype innerlijke en uiterlijke kenmerken.  
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Die voor het overgrote deel overeenkomen met de kenmerken die vanuit dezelfde 

optiek worden toegeschreven aan “inlanders”, nu genoemd: Indonesiërs. Nimmer 

heeft men echt de moeite genomen om uit te zoeken en duidelijk te maken dat er 

wezenlijk innerlijke, uiterlijke, culturele en maatschappelijke verschillen zijn tussen 

Indische Nederlanders enerzijds en Indonesiërs anderzijds. Net zomin als dat er 

duidelijk naar voren is gebracht dat er niet slechts ‘één soort’ Indische Nederlanders 

bestaat. Door dit niet te benoemen, laat staan toe te lichten en trachten te verklaren, is 

er een beeld neergezet van Indische Nederlanders als zijnde ‘oosterse vreemdelingen’. 

Een beeld dat deels overgenomen is vanuit de koloniale optiek dat bij de Europese 

bovenlaag heerste ten tijde van Nederlands-Indië, die echter nog wel eens enig verschil 

wist te maken tussen de twee groepen. Zij het dat, naar de door hen gehanteerde 

eurocentrische maatstaven, beide er slecht vanaf kwamen.  

 In het verre Nederland, waar men nóg minder geïnteresseerd was en daardoor 

nog minder wist over de Indische Nederlanders en al wat met Nederlands-Indië en 

Indonesië te maken had, is het weinig genuanceerde en eenzijdig opgetekend beeld 

dat er over hen en het land geschetst werd letterlijk overgenomen. Daar waar 

überhaupt de moeite werd gedaan om zich met die literatuur bezig te houden. Het 

overgrote deel van de bevolking volstond met slechts de conclusies die eruit getrokken 

werden.  

 Er was niet enkel een gat in de Nederlandse literatuur. Erger nog, er is sprake 

van systematische achterstelling, ten gevolge van die literatuur. Zodoende stonden de 

Indische Nederlanders, al voor hun komst naar Nederland, erg laag in aanzien bij ‘de 

Nederlanders’. Zonder dat zij het zelf beseften, aangezien veel Indische Nederlanders 

er een vrij hoog zelfbeeld op nahielden als het ging om scholing, werkethiek en 

aanpassingsvermogen. Daarbij was men al generaties lang geïndoctrineerd met een 

uitermate positief beeld over Holland en de Nederlandse bevolking.  



 

48 
 

 

Hierdoor vermoedde men niet dat er ‘laag’ over hen werd gedacht en gesproken en 

dat ze op grote schaal met racisme, discriminatie en uitbuiting te maken zouden 

krijgen. Maar al snel werd anders duidelijk. Waardoor het evident was dat, om voor 

volwaardig te worden aangezien en als zodanig te worden behandeld en zodoende 

een respectvolle positie in te nemen, men dubbel zo hard hun best moest doen. Dubbel 

zo goed presteren, om te overcompenseren.  

 Niet voor een laag zelfbeeld, maar opboksend tegen onwetendheid en 

disrespect op basis van onjuiste informatie. De blik was daarom strak vooruit gericht; 

geen tijd om bij de pakken neer te zitten.  

2.2 Ontworteling en Integratie 

In veel Aziatische culturen, waaronder de Indische of Indonesische, vormt primaire 

taal een groter deel van de communicatie dan bij ons. Primaire taal is minder expliciet 

en vereist sensitiviteit van zowel verteller als luisteraar. Ze eist geen aandacht op, 

dwingt niet, en loopt daarmee het risico dat ze niet wordt opgemerkt. In tegenstelling 

tot de onverbloemde taal van het westen. 

 Op een podium vertelt Roy Indische verhalen. Naast hem kookt zijn zus Hedy 

voor het publiek. Ze trekken het land door met hun theatershow Selamat Makan.12 Zelf 

noemen ze het een ‘kumpulan’, een familiebijeenkomst. De meeste toeschouwers zijn 

Indo's. De theatershow van Roy en Hedy is maar één voorbeeld van hoe de Indische 

identiteit in leven wordt gehouden en hoe een antwoord wordt gegeven op het gevoel 

van ontworteling dat nooit helemaal is verdwenen.  

 

 
12 www.roygrunewald.com/theater 
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Overbeschaafd 

Wortelen betekent dat er een perspectief ontstaat; ontwortelen is terugkijken, omzien 

naar iets dat niet meer bestaat en daardoor onbereikbaar en schrijnend is geworden. 

 Ontworteld houdt in dat men zich niet meer bewust is van de wijze waarop 

mensen uit verschillende culturentaal koppelen aan andere gebruiken.  

 Zelfs al spreekt men ogenschijnlijk dezelfde taal en al is de inhoud 

ogenschijnlijk dezelfde en is het taalgebruik grammaticaal en stilistisch correct. Soms 

tot uiting komend in een andere uitspraak qua toonhoogte en intonatie. Zij werden als 

het ware overbeschaafd.  

 Zij probeerden zich zo veel mogelijk uiterlijk als innerlijk aan normen en 

waarden van de autochtone Nederlanders aan te passen in de hoop dat zij als 

Hollanders werden gezien en hier deel van konden gaan uitmaken. Norbert Elias en 

John L. Scotson (1965) hebben in hun boek The Established and The Outsiders soortgelijke 

processen beschreven. De ontwortelden die ik heb gesproken waren nog jong toen ze 

Indonesië achter zich lieten.  

 Zij ervoeren de scheiding als pijnlijk, maar voelden tegelijkertijd de spanning 

van een nieuw avontuur. Eens in Nederland aangekomen waren veel Indo’s 

aanvankelijk geïsoleerd, omdat gezinnen overal te lande werden gehuisvest.  
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 Ze moesten hard aan de slag en snel ook. Dat deden ze met het ‘Indische’ 

vermogen13 om zich aan te passen en zo goed mogelijk te willen presteren. Wat meezat 

was dat ze vlot Nederlands spraken.  

Op school hadden ze moeten leren over dat verre land: ze hadden de namen van 

Hollandse helden uit het hoofd geleerd, konden Scheemda, Wolvega, Hoogezand, 

Sappemeer blindelings op een kaart aanwijzen en zongen uit de bundel ‘Kun je nog 

zingen, zing dan mee’ (Freriks, 2015). Er leek weinig mis te zijn met hun toekomstige 

vaderland: 

 Want ik denk zes, nee, drie of vier weken daarna werd het academisch jaar 

 geopend, maar daarvoor had je drie weken ontgroeningstijd. Dat heeft me 

 eigenlijk die integratie bewerkstelligd. Ik was er gelijk vanaf.  Die knop werd 

 omgedraaid en ik was iemand anders. Gewoon heel erg op Nederland gericht. 

 Dat is waarvan ik dacht zo ben ik heel snel geïntegreerd. (Innerview 7 – TS) 

 Wat minder meezat was de houding van veel Nederlanders. Discriminatie 

gebeurde soms openlijk. Op de arbeidsmarkt werden de nieuwkomers onder hun 

competenties ingeschaald en hun schoolopleiding werd niet voor vol aanzien. Ze 

reageerden door overcompensatie. Ze werden ‘overbeschaafd’. 

 
13 Dit heeft te maken met hun prestatiedrang en het gegeven dat zij in Nederlands-Indië noch bij de 
blanke Nederlanders behoorden en noch bij de inheemse bevolking. De Indische Nederlanders vielen 
altijd tussen wal en schip 
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 En als ik dan tegen iemand zeg ‘Hoe kan dat? Die man heeft dezelfde opleiding 

 als jij. Hij krijgt niet dezelfde functie.’ ‘Ja maar meisje toch, hij is Indonesiër! 

 Natuurlijk kan hij dat niet!’ Zo vanzelfsprekend was dat.  

  Dat was ook onder de Indische Nederlanders en de Nederlanders 

 onderling, daar was ook heel sterk die discriminatie. Je bent minderwaardig, 

 als je niet een blanke bent. Gaat dat ooit over? Ik denk dat het minder is dan een 

 halve of een eeuw geleden, maar ik denk dat er toch altijd dat verschil blijft 

 bestaan. (Innerview 8 – ISI) 

 Al bij al is de worteling, het proces van integratie in de Nederlandse 

samenleving, bij Indische Nederlanders tamelijk probleemloos verlopen, stellen 

Melger et al. (2008). Van de mensen die zij hadden ondervraagd stemde 80 procent bij 

verkiezingen, was 42 procent lid van een sportvereniging en had 41 procent zich 

aangesloten bij een kerkgenootschap. Daarmee scoorden ze hoger dan de algemene 

Nederlandse bevolking (Melger et al., 2008, geciteerd in Koers, 2014). 

Zo zijn Indo’s nu eenmaal 

Maar wat gebeurde er onderhuids? Daar werd niet over gesproken, maar ‘zo zijn 

Indo’s nu eenmaal’. 

 . . . Er werd nooit over gesproken. Dus je weet niet of… ja achteraf, als ik er nu 

 over nadenk, dat zullen ze ook wel niet prettig hebben gevonden. Of weet ik 

 veel. In de Indische families wordt een hoop verzwegen. (Innerview 7 – TS) 
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 Er waren mensen die hun herinneringen na aankomst in Nederland voorgoed 

achter slot en grendel opborgen, anderen hielden wanhopig vast aan het verleden en 

bleven koppig volharden in de Indische gewoonten en gebruiken (Freriks, 2015). 

 Ja, de gastvrijheid die wij geven, dat zegt iedereen. ‘Ah bij jullie Indische 

 mensen, dat is altijd leuk en gezellig. En jullie zijn echt sociaalvoelend.’ Ik zeg 

 ‘Ja wij zijn zo opgevoed.’ ‘Nooit aan je eigen denken,’ zei mijn moeder altijd. En 

 dat doen gelukkig mijn jongens allemaal. Mijn schoondochters, ik heb een 

 schoondochter die komt uit Bali, een Balinees, eentje stamt af van Noorwegen, 

 en eentje is hier van de kamper. Maar het zijn alle drie toffe meiden, en ze 

 kunnen goed met elkaar overweg. Daar ben ik echt blij om. En de jongens ook 

 hoor. . . . Ze kunnen nog steeds niet uitstaan dat mijn vrouw nooit gewerkt 

 heeft. Ik zei ‘Ik vind dat niet nodig. Kinderen opvoeden, dat vind ik belangrijk. 

 Ik zorg wel voor het geld. Ik ga wel werken. Al moet ik midden in de nacht 

 werken, maakt me niks uit. Als jij maar zorgt dat het thuis goed is en de 

 kinderen, dat je aanwezig bent als ze uit school komen of wat dan ook. Dat vind 

 ik belangrijk.’ En ja, dat merken we nou, ze staan altijd klaar  voor ons. En dat 

 is prettig. (Innerview 12 – GB) 

2.3 Indische Cultuur 

De Indo-gemeenschap is een warme gemeenschap. Dat toont zich in een sociale 

cultuur. De mens is belangrijk. De voordeur staat open en er is altijd eten in huis. Dat 

Maar wat is ‘cultuur’ eigenlijk?  



 

53 
 

 

 In een interview van J. Bastiaan (Metronieuws, 26 september 2016) met 

humanist professor Peter Derkx definieert Derkx cultuur als "de veelheid van 

opvattingen met betrekking tot de zin van het bestaan, waarden, normen en 

betekenissen die mensen inspireren en activeren". Derkx heeft geciteerd wat 

voormalig minister Balkenende in 2002 onder cultuur verstaat in de rede die hij 

uitsprak ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar 

Humanisme en Levensbeschouwing aan de Universiteit van Humanistiek op 

woensdag 10 maart 2004. Deze rede is verkort weergegeven in het boek ‘de 

multiculturele samenleving (Derkx, 2004, p. 9). Deze definitie is wel breed maar laat 

ons zien dat evaluaties en re-evaluaties (dus waardering en herwaarderingen) van 

persoonlijke levensgebeurtenissen en externe feiten ononderbroken aan het gang zijn.  

 Gowricharn (2016) gebruikt in zijn oratie de term ‘Diaspora’. Deze term klonk 

oorspronkelijk als een ondertoon van het rampzalige uiteenvallen van een volk, maar 

ondertussen is de betekenis opgerekt tot de duiding van allerlei vormen van vrijwillige 

en onvrijwillige migratie.  

 Binnen die diaspora verliest een deel het contact met het thuisland, een andere 

deel assimileert en sommige segmenten blijven verbonden met het land van 

oorsprong. Wat wij minder snel zien is dat die herwaarderingen in sommige culturen 

een hogere emotionele temperatuur hebben dan in andere culturen. Door deze 

emotionele klimaatverschillen varieert het herschrijven en her navertellen van 

geschiedenis, met behulp van schrijvers, kunstenaars en zelfs eigen familie-story-

tellers, van de ene cultuur naar een andere cultuur. Als voorbeelden: wat de één als 

emoties ziet kan de ander als onbeschoft zien; wat de één als te weinig betrokken ziet 

kan de ander als te betrokken aanduiden.  
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 Onder deze omschrijving valt de kunst van schilders als Raden Saleh en 

schrijvers als Tjalie Robinson, van sierlijke Javaanse dansen en kunstzinnige 

wajangpoppen, maar ook de manier waarop mensen leven en met elkaar omgaan, de 

talen die zij spreken (of juist niet), de manier waarop ze met voedsel omgaan, hun 

kleding, godsdienst, onderlinge communicatie, muziek, tradities, architectuur.  

 Ja, zelfs het Indische zwijgen als uiting van deemoed of van stilte voor de storm, 

behoort tot dat algemene begrip ‘cultuur’. 

Tjalie Robinson 

Tjalie Robinson is de grote literaire houwdegen van de Indische letteren, ook al schreef 

hij in het prachtige Nederlands van de twintigste eeuw. Kousbroek (2013) - zelf een 

Indo - noemde hem een van de grootste Nederlandse schrijvers die veiligstelde wat 

anders verloren was gegaan: hoe Indo’s voelden, dachten en spraken, de kern van de 

Indische identiteit.  

 Uit Robinsons levensloop spreekt niet meteen de biografie van een groot 

literator: straatschoffie, soldaat, krijgsgevangene, (sport)journalist, schrijver, activist.  

 In die verscheidenheid ligt misschien de ambivalentie besloten die zijn 

schrijverschap zou kenmerken.  

Willem Otterspeer (2011) noemt zijn brieven overdonderend: 

 Brieven die van de pagina afspringen als een poema uit het struikgewas, met 

 een kreet van honger en agressie. Het zijn brieven van een Indo, van een man 

 die begrepen wil worden en die het massale onbegrip om hem heen 

 beantwoordt met een monumentale woede. (Otterspreer, 2011, p. 21) 
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 Robinson ging de wereld om zich te lijf en moedigde anderen aan om hem te 

volgen. "De Indo moest worden bevrijd en ook zichzelf bevrijden van het merkteken 

van de eeuwige underdog" (Willems, 2008, p. 97), zegt Wim Willems (2008), schrijver 

van de belangrijkste biografie over het leven en werk van Robinson. "Hij was zich als 

eerste - en misschien wel als enige in die verwarrende overgangstijd van de kolonie 

naar een republiek - ervan bewust dat de herinneringen van zijn generatie niet 

verloren mochten gaan" (Willems, 2008, p. 97). 

 Robinsons woorden waren wellicht een zalf voor de gekwetste ziel van talloze 

Indische Nederlanders. Hij gaf hun geschiedenis en hun waardigheid terug. Geen 

schrijver heeft zich zo strijdbaar gemaakt voor de Indische identiteit als Tjalie 

Robinson. 
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Indische literatuur 

De Indische gemeenschap heeft een aantal schrijvers opgeleverd. Hieronder volgt een 

opsomming van bekende werken: 

Auteur Titel Jaar van publicatie 

Multatuli Max Havelaar 1860 

Louis Couperus  De Stille Kracht  1900 

Hella Haasse Oeroeg 1948 

Maria Dermoût Nog pas gisteren 
De tienduizend dingen 

1951 
1955 

Tjalie Robinson Piekerans van een straatslijper 1965 
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Rob Nieuwenhuys 
Oost-Indische spiegel 

De mythe van Lebak 

1972 

1987 

Jeroen Brouwers Bezonken rood 1981 

Adriaan van Dis 

Nathan Sid 

Indische Duinen  

Familieziek 

1983 

1994 

2001 

Rudy Kousbroek 
Lief Java 

Terug naar Negri Pan Erkoms 

1987 

1995 
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De stille kracht 

De stille kracht is een bekend element uit de Indische cultuur. In het Indië van weleer 

was het een algemeen aanvaard ding. In het Europa van vandaag wordt het niet 

begrepen.  

 In de gelijknamige roman van Louis Couperus uit 1900 heeft de stille kracht een 

mystieke en erotische. Het zit in klopgeesten, stenenregens en ziekteverschijnselen. Bij 

schrijver Reggie Baay (2015) wordt ze herleid tot de misverstanden tussen oost en 

west, raciale verschillen en afkeer, de wulpsheid van de vroegere kolonie. Andere 

bronnen spreken over een oud volksgeloof dat zielen toekende aan levende en dode 

dingen en vooral aan overledenen. De rationalist Kousbroek zegt in een interview met 

Max Pam:  

 . . . Maar als het nodig was dat [de baboe] zich toch moest laten gelden, dreigde 

 ze met boemannen uit de griezelverhalen die ze me altijd vertelde. Als kind was 

 ik daar doodsbenauwd voor. . . . Mijn baboe had mij verteld dat er een soort 

 monster bestond, dat uit was op kinderen. Dat monster had het hoofd van een 

 oud vrouwtje en geen lichaam, maar wel ingewanden. Die sleepte ze eindeloos 

 achter zich aan, sjrrrt, sjrrrt, sjrrrt... In werkelijkheid was dat het geluid van een 

 krekel. (Snoek, 1999, p. 80) 

 De stille kracht is een van de talloze verhalen waaruit Indië is opgebouwd. Het 

toont twee kanten: een geloof in het mystieke en een aanvaarding van de 

werkelijkheid. Daartussen moet cultuur en karakter zijn gevormd. 
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De erfenis van Robinson 

De Indische gemeenschap leek moed te putten uit het werk van Tjalie Robinson en zijn 

tijdschrift Tong Tong, later Moesson.  In de tweede helft van de vorige eeuw doken 

allerlei verenigingen, soosen en blaadjes - later websites - op die de saamhorigheid van 

de Indo’s in de verf zetten. Ze werden driftig bezocht en gretig gelezen. Er kwamen 

theatergezelschappen, zang- en dansgroepen (bijvoorbeeld ‘The Blue Diamonds’ en de 

‘Tielman Brothers’), cabaretiers, zangeressen (zoals Anneke Grönloh en Wieteke van 

Dort), verhalenvertellers (onder andere Roy Grünewald).  

2.4 Vorming Van Een Subcultuur 

In 1959 zette Tjalie Robinson zelf zijn schouders onder de Pasar Malam, die zou 

uitgroeien tot de grootste Indische happening ter wereld. Het werd een voorbeeld voor 

de rest van het land en overal doken pasars op. Het waren markten waar de typisch 

Indische geuren, smaken en klanken te vinden waren. Het waren ontmoetingsplekken 

van Schuddekuttershoef tot Zierikzee waar werd verteld over de Indische identiteit.  

 Er ontwikkelde zich met andere woorden een volwaardige subcultuur, die zich 

open opstelde naar de buitenwereld, maar ook een toevluchtsoord was voor Indo's die 

herinneringen levend wilden houden. Die laatste groep zocht een antwoord op de 

vraag naar existentiële zelfbevestiging: zou onze ellende daar en onze komst hier 

tenminste een rimpeling kunnen zijn, een voetafdruk in het zand? In heel Nederland 

kreeg ‘Indisch zijn’ een invulling. Ironisch genoeg ontstond dat begrip pas op het 

moment dat er van Indië geen sprake meer was.  

Feesten 

De pas opgerichte tijdschriften berichtten ook over waar Indische feesten 

plaatsvonden.   
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Op zo’n feest klonk er krontjong- of gamelanmuziek en later Indo-rock en er waren 

ontzagwekkende hoeveelheden eten. Het waren uitgelezen gelegenheden om te 

dansen, oude vrienden terug te zien en nieuwe te maken. Er werden verhalen 

opgehaald, desnoods met een beetje pochen erbij. Want het ging beter en dat wilden 

ze laten zien. En met de volgende generatie ging het goed en het kon geen kwaad als 

ze andere Indische jeugd ontmoetten:  

 En toen, ik was 25 toen al, ontmoette toevallig mijn vrouw, en dat kwam door 

 mijn nicht. Die kwam me ophalen ‘Joh ga mee.’ ‘Wat gaan we doen?’ ‘Naar een 

 feestje in Boxmeer.’ Weet je Boxmeer? ‘Wat voor feestje dan?’ ‘Ja, zo’n 

 satéfeestje.’ Nou, ik heb geen zin in feestjes. Toen zei mijn moeder ‘Ja, ga toch 

 een keer uit, ga toch een keer mee joh, met nog twee vrienden.’ Ik zeg ‘Nou 

 voortuit dan maar.’ ‘Ja,’ zei mijn nicht, ‘want ik ken daar ook niemand. Dan kan 

 ik met jou kletsen en met jou dansen. Ik ken daar niemand.’ Ik zeg ‘Nou vooruit 

 dan maar.’ En zodoende heb ik mijn vrouw ontmoet. (Innerview 12 – GB) 

 Er bleek een behoefte aan zulke ontmoetingen binnen de eigen gemeenschap 

 die de Indische cultuur weer tot leven bracht, al zegt geen van de respondenten 

 dat ze terug zouden willen naar het huidige Indonesië. Vakantie, dat wel, en 

 liefst regelmatig. Bepaald heimwee niet, maar ik zou wel graag voor een 

 vakantietje er weer  naartoe willen. En dat heb ik ook gedaan.  
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 Ik heb mijn twee zoons en twee kleinkinderen, één uit Australië en een uit 

 Holland, en een nicht, dus een dochter van mijn broer, mee op reis  genomen 

 en een tocht door Java gemaakt en dat is wat mij bijgebleven is en dat heb ik 

 nog als iets fantastisch gevonden. (Innerview 5 – PHF) 

 Voor de ouderen betekent zo’n vakantie vaak een sentimenteel weerzien. 

Sommigen gingen spoorzoeken en stuitten op een oude baboe die nog wat Nederlands 

kende. Anderen gingen er weer werken om bij te dragen aan de opbouw van het land. 

Maar niet om er te blijven, ondanks de zon, de geuren, smaken en geluiden, de 

kampongs, de herinneringen, de blauwe bergen en de weelderige natuur. Er waren 

ook andere gevallen.  

 Respondent 2 CWB kwam bijvoorbeeld eerst naar Nederland, kon er niet 

aarden en ging naar Amerika. Maar ze blijft haar Nederlandse cultuur en vrienden 

koesteren: 

 Maar toch is het zo dat iedere keer als ik met vakantie in Nederland terugkom, 

 ik ben  verschillende keren teruggegaan omdat ik hier mijn hele familie had, 

 dan had ik toch wel  weer het gevoel ik kom thuis, voor een poosje. Maar dan 

 na twee, drie weken als je  teruggaat, dan ben je toch eigenlijk wel weer blij dat 

 je in je eigen omgeving bent, in je  eigen ja, het is, je kunt, een cultuur kun je het 

 niet noemen. Maar het is toch een heel andere manier van denken, manier  van 

 leven, manier van dingen accepteren. Ja, het is heel anders. 
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2.5 De Jeugd 

Die jeugdcultuur bestond voor sommige jongens uit straatvechten. Tjalie Robinson zal 

het met genoegen hebben aanschouwd, hij was zelf een straatschoffie uit Batavia. 

Knokken is een vreemde maatstaf voor ‘worteling’, maar toch zit daar iets in. Een 

jongere knokt pas als er iets is om voor te knokken: een huis, terrein, aanzien en 

meisjes. Stuk voor stuk indicatoren van integratie.  

 Knokken heeft iets weg van een stamcultus, een volwassenheidsrite. Het is een 

fysieke uitdrukking van de boodschap ‘wij horen hier, dit is ons adres, ons gebied en 

onze identiteit, dit zijn onze vrouwen, afblijven, hier komen wij voor op’. Een leider 

van zo’n knokgroep ondernam actie als hij op straat werd uitgescholden voor ‘pinda', 

‘katjang’ of ‘blauwe’.  Ze daagden andere groepen uit: dertig Indo's tegen evenveel 

Surinamers omdat een Indisch meisje was lastiggevallen. In Amsterdam was het heel 

gewoon dat je als Indo-jongen in een knokploeg zat, op straat rondhing en meedeed 

aan opstootjes en vechtpartijen, schrijft Herman Keppy (2012). 

 Zulke knokpartijen zagen er dan wel verschrikkelijk uit met boksbeugels, 

ploertendoders en stiletto's, er zat geen haat bij, zo vertelt Wim Philippens in een 

interview aan Lizzy van Leeuwen (2010). De heethoofden konden het later veelal goed 

met elkaar vinden. Een oud-collega-vechtersbaas van Philippens vult aan dat nieuwe 

bevolkingsgroepen altijd met confrontaties te maken krijgen voordat er een soort 

evenwicht intreedt. Voor veel Indische jongeren die tijdens de koloniale overheersing, 

oorlog en Bersiap aan het kortste eind hadden getrokken, was het speelveld eindelijk 

gelijk. Ze konden laten zien wat ze waard waren.  
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Indo-rock 

In de jaren vijftig kwam de Indo-rock op. Het was geen authentieke Indische cultuur, 

maar eerder een Indische versie van een westers fenomeen. De gitaar werd in Indië 

vooral voor Krontjongmuziek gebruikt. Voor Indo-jongeren was de stap klein: er 

ontstonden bandjes die de Indische feesten opluisterden.   

 Herman Keppy (2012) vertelt dat eind jaren vijftig de niet-Indische jeugd ook 

op Indo-rock danste. De bands waren echt goed. Jan de Hont (gitarist van onder meer 

van ZZ & De Maskers) tekende jaren later op: 

 Op den duur gingen we steeds beter spelen, al waren we nog lang niet zo goed 

 als die Indo-rockbandjes. Als we op een talentenjacht speelden waar 

 bijvoorbeeld ‘The Hondo Rockers’ aan meededen, wisten we al van tevoren dat 

 we niet konden winnen. Die gasten waren gewoon veel beter! (Keppy, 2012) 

 Een van de hoogtepunten ‘Ramona’ van The Blue Diamonds dat in 1961 een 

wereldhit werd. De rage was van korte duur, snel domineerden de Britse pop- en 

rockgroepen die hitlijsten. Toch hadden de Indo-rockers getoond dat ze er waren en 

ze hadden een boost gegeven aan de Indische jeugdcultuur in heel Nederland. 

2.6 Conclusie 

De opvang van Indische Nederlanders en hun integratie in het nieuwe land ging niet 

zonder slag of stoot. Hoewel ze vlot Hollands praatten en goed ingevoerd waren in 

Neerlands geschiedenis, was er het gevoel van ontworteling. Desondanks zaten ze niet 

bij de pakken neer en wensten ze maar een ding: zo snel mogelijk integreren. De 

ontvangst die hen daarbij in Nederland ten deel viel, viel niet mee.  
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 Er was openlijke discriminatie, ook op de arbeidsmarkt waar Indische 

Nederlanders niet voor vol werden aangezien. Als reactie daarop gingen mensen 

overcompenseren en werden ze ‘overbeschaafd’. Maar, hoewel het onderhuids 

broeide, verliep de integratie tamelijk probleemloos. Sommigen sloten hun 

herinneringen achter slot en grendel, anderen hielden vast aan het verleden, Indische 

gewoonten en gebruiken.  

 Onder invloed van de cultuur - literatuur, muziek, theater en dans - ontstond 

er geleidelijk aan een levendige Indische subcultuur met eigen verenigingen en soosen. 

De schrijver Tjalie Robinson was van grote invloed hierop. Hij gaf mensen hun 

geschiedenis en waardigheid terug, voorzag hen van moed en troost met zijn boeken, 

met het blad Moesson en de Pasar Malam, de Indische markten door heel Nederland, 

die hij initieerde. Ondertussen probeerde de jeugd zich vaak letterlijk een weg in de 

Nederlandse samenleving te knokken en veroverde in de jaren ’50 met Indo-rock de 

muziekpodia.   
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Well, if storytelling is important, 

then your narrative ability or your ability to put into words 

or use what someone else has put into words effectively, 

is important too.”14 

 

– Howard Gardner, American psychologist 

 

  

 
14 http://thestorytelleragency.com/goodreads/50-best-quotes-for-storytelling 
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3. VERTELLING: THEORIE 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk ga ik in op het narratief. Wat is een verhaal, welke vormen nemen 

verhalen aan en wanneer is een verhaal geslaagd? 

3.2 Wat Is Een Narratief 

Het begrip ‘narratief’ of ‘verhaal’ wordt op allerhande manieren ingevuld, vanuit 

verschillende invalshoeken en met uiteenlopende omschrijvingen. Porter Abbott 

(2008) noemt het de representatie van een gebeurtenis of een serie gebeurtenissen.  

 Fisher (1984) omschrijft het als woorden en/of daden die gevolgen en betekenis 

hebben voor diegenen die deze woorden en/of daden beleven, creëren of interpreteren.  

 Terugkerende aspecten lijken in elk geval (1) het centraal stellen van de mens 

als actor en (2) het ernstig nemen van verhalen. Vertellers benoemen tijd en ruimte. Ze 

leggen verbindingen tussen gebeurtenissen en handelingen met behulp van thema's 

en plots. Ze laten ons voelen en begrijpen hoe de gebeurtenissen die wij indirect als 

feiten leren ooit volle situaties met keuzes en onverwachte consequenties waren. 

 Narratieven zijn meer dan klassieke vertellingen of neergeschreven verhalen in 

tijdschriften en boeken. Games, theatervoorstellingen, muziek, films en tv-

programma’s vertellen bijvoorbeeld ook verhalen (Gottschall, 2012).  



 

67 
 

 

 Een narratief kan dus breed worden opgevat. Volgens Atkinson (1995) bestaat 

het minstens uit drie bestanddelen: 

 1.  Chronologie: een serie van aaneengeschakelde gebeurtenissen in de tijd, 

  zonder dat die chronologisch moeten worden verteld. 

 2.  Betekenis: een keten van evenwicht-ontwrichting-evenwicht (het basale 

  narratieve syntagma). Dit komt overeen met het begin-midden-eind-

  model: gebeurtenissen in het begin veroorzaken gebeurtenissen in het 

  midden en die in het midden veroorzaken die aan het einde. 

  Andere gebeurtenissen die in dezelfde periode plaatsvinden, maar niet 

  worden vermeld, blijken kennelijk niet relevant voor het verhaal. De 

  gebeurtenissen die wel worden opgetekend, zijn dus ook betekenisvol. 

 3.  Sociale gebeurtenis: een narratief komt tot stand met het oog op een  

  publiek. Voor die lijst van karakteristieken zie Atkinson, p. 75-76. 

Men kan nog verder gaan en meer typische kenmerken van een narratief ontwaren.  

 Ik ga alleen focussen op wat voor narratieve input tot gemeenschappelijke 

sense-making bijdraagt. Pas achteraf kan de ‘context-dependence’, ‘interactive 

construction’, ‘open-ended nature’, als ‘message linked to the red thread in the 

narrative’ gereconstrueerd worden.  

 Zo is het narrative contextueel: de context waarin de mensen een verhaal 

vertellen beïnvloedt op zijn beurt het verhaal. Toehoorders of lezers maken deel uit 

van die context. Het verhaal krijgt een dynamiek van interpretatie en evaluatie tussen 

verteller en toehoorder. Soms wordt betekenis van een verhaal nadrukkelijk zichtbaar 

tijdens de vertelling, bijvoorbeeld wanneer de verteller op dat eigenste moment de 

emoties voelt die waren verbonden met de initiële gebeurtenissen.  
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 Ook die gebeurtenissen zelf zijn overigens afhankelijk van een context: ze 

hebben ergens en op een bepaald moment plaatsgevonden. Een verhaal is bovendien 

constructief. Belevenissen en gebeurtenissen worden verbonden aan een thema, en 

daardoor ontstaat iets nieuws. Verder zijn verhalen interactionistisch: ze ontstaan in 

wisselwerking met hun omgeving met verteller en luisteraar. Ook de institutionele 

omgeving en cultuur waarin verhalen worden verteld, geven betekenis en zin. Ten 

slotte zijn narratieven dynamisch, ze veranderen voortdurend. 

 Samenvattend is er sprake van een verhaal wanneer een of meerdere plots die 

zich afspelen in een afgebakende tijd en ruimte zich verdichten tot thema’s, waarbij de 

mens als actor centraal staat. Een verhaal is bovendien contextueel, constructivistisch, 

interactionistisch en dynamisch. Het geeft betekenis en kan worden gebruikt om de 

ervaringen van mensen te begrijpen. Een verhaal is een uitspraak of reeks uitspraken 

van een of meerdere personen met een ontwerp, een perspectief en een waardering 

(Meesters et al., 2010).  

 Persoonlijk is een verhaal bovendien pas geslaagd als het kan uitdrukken wat 

er in de verteller omgaat, wat het met de verteller doet of gedaan heeft.  

 Een goed verhaal geeft betekenis aan de beleving van de verteller, op zo’n 

manier dat de luisteraar die beleving kan voelen alsof hij er zelf bij was en zichzelf met 

‘the narrator’ kan identificeren. 

3.3 Instrumentele Verhalen 

Er zijn veel visies op het vertellen van verhalen, veel conceptualisaties van storytelling. 

Hieronder een aantal auteurs die ingaan op de structuur, substantie, stijl en principes 

van de verhaalkunst. 
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Vertellers 

Een aantal kernbegrippen komen terug in de literatuur over storytelling en narratieve 

methodologie: storytelling, narratieve methodologie, verhalen, narratologie, 

hermeneutiek. Uit het literatuuronderzoek en mijn contacten met experts, kwamen een 

reeks auteurs naar voren die boeiende visies hebben ontwikkeld over het thema. 

Hieronder volgt een overzicht en daarna schets ik kort hun posities om een overzicht 

van hun invloed op bewuste interpretatie patronen te krijgen en beter het storytelling 

werkveld en dominante richtlijnen voor narrative analyse te presenteren.  
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Auteur Titel Jaar van publicatie 

 
Homerus 
(“founding father”) 
 

De Ilias 
De Odyssee 

In de 8e eeuw v. Chr. 

 
Joseph Campbell 
(metanarrative over 
“kern”deeltjes van een 
narrative) 
 

The Hero with A Thousand Faces 
2008  
(eerste druk 1949) 

 
George Kelly 
 

Personal Construct Theory 1955 

 
Paul Ricoeur 
 

Time and Narrative 1984 

 
Robert McKee 
(“do it yourself” fase van 
metanarrative advies) 

Story: Substance, Structure, Style and 
the Principles of Screenwriting 
Dialogue: the Art of Verbal Action for 
Stage, Page and Screen 
Storynomics: Story-Driven Marketing 
in the Post-Advertising World 

1997 
 
2016 
 
2018 

 
Robert Atkinson 
 

The Gift of Stories 1995 

 
Richard Stone 
 

The Healing Art of Storytelling 1996 

 
Larry Cochran 
 

Career Counseling: A Narrative Approach 1997 

 
Mark Savickas 
 

The theory and practice of career 
construction 
Life design: A paradigm for career 
intervention in the 21st century 

2005 
 
2012 
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Homerus 

Een van de eerste grote Europese vertellers is Homerus (Blok, 1989). Zijn leven en werk 

blijven het voorwerp van vele vragen. Zo beschrijft hij in De Ilias: het beleg van Troje 

en in De Odyssee: de thuisreis van de Griekse held Odysseus na afloop van het beleg. 

Beide gebeurtenissen vonden vijfhonderd jaar voor Homerus’ leven plaats. In zijn tijd 

werden grote gebeurtenissen oraal doorgegeven, vaak op rijm of via gezang. Eén 

hypothese zegt dat Homerus de eerste was die zulke epische liederen die eeuwenlang 

onder barden circuleerden, opschreef. Op die manier heeft hij onbewust de rol van 

stamvader van het verhaal opgenomen in de westerse letterkunde. Structuur van zijn 

heroïsche verhalen bleef als kernpatroon alle latere narratives te beïnvloeden, wat 

heeft Joseph Campbell tot een meta narrative theorie gebracht.   

 Homerus schreef de kunst van het uitleggen en interpreteren van tekst toe aan 

de god Hermes, de boodschapper van de Griekse goden (Historiek, 2021). Hermes had 

de opdracht om goddelijke mededelingen te vertalen zodat de mensen ze begrepen. 

Zijn naam leeft verder in het begrip hermeneutiek, de interpretatieleer van teksten. 

(Bijvoorbeeld in een hermeneutische theorie van post – naïef narrative van Ricoeur) 

3.3.1 Metatheorieën 

Joseph Campbell 

De Amerikaanse mytholoog Joseph John Campbell (1949) onderzocht een groot aantal 

mythen, legenden en religies uit diverse culturen en kwam tot het inzicht dat de 

structuur van veel verhalen gelijklopend was en alleen de vorm verschilde. In al deze 

verhalen trof hij een archetypisch opzet aan: een held maakt een reis. Deze universele 

grondstructuur noemde hij monomythe.  
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Op deze structuur zijn allerlei variaties mogelijk, die ertoe dienen om diepere 

betekenissen over te brengen. In zijn beroemdste werk The Hero with A Thousand Faces 

(2008) toont hij aan dat deze monomythe is opgebouwd uit verschillende aspecten.  

 Zoals ‘Roep om avontuur’, ‘Het ontvangen van bovennatuurlijke kracht’, ‘Ontmoeting 

met de god/godin’, ‘Boetedoening’, ‘Terugkeer’, die op hun beurt nog in stadia zijn 

verdeeld. Samen beschrijven zij de heldenreis en verschaffen het verhaal de nodige 

metaforen om een spirituele waarheid uit te dragen.  

 Zij lichten het raadsel door van de Homo sapiens - Westers of Oosters, primitief 

 of beschaafd, modern of archaïsch. Het hele spectrum staat voor ons. We 

 hoeven het alleen maar te lezen, de vaste patronen te bekijken, veranderingen 

 te analyseren en zo tot begrip te komen van de diepe krachten die de 

 bestemming van de mens hebben vormgegeven.  (Campbell, 2004, p. 238) 

 In zijn werk maakt Campbell ook gebruik van de archetypes van Carl Jung en 

van de overgangsrituelen uit het boek Les Rites de Passage (1909) van de etnoloog 

Arnold van Gennep.  

Paul Ricoeur 

Volgens de Haes (n.d.), stelt Paul Ricoeur (1984) dat de mens vooral een vertellend 

wezen is dat zijn identiteit door middel van verhalen kleur geeft. Vaak zijn die 

verhalen onderling niet coherent. Het grotere geheel ontbreekt omdat ze op een losse 

en geïmproviseerde manier tot stand komen. Op het niveau van microverhalen hoeft 

de verteller niet binnen bepaalde verbanden te blijven en is hij bereid buiten de eigen 

kaders te treden. Pas later wordt er gezocht naar causale verbanden.   
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Bij het zoeken van die verbanden worden immers nieuwe verhalen en betekenissen 

gevonden (Ricoeur, 1984). 

George Kelly 

George Kelly (1955) is psycholoog en bedenker van de ‘personal construct theory’. Die 

stelt dat mensen hun eigen realiteit construeren op basis van wat ze ervaren. Dat doen 

ze aan de hand van verhalen. (Die dus vanaf publieke sfeer van Homerus naar 

persoonlijke sfeer van geïndividualiseerde mens gaat). De werkelijkheid van personal 

story, his-story or her-story, is immers voor interpretatie vatbaar. De werkelijkheid is 

immers voor interpretatie vatbaar. Van belang is om de constructie te begrijpen en 

indien nodig te veranderen. Iedereen heeft de mogelijkheid en de capaciteit om de 

eigen constructie van het leven te reconstrueren, bijvoorbeeld door er andere 

betekenissen aan te geven. Hierdoor hoeft men geen slachtoffer te zijn van zijn eigen 

biografie. Volgens Kelly is er altijd een alternatief voorhanden. Storytelling is bij 

uitstek een methode die constructies kan helpen ontwikkelen en die betekenis kan 

geven aan het leven van een mens (Kelly, 1955). 

3.3.2 Pragmatische Toepassingen Of Do-It-Yourself Storytelling Expertise 

Robert McKee 

Robert McKee (1941) is een autoriteit op het gebied van storytelling en de meest 

gevraagde screeningsdocent ter wereld. Hij heeft zich de laatste dertig jaar toegewijd 

aan het opleiden en begeleiden van scenarioschrijvers, romanschrijvers, 

toneelschrijvers, dichters, documentairemakers, producenten en regisseurs op 

internationaal niveau. Zijn leerlingen noemen McKee "de Aristoteles van onze tijd", 

vanwege zijn inzicht in de substantie, structuur, stijl en principes van de verhaalkunst 

(McKee Seminars, 2018). 
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 WRITE THE TRUTH - A culture cannot evolve without honest, powerful 

 storytelling. When society repeatedly experiences glossy, hollowed-out, 

 pseudo-stories, it degenerates. We need true satires and tragedies, dramas and 

 comedies that shine a clean light into the dingy corners of the human psyche 

 and society. If not, as Yeats warned, ‘the centre cannot hold. (McKee Seminars, 

 2018) 

 Structuur is karakter, zegt McKee. Verhaalgebeurtenissen beïnvloeden 

personages en vice versa. Acties en reacties creëren openbaring en inzicht, en openen 

zo de deur naar een zinvolle emotionele ervaring voor het publiek. Een ‘goed verhaal’ 

is de moeite waard om te vertellen als het aan vijf principes voldoet: (1) trekt het de 

aandacht; (2) kun je het goed onthouden; (3) is het authentiek; (4) heeft het 

verbeeldingskracht en (5) legt het een emotionele verbinding. Volgens McKee zorgen 

deze principes ervoor dat een verhaal de moeite waard is om te vertellen en dat de 

wereld het wil horen. Het is de kunst om een verhaal memorabel te maken en een 

indruk achter te laten bij de ontvanger (McKee Seminars, 2018). 

Robert Atkinson 

Robert Atkinson (1995) focust op drie vormen van persoonlijke verhalen: (1) een 

levensverhaal is het verhaal dat iemand over zijn eigen leven vertelt. Het berust op eigen 

herinneringen en die van anderen; (2) een autobiografie is een geschreven verhaal over 

iemands leven. Door de waarheid over jezelf te vertellen, leer je wie je bent en word je 

moediger, authentieker en levendiger. Door de waarheid van anderen te leren kennen, 

raak je vertrouwd met de ervaringen van mensen en (3) een persoonlijke mythe is een 

expressie van heilige en tijdloze elementen in een mensenleven.  
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 Het licht die ervaringen, geloofsovertuigingen, motieven en thema’s uit die een 

leven fundamenteel hebben bepaald (Atkinson, 1995). 

 Wanneer een verschrikkelijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden, worden 

verhalen ingezet om de situatie te ontleden en verhelderen. Het krijgt de vorm van een 

tragedie. Atkinson (1995) benoemt vier functies van verhalen: 

 1.  Psychologisch: een dialectiek tussen conflict en oplossing, verandering en 

  groei. 

 2.  Sociaal: het delen van verhalen om een gemeenschappelijke wereld te 

  vinden.  

 3. Mystiek/spiritueel: een gevoel van verbijstering en verwondering. 

 4.  Kosmologisch: orde aanbrengen in het universum, een duidelijkere blik 

  op de wereld en de rol die de mens hierin speelt. 

Richard Stone 

Verhalen zijn herinneringen uit het eigen verleden, zegt Richard Stone (1996).  Ze 

geven niet de feiten weer, maar het zijn interpretaties, subjectieve percepties en 

belevingen. Dezelfde gebeurtenis wordt door verschillende mensen anders verteld. Ook 

de selectie van wat mensen wel of niet vertellen loopt uiteen.  

 Het subjectieve karakter van verhalen maakt dat ze kunnen worden bijgesteld. 

Iemand die eens een slachtoffer was, is in staat om zijn eigen geschiedenis te 

herschrijven en zich op een andere manier te verhouden tot zijn verleden. In de act 

van het vertellen groeit een nieuwe betekenis, gebeurt dat op een positieve manier, 

dan zal ook de gepercipieerde werkelijkheid in positieve zin worden bijgesteld. 
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Larry Cochran 

Cochran (1997) gaat uit van een holistische visie op de mens: iedereen heeft een verhaal 

en moet worden aangemoedigd om dat te vertellen, op te diepen, er betekenis aan te 

geven en opnieuw te construeren. Cochran drukt dit uit in een sprekende vergelijking: 

een ‘agent, who makes things happen’ versus een ‘patient, to whom things happen’.  

 Wanneer iemand geen samenhangend verhaal kan creëren, dan krijgen 

gevoelens van passiviteit en zinloosheid de overhand. Die persoon is eerder een 

passieve toeschouwer in het leven in plaats van een actieve deelnemer. Een persoonlijk 

verhaal wordt gevormd in dialoog, zegt Cochran. Dialoog is een vorm van directe 

interactie waarbij nieuwe betekenissen worden geconstrueerd. Er wordt een wereld 

gecreëerd die past in een nieuw verhaal door gebeurtenissen te selecteren, te 

rangschikken en te benoemen in een zinvol geheel. Op deze manier ontstaat ruimte 

om de eigen situatie te veranderen.  

 Verhalen kijken dus niet alleen achterom, het zijn bovendien krachtige 

instrumenten om betekenis te geven aan de toekomst. Zulke verhalen kunnen worden 

gebruikt voor persoonlijke groei en kunnen iemand tot regisseur van zijn eigen leven 

maken (De Haes, n.d.). 

Mark Savickas 

Savickas (2005) gaat verder in dezelfde richting: met verhalen kun je interveniëren in 

je eigen leven. ‘Het zelf’ komt parallel tot stand met het construeren van iemands 

levensverhaal. Bij die constructie spelen reflectie en taal een doorslaggevende rol. Ze 

zijn het gevolg van een actieve en creatieve houding (De Haes, n.d.). Heden, verleden 

en toekomst krijgen een plaats in het verhaal, dat bovendien wordt aangewend om 

problemen te verhelderen en het leven betekenis te geven.  Savickas (2012) noemt dit 

zelfactualisatie.  
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Een onwrikbaar ‘zelf’ bestaat niet. Inzichten kunnen veranderen en de bouwstenen 

daarvoor zijn verhalen. Ze zijn de manier waarop de werkelijkheid wordt 

geconstrueerd, gedeconstrueerd en gereconstrueerd.  

 Savickas bakent zeven wezenlijke zinvragen af op basis waarvan mensen hun 

levensverhalen kunnen vormgeven: (1) wat wil ik? (2) wie ben ik? (3) wat is mijn 

wereld? (4) wat doe ik? (5) wat is mijn bron en mijn kracht? (6) waar ben ik goed in? 

en (7) wat is mijn levensmotto? (De Haes, n.d.). De antwoorden leveren een amalgaam 

van ongestructureerde macro- en microverhalen op. In die collectie gaat een mens 

gericht op zoek naar samenhang en zingeving. Microverhalen worden almaar 

opnieuw verteld en zijn het voorwerp van reflectie. Verbeeldingskracht, details, 

metaforen en emotioneel geladen woorden doen hen zinderen.  

 Nieuwe inzichten ontstaan, verbindingen worden gelegd en kleine verhalen 

worden gaandeweg ingeschakeld in grotere. Individualisering en personalisering van 

grand narratives ‘has come the full circle’: nu moet iedereen storytelling oefenen en 

zichzelf ‘narratief opbouwen’. 

3.4 Levensechte Verhalen 

De meeste deskundigen benaderen het verhaal uit de ratio en niet vanuit de ervaring. 

Er zijn ook onderzoekers die een laag dieper gaan en het verhaal als middel gebruiken 

om tot de zijns-laag van een mens te komen. Wie zijn zij en wat hebben ze ons te 

vertellen?  

Existentiële Vertellers 

Alle voorgaande auteurs beschrijven verhalen als een fenomeen. Ze ontleden wat je 

uit een verhaal kunt afleiden wanneer het er eenmaal is. Het zijn in de eerste plaats 

onderzoekers, die het verhaal analyseren om daarin structuren te ontdekken.  
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 Ze benaderen het verhaal met andere woorden vanuit de ratio, niet vanuit de 

ervaring. Ze hebben met andere woorden een hiaat: de zijns-laag waarnaar een verhaal 

verwijst en waarvan het louter een uitdrukking is. De uitdaging is om het verhaal niet 

als doel op zich te benaderen, maar als een middel om door te dringen in het hart van 

een kwestie. 

 Dat is wat dit onderzoek probeert te doen. Nu is de primaire zaak niet het 

verhaal zelf, maar wel de onderliggende, diepmenselijke lagen waar het de 

uitdrukking van is. De vorm, de buitenlaag, wordt daardoor van ondergeschikt 

belang. In plaats daarvan wil ik doordringen tot het transcendente gevoel wanneer 

mensen hetzelfde denken en voelen zonder een woord te zeggen.  

 Maar hoe kom je dat gevoel op het spoor? Mensen in nood hebben de neiging 

deze onderliggende talen te gebruiken.  

 Door op zoek te gaan naar de diepste mens, kwam ik bij het werk van Paul de 

Blot terecht. Hij is nochtans geen storyteller. Hij verdiept zich in de mens en constateert 

dat die op veel meer manieren communiceert dan door gesproken taal alleen. De Blot 

onderscheidt vele talen. Hij vertrekt niet vanuit het verhaal, maar vanuit het diepste 

zijns-niveau van de mens waarvan het verhaal een uitdrukking is.  

 Hieronder volgt een overzicht en daarna ga ik kort in op ‘de talen’ van De Blot 

en op het werk van enkele andere ‘existentiële vertellers’ die wel proberen recht te 

doen aan de onderliggende, diepmenselijke betekenis van verhalen.  
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Auteur Titel Jaar van publicatie 

 
Paul de Chauvigny de 
Blot, SJ Lic. Ph 
 

 
Vernieuwing van Organisaties in een 
Chaotische Omgeving door 
Vernieuwing van de Mens 
 
Business spiritualiteit - Een 
vernieuwingsmodel voor organisaties 
in een crisis 
 

2004 
 
 
2011 

 
Ignatius de Loyola 
 

A Pilgrim’s Journey: The 
Autobiography of St. Ignatius Loyola 
 
Geestelijk Dagboek  

 
2001 
 
 
2 februari 1544 tot  
27 februari 1545 
 

 
Antonio De Nicolas 
 

Powers of Imagining: Ignatius de 
Loyola 

1986 

 
Viktor Frankl 
 

Man's Search for Ultimate Meaning 2000 

 
Emanuel Levinas 
 

Totalité et Infini: essai sur l'extériorité 1961 
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Paul de Chauvigny de Blot, SJ Lic. Ph (15 mei 1924- 15 december 2019) 

Paul de Chauvigny de Blot was hoogleraar business spiritualiteit aan de universiteit 

van Nyenrode en een ware ‘uomo universale’ (Schoenmaker, 2008). Zijn leven is een 

zwerftocht langs verschillende wetenschapsdomeinen (zoals scheikunde, 

natuurkunde, theologie, filosofie en psychologie) en diepe poelen van menselijke 

ellende (zoals het Japanse concentratiekamp waar hij tijdens de oorlog verbleef). Zijn 

drijfveer is de mens, niet alleen de oppervlakkige verschijning die we dagelijks 

tegenkomen, maar de mens in zijn meest existentiële gedaante. "Mijn missie is 

menselijkheid", zegt hij in een interview met Karin Sorbi (tekst Karin Bosveld, z.d.). 

Hij beschouwt de mens als een spiritueel wezen.  

 Spiritueel staat daarbij voor alles wat menselijk is aan een mens, zoals zijn 

gevoel en bewustzijn. De Blot is beïnvloed door Ignatius de Loyola, die de mens leerde 

luisteren met zijn hele wezen en niet alleen met zijn gehoorzin. 

 Aan hem heeft De Blot zijn indrukwekkende proefschrift (2004) gewijd. Daarin 

portretteert hij De Loyola als een mens-gedreven vernieuwer die erin slaagt een grote 

organisatie – namelijk de Jezuïetenorde – tegen alle verdrukking in tot ontwikkeling 

te brengen. Beiden zoeken vanuit een chaotische tijd – De Loyola na de Dertigjarige 

Oorlog en De Blot na WOII – naar mogelijkheden om de mens te vernieuwen.  

 Net als De Blot vertrekt De Loyola van het zijns-niveau van de mens en kijkt 

van daaruit naar buiten. Op het zijns-niveau speelt de echte actie zich af. Daar worden 

verbeeldingskracht en fantasie geprikkeld en ontwikkelen zich de grootste innerlijke 

vernieuwingen. Gelijkaardige gedachten zijn terug te vinden bij Antonio De Nicolas 

en Victor Frankl. Van deze verwante denkers volgt hierna een korte schets. 
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 Een andere denker die een grote invloed had op De Blot is van Peursen, die hem 

“sterkte in zijn overtuiging dat filosofie belangrijk is” (De Blot, 2004, p. 2) en die hij in 

zijn dissertatie (2004) als volgt citeert:  

 De geschiedenis tekent zich af in verhalen. Dit wordt in alle culturen beseft. 

 Verhalen worden gedanst, uitgebeeld in grottekeningen, neergelegd in 

 symbolen en monumenten en in orale of schriftelijke tradities doorgegeven. Dit 

 alles is bekend. Nieuw is dat deze verhaalvorm steeds meer tot een eigen gebied 

 van wetenschappelijk onderzoek, en nog recenter tot thema van wijsgerige 

 analyse is geworden (p. 181). 

Van Peursen (1992, p. 80) geeft aan dat verhalen als ontologie kunnen doordringen op 

het zijns-niveau.15 

 De theorie van De Blot (2004), verheft zich boven het dualisme van verteller en 

luisteraar. Het omvat beide. De Blot onderscheidt twee niveaus die samen de 

compositie van de menselijke natuur weerspiegelen: het doe-niveau en het zijns-taal. Het 

doe-niveau wordt beheerst door het verstand. Het zijns-taal is het domein van het hart.  

Samen drukken zij zich uit in een gevarieerd spel van communicatievormen. Daarvoor 

maken zij gebruik van doe-talen, zijns-talen en relatie-talen. Taal is daarin meer dan een 

middel om verbanden te leggen (De Blot, 2011, p. 113). 

 
15 Van Peursen, 1992, 80. Hij werkt deze narratieve ontologie uit in zijn studie over de deiktische 
ontologie, ‘aanwijzende’ ontologie, waarbij hij ontologie de wijsgerige leer over de werkelijkheid 
verstaat. 
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 Doe-talen of Denk-talen zijn vooral bedoeld voor om rationele informatie uit te 

wisselen en logisch te denken (De Blot, 2011, p.113) ofwel secundaire talen. Ze worden 

gebruikt in wetenschappen, handel, rechtspraak en andere domeinen waar objectieve 

en ondubbelzinnige communicatie vereist is. Doe-talen of Denk-talen zijn 

onpersoonlijk en verstandelijk van aard. 

 Relatie-talen zijn ook rationeel, maar worden beïnvloed door subjectieve 

ervaringen en zijn minder eenduidig. Deze relatie-talen willen een betekenis uitdragen. 

Het zijn vooral luistertalen: luisteren is belangrijker dan praten en formuleren. Om dat 

te benadrukken geeft De Blot het volgende voorbeeld: 

  ●    In een doe-taal zie ik wat ik denk en denk ik wat ik zie. 

 ●    In een relatie-taal zie ik wat ik zie en hoor ik wat ik hoor. 

Ergo: de relatie-taal is meer gericht op waarneming en beleving. 

 Zijns-talen "bewegen zich op een dieper spiritueel zijns-taal. Verstandelijk zijn 

ze moeilijk te begrijpen, maar ze zijn wel herkenbaar voor het hart en zijn 

gevoelsleven." Het zijn primaire talen, zoals stiltetalen, fantasietalen, storytelling en 

liefde (De Blot, 2011, p. 120). 

Opmerkingen 

 1.  De Blot (2011) schrijft: “Het gaat hier om een rijk gevarieerd samenspel 

  van doen en zijn, van hart en rede, dat zich uitdrukt in verschillende 

  communicatievormen. . . . Hierbij wordt het begrip taal ruimer opgevat 

  dan een manier van verbanden leggen.” (p. 113).  In een gesprek is het 

  evident om niet door elkaar heen te praten, maar de talen van De Blot 

  kunnen wel door elkaar lopen en gelijktijdig plaatsvinden zonder elkaar 

  te verstoren. 
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 2.  Zijn taaltheorie heb ik in dit onderzoek opgevat als een wisselwerking 

  van gesproken en onuitgesproken mededelingen op verschillende 

  bewustzijnsniveaus die deels gelijktijdig plaatsvinden.  

 3.  Na het bestuderen van verschillende theorieën rond storytelling en taal, 

  kom ik tot de conclusie dat in geen enkele theorie de relatie tussen 

  verteller en ontvanger zo belangrijk is als bij De Blot. Weliswaar 

  benadrukken andere theorieën ook de interactie en het constructivisme 

  tussen vertellen en ontvanger, maar ze beperken zich naar mijn mening 

  tot het doe-niveau, de secundaire taal. 

Ignatius de Loyola 

Renaissance-denker Ignatius de Loyola was de stichter van de Orde der Jezuïeten en 

leerde de mens om te luisteren met zijn hele menszijn. Dat gebeurt door middel van 

verhalen, omdat die in staat zijn om de hele mens aan te spreken (De Blot, 2004). Het 

bekeringsproces van Ignatius werd gedreven door het luisteren naar verhalen. Joseph 

N. Tylenda, S.J. (2001) vertelt hierover in ‘A Pilgrim’s Journey: The Autobiography of St. 

Ignatius Loyola’ en in zijn ‘Geestelijk Dagboek: 2 februari 1544 tot 27 februari 1545’. Lang 

voor de narratieve methode werd uitgewerkt en erkend, maakte hij er al gebruik van. 

Ignatius is tot een totale vernieuwing gekomen door middel van verhalen en heeft 

hiervan zelf de kracht ervaren. Dat was zijn drijfveer om voor de vorming van anderen 

ook gebruik te maken van verhalen. 

 Ook voor De Loyola ging het niet zozeer om de inhoud van verhalen, maar 

eerder om hun kracht om de diepste menselijke verlangens vrij te maken. Daarvoor 

moeten verhalen persoonlijk zijn (De Blot, 2004). 
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 De Loyola realiseert zich dat de mens niet één taal spreekt, maar verschillende. 

Dat wil zeggen, hij onderscheidt scripturale, orale en audiale taal.  

 Ik kom op deze begrippen later terug. De mens is een wezen dat constant in 

samenspraak is met zijn omgeving.  

 "Het gaat hier om een rijk gevarieerd samenspel van doen en zijn, van hart en 

rede, dat zich uitdrukt in verschillende communicatievormen." (p. 113) aldus De Blot. 

Zij verstoren elkaar niet maar verrijken de communicatie. De Blot’s taaltheorie 

beschrijft een gelijktijdige wisselwerking van gesproken en onuitgesproken 

mededelingen op verschillende bewustzijnsniveaus (De Blot, 2011). 

Antonio De Nicolas 

Vanuit het narratief denken heeft de filosoof Antonio De Nicolas (1986) de kracht van 

‘de verhalende methode van Ignatius de Loyola’ bestudeerd. Hierbij staat de 

hermeneutische sleutel centraal: wat leren ze ons? Hermeneutiek is de leer van de 

interpretatie, de verklaring en de uitleg (De Blot, 2004). Het is ontleend aan het Griekse 

begrip ‘hermèneuoo’, dat uitleggen betekent (De Blot, 2004, p. 181). 

 De verhaalmethode van Ignatius noemt De Nicolas (1986) een 

ervaringshermeneutiek. Verhalen bevatten de sleutel voor de vragen: wie ben ik en 

wat wil ik? Ze zijn gebaseerd op een innerlijke ervaring. Door naar verhalen te leren 

luisteren, kan je iets blootleggen over de diepste betekenis van het leven.  

 De narratieve methode activeert de hele mens wanneer die in gesprek kan gaan 

met het verhaal. Deze methode wijst erop dat het leven uit één grote conversatie 

bestaat. Vanuit zijn narratieve filosofie toont De Nicolas aan hoe Ignatius langs 

verschillende conversatieniveaus tot verdieping komt van het doe-niveau tot het zijns-

niveau (De Blot, 2004). 



 

85 
 

 

Viktor Frankl 

Viktor E. Frankl was een Oostenrijkse neuroloog en psychiater die wordt beschouwd 

als de grondlegger van de logotherapie of existentiepsychologie. Misschien is het niet 

toevallig dat hij zijn ideeën heeft ontwikkeld in de Duitse vernietigingskampen, waar 

niets menselijks meer overbleef, behalve de zijns-laag. Vanwege zijn joodse afkomst 

belandt hij in concentratiekampen waar hij in zichzelf en zijn lotgenoten de mens in 

zijn meest existentiële gedaante leert kennen.  

 Het is in de geest van De Loyola om in uitzichtloze situaties te zeggen "Begin 

maar iets te doen voor andere mensen, waardoor je van je eigen verstarring vrijkomt." 

(De Blot, 2004, p. 178). Dat is letterlijk wat Frankl doet als hij zijn lotgenoten voorhoudt 

dat ze hun stervende mede-kampbewoners nog altijd enige troost kunnen bieden. Hij 

moedigt zijn medeslachtoffers aan in hun ellende de stervenden te helpen met een 

kruimel brood of door kleine gebaren als het opschudden van een kussen.  

 Zo weet hij een uitwisseling van existentiële gevoelens van dankbaarheid en 

erkenning op te roepen die hem later tot de kenmerkende uitspraak “Wanneer we niet 

meer in staat zijn onze situatie te veranderen, worden we uitgedaagd onszelf te 

veranderen.” (Citatennet, Frankl). Deze oriëntatie op de ander vindt weer vervolg in 

het werk van Levinas.  

 In zijn existentiepsychologie gaat hij uit van het ervaren en niet van het denken. In 

zijn logotherapie maakt Frankl (2000, p. 93) zijn patiënten bewust van hun diepste 

identiteit en hun verantwoordelijkheden voor anderen. Deze geven namelijk zin aan 

het leven. De mens is niet degene die vraagt 'Wat is de betekenis van het leven?', maar 

het is het leven zelf dat hem de omgekeerde vraag stelt: ‘Wat kun jij voor het leven 

betekenen?’. Hij maakt de mensen bewust van hun identiteit. 
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 In tegenstelling tot de mechanistische visie van de psychoanalyse, die de mens 

ziet als een wezen dat door instincten en aanvechtingen wordt gedreven, gaat de 

existentiële psychologie uit van de mens als een autonoom, spiritueel wezen (Frankl, 

1973, XV).  Frankl zoekt via de Logotherapie/Existentiële Analyse (LTEA) naar een zin 

in het leven. Hij identificeert dit als de primaire motiverende kracht in de mens. Zijn 

benadering is gebaseerd op drie filosofische en psychologische concepten: 1. Vrijheid 

van Wil, 2. Wil tot betekenis en 3. Betekenis in het leven.16 

Emanuel Levinas 

"Het is niet jij die de wereld een plaats geeft, maar het is de Ander die jou aanspreekt, 

appelleert en een plaats geeft."17 Met die uitspraak lijkt de Litouws-Franse filosoof 

Emmanuel Levinas (1906-1995) voor te bouwen op het werk van zijn tijdgenoot Frankl.  

In het denken van Levinas staat niet het Ik of zoiets als 'de wereld' centraal, maar de 

Ander. Voor hem geldt 'dat de ander altijd belangrijker is dan ik': Wat ik ben, wordt 

bepaald door de ander die mij als het ware gijzelt door een appèl te doen op mijn 

verantwoordelijkheid voor hem/haar.18 

 Evenals Frankl ontleende Levinas inspiratie voor zijn ideeën aan de Tweede 

Wereldoorlog die hij in krijgsgevangenschap in Duitsland doorbracht. De 

gruwelijkheden die hij zag, brachten hem tot een pleidooi voor meer menselijkheid. 

Hij vond de heersende filosofische opvattingen sterk geconcentreerd op het Ik en zette 

daar een filosofische Ander tegenover.  

 
16 https://www.viktorfrankl.org/logotherapy.html 
17 https://www.filosofie.nl/filosofen/emmanuel-levinas 
18 Emmanuel Levinas, 'Waar ik de ander ontmoet? Overal, overal', in:Trouw 29 april 1995 
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 Tegenover deze Ander heeft het Ik een primaire verantwoordelijkheid. In zijn 

bekendste werk, Totalité et Infini: essai sur l'extériorité (1961), argumenteert hij dat je de 

Ander nooit helemaal zult kunnen begrijpen, omdat je die altijd benadert vanuit je 

eigen begrippenkader. Er valt dus altijd iets buiten het bewustzijn, namelijk het 

perspectief van de Ander.  

Om die reden wordt het ook alteriteit genoemd: “Alleen als ik kan ik de ander in het 

gelaat zien. En omgekeerd: Het gelaat van de ander ziet mij aan.” (Duyndam & 

Poorthuis, 2003, p. 67-72).  

 De filosofie van Levinas en zijn beeld van de Ander hebben een invloed gehad 

op verschillende maatschappelijke terreinen, zoals de zorg, milieusector en 

multiculturele ontmoetingen, niet toevallig gebieden waar de Ander een kwetsbare rol 

heeft. 

3.5 Conclusie 

Storytelling staat centraal en is de kern van dit proefschrift. Een verhaal kan op vele 

manieren worden verteld. Dat laat ik zien aan de hand van deskundigen en auteurs 

die daar allen hun visie op hebben.  

 De meeste verhalen worden echter verteld vanuit de ratio, waarin het verhaal 

tot doel heeft de ervaringen van mensen te begrijpen. Maar een verhaal gaat veel 

verder dan de ratio.  

 Het is behalve een doel om een ervaring over te brengen, een middel om door 

te dringen tot onderliggende diepmenselijke lagen. De vorm, de buitenlaag, wordt dan 

van ondergeschikt belang. Ik laat me daarbij vooral inspireren door mens- 

onderzoeker Paul de Blot. De Blot vertrekt niet vanuit het verhaal maar vanuit het 

diepste zijns-niveau van de mens waarvan het verhaal een uitdrukking is.  
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Hij onderscheidt daarin verschillende talen. Zo zijn er de zijns-talen, die zich op een 

dieper spiritueel zijns-niveau bewegen. Verstandelijk zijn ze moeilijk te begrijpen, maar 

ze zijn wel herkenbaar voor het hart en gevoelsleven. En er zijn andere ‘existentiële 

vertellers’ zoals de stichter van de Jezuïetenorde Ignatius de Loyola, neuroloog en 

psychiater Viktor Frankl, de filosoof Antonio de Nicolas en de Litouwse-Franse 

filosoof Emmanuel Levinas.  

Met hen probeer ook ik recht te doen aan de onderliggende diepmenselijke betekenis 

van verhalen en vanuit het zijns-niveau te kijken naar de realiteit. 

3.5.1 De Betekenis Van Verhalen 

Betekenisgeving  

Mensen creëren een gedeelde werkelijkheid. Die kunnen ze die achteraf op een 

geordende manier ervaren.  

 Hoe gaat dit proces van het benoemen van de werkelijkheid in zijn werk? Weick 

(2009) veronderstelt dat mensen de werkelijkheid actief produceren en organiseren. 

Hij beschouwt verhalen die met zulke organisatieprocessen gepaard gaan als het 

resultaat van interacties. Actoren proberen immers voortdurend te begrijpen wat er 

gebeurt in een wereld die voor hen dubbelzinnig en onvoorspelbaar is. Hij noemt dit 

een proces van sensemaking. Dit begrip gaat verder dan interpretatie of 

betekenisgeving, via sensemaking worden ervaringen en gebeurtenissen actief gekneed, 

geschift en geordend, dat wil zeggen ge-framed voor interpretaties.  

 Mensen taxeren een situatie op basis van wat ze al weten. Ze maken keuzes die 

grotendeels worden bepaald door patronen: telkens wanneer ze nieuwe ervaringen of 

informatie opdoen, loopt het denkproces op een gelijkaardige manier. Ergens in dit 

obscure zoekproces, komt een gestructureerd beeld van de werkelijkheid naar boven. 
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Om betekenis aan die werkelijkheid te geven, maken mensen gebruik van vier 

bouwstenen: ecological change, enactment, selection en retention (Weick, 2009, p.139).   

 Een constante stroom van informatie vraagt om aandacht, dat is de ecological 

change (ecological, want wij registreren veranderingen in onze omgeving). Uit die veelheid 

aan informatie maken mensen selecties (selection), bewust maar minstens zo vaak 

onbewust. Sommige dingen worden opgeslagen of verwerkt, van andere wordt slechts 

vluchtig notie genomen of ze worden niet eens erkend (retention).  

Het spel tussen selectie en retentie bepaalt iemands gedrag, welke acties hij of zij 

onderneemt, welke informatie wordt opgevangen en hoe de werkelijkheid wordt 

gedefinieerd (enactment).  

Mensen leven in een omgeving die door henzelf wordt geordend en gedefinieerd. 

Weick noemt deze werelden ‘causale kaarten’. Gebeurtenissen worden op grond van 

persoonlijke ervaringen in een oorzakelijk verband gebracht en gegeneraliseerd.  

 Een persoonlijk verhaal, een eigen praktijk of theorie zijn voorbeelden van zo’n 

causale kaart. Vanuit zulke ordeningen ontstaat een begrip van wie we zijn en waar 

we voor staan. Dat betekent ook dat sommige ervaringen worden uitvergroot terwijl 

andere ervaringen nauwelijks worden opgemerkt of worden vergeten. Dat kan 

gebeuren op individueel of op groepsniveau.  

 Sommige ervaringen vinden hun neerslag in een verhaal, dat is de manier 

waarop zowel verteller als luisteraar ze onthouden. Een verhaal transformeert 

informatie in betekenis. Een samenhangend verhaal heeft drie ingrediënten: 

 1.  er vindt een actie plaats die een zekere energie genereert; 

 2.  het is plausibel en dus in staat om een betekenis te geven aan de  

  gebeurtenissen; 
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 3.  het verleidt tot engagement, dat wil zeggen dat ook anderen kunnen 

  bijdragen aan het proces van sensemaking.  

 Hiermee wordt het proces opengebroken: het heeft geen begin en geen einde 

(Koene, 2001). Elke gesproken of geschreven tekst is op meervoudige wijze verbonden 

met verleden, heden en toekomst (Flory, 2008). Elk verhaal wordt mee gevormd door 

de context, de betekenis transformeert en het verhaal gaat deel uitmaken van een 

oneindige keten van verwijzingen (Flory, 2008). 

3.5.2 Implicatie Voor Dit Onderzoek  

In het contact met Indische Nederlanders gebruikte de Nederlandse regering een 

secundaire taal, maar deze is niet te begrijpen in de primaire taal van de Indische 

Nederlanders. De respondenten in de interviews spreken een primaire taal. Dat is de 

methode, de kern van de zingeving.  

 De zingeving komt niet voor in de secundaire taal. Elke cultuur ontwikkelt haar 

eigen hermeneutische sleutel om haar verhalen te begrijpen (De Nicolas, 1986). De 

verhalen kunnen op verschillende manieren worden verteld: in de scripturale taal, orale 

taal en audiale taal (De Blot, 2004, p. 181-182-183). 

 De scripturale taal (secundaire niveau): een secundaire taal om zakelijk, objectief 

en professioneel wetenschappelijk te schrijven en denken over de dingen zoals ze zijn. 

Dit zijn met name geschreven teksten met een hoog objectief gehalte. Het is gericht op 

activiteiten en het doen. Het zijn verhalen met definieerbare begrippen, helder maar 

er is geen menselijke warmte (De Blot, 2004, p. 181). 

 De orale taal (primaire niveau): hierbij worden de verhalen doorverteld door een 

uitwisseling van de innerlijke ervaring met anderen in een mondeling gesprek.  
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Een dubbelzinnig verhaal wordt verduidelijkt door latere reconstructie van de bedoeling 

en de context van de spreker. Deze taal richt zich met name op de relatie. Het gesproken 

woord staat daarom centraal (De Blot, 2004, p.181-182). 

 De audiale taal (primaire niveau): een luistertaal die luistert naar verhalen van de 

innerlijke ervaring door aanwezigheid van anderen (De Blot, 2004). Deze heeft geen 

woorden nodig. Het luisteren speelt met name een rol om aan de hand van ritme en 

harmonie het verhaal te begrijpen.  De taal schenkt meer aandacht aan de ontmoeting 

tussen mensen en aan het gesprek op het niveau van de primaire taal (De Blot, 2004, 

p. 182-183). 

 Dit onderzoek sluit het meeste aan bij de methoden van De Nicolas, Levinas, 

Frankl en De Blot. Zij geven aan dat de oplossing erin bestaat vanuit het zijns-niveau 

te kijken naar de realiteit. 

 Het lijkt alsof Campbells onderzoek stuit op het zijns-niveau waar hij schrijft 

dat zijn verhalen in elk geval de metaforen vertellen van de bestemming van de mens, 

zijn hoop, zijn vertrouwen en zijn duistere geheimenissen. Hij is er dichtbij.  

 Misschien ontbrak de terminologie of voelde hij zich als mytholoog op dit 

terrein onvoldoende thuis. Een metafoor met zijn rijke idioom van wonderbaarlijkheid 

tot beleving en bezieling is ongetwijfeld een betere vorm om dat onbeschrijfelijke zijns-

niveau te benaderen dan de vertrouwde secundaire taal. Voor De Nicholas, Levinas, 

Frankl en De Blot is dat niveau het uitgangspunt.  
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"If you're going to have a story, have a big story, or none at all."19 

 

- Joseph Campbell, mythologist, writer and lecturer  

 
19 http://thestorytelleragency.com/goodreads/50-best-quotes-for-storytelling 
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4. VERTELLEN: DE METHODE 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de methode waarop het onderzoek is uitgevoerd en gestaafd. 

Kern ervan is het narratief onderzoek met focus op de verhalen die Indische 

Nederlanders vanuit hun beleving vertellen. Grounded theory zoekt naar verklaringen 

waaraan theoretische concepten worden opgehangen en de narratieve methode zoekt 

naar de reflectie op de levenservaringen van de respondenten. In feite heb ik veel 

aandacht geschonken aan de beleving van de respondenten maar tegelijkertijd heb ik 

geprobeerd die ervaringen te verklaren. Vandaar dat mijn onderzoek een mix is van 

grounded theory en de narratieve methode waarbij de nadruk ligt op het laatste. 

4.2 Het Perspectief: Storytelling 

Wie wil weten wat mensen echt hebben meegemaakt, moet in hun ziel proberen te 

kijken. Dat klinkt mysterieus, maar het gaat erom een inzicht te krijgen in 

hoogstpersoonlijke ervaringen, om toegang te krijgen tot een laag waarin fijne draden 

van lief en leed samenkomen. Het kan zijn dat gesprekspartners niet graag over deze 

ervaringen praten of niet weten hoe ze dat moeten doen. Het vraagt immers moed om 

je diepste zielenroerselen naar buiten te brengen. Bovendien ontbreken vaak de 

gepaste woorden. Neem nu een woord als ‘pijn’. Het beschrijft tegelijkertijd een zere 

vinger en het verlies van een kind. Wat moet je daarmee?  
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 Misschien is de al te menselijke wens om geen pijn te ervaren of te zien bij 

anderen, er de oorzaak van dat er zo weinig woorden voor bestaan. Toch is er nood 

aan meer subtiele termen en beschrijvingen, want zonder te begrijpen wat slachtoffers 

hebben doorstaan, blijven levensbepalende ervaringen onzichtbaar. Ook al 

veranderen ze mensen voor altijd en kunnen ze hen belemmeren in sociale of familiale 

situaties.  

4.2.1 Microstoria 

Bewust is ook gekozen voor microstoria omdat voor verhalen dit het meest bruikbaar 

is om antwoorden te zoeken op de onderzoeksvragen. Het gaat over het verhaal van 

de ‘kleine man’ met een deelname aan het grote verhaal. Kleine verhalen, kleine 

vertellingen (en dus microstorias) zijn de verhalen waar het om draait in de narratieve 

aanpak. Het gaat om kleine verhalen die niet verteld of gehoord worden binnen het 

grote verhaal, bijvoorbeeld in familieverband of in een gemeenschap. Niet elk verhaal 

wordt immers gehoord of verteld en macht speelt onvermijdelijk een rol in de 'strijd' 

rond verhalen. Deze verhalen kunnen ingaan tegen de dominante vertellingen en 

verwijzen naar een afwijkende praktijk en tegengeheugen.  

 Met microstoria wordt gekeken naar de stemmen van de mensen die zijn 

gemarginaliseerd en/of waar nauwelijks of niet naar is geluisterd (en dus hun kleine 

narratives verdwijnen blijkbaar spoorloos in grote narratives). De gemarginaliseerde 

verhalen kunnen overigens ook tegenstrijdig zijn aan het grote verhaal. Maar de 

gemarginaliseerde verhalen kunnen ook onderling tegenstrijdig en verschillend zijn 

van elkaar. David M. Boje heeft veelvuldig gebruik gemaakt van microstoria. Hij 

beschrijft deze werkwijze als volgt: “Putting local little people stones side by side with 

corporate and great CEO narratives” (Boje, 2001, p. 55). 
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En stelt dat: 

 The focus is on identifying incoherence, discontinuity, contradictions, and 

 ruptures in  everyday life. Instead of teleology of progress, microstorians 

 foci’s on the excluded narratives of women, ethnic minorities, witches, day 

 labourers, peasants, charlatans and other 'little people’ Instead of great man 

 grand narratives of the hegemony of a unitary  migratory, the point is to create 

 many histories from below. (Boje, 2001, p. 45) 

 Boje stelt dat het kleine en grote verhaal niet los van elkaar gezien kunnen 

 worden. Flory (2008) heeft dit uitstekend verwoord: “These stories  cannot be 

seen separate from the large story. They are about going against the story, but also 

going along with the story” (p. 58). 

 Welke psychische pijn hebben Indische Nederlanders jarenlang ervaren en met 

zich meegedragen door hun gedwongen migratie naar Nederland; een pijn die in 

Nederland niet erkend werd als behorend tot de great narrative c.q. canon van het 

oorlogsleed van de Nederlandse samenleving? Dit maatschappelijk vraagstuk is de 

tentatieve probleemstelling voor het onderhavig narratief onderzoek van deze 

dissertatie. 

 Ik luisterde om te begrijpen en te leren. Niet om medelijden met hen op te 

roepen of hen in een slachtofferrol te duwen. Wel om een beter begrip te krijgen van 

een historisch geladen periode en meer inzicht in de existentiële worstelingen van een 

belangrijke bevolkingsgroep in de Nederlandse samenleving.  
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 [Mijn vader] heeft in Birma in een kamp gezeten en hij zag in ons allemaal 

 Japanners. [Hij] zat altijd met een stengun klaar en elke dag dronk hij een fles 

 jenever. . . . Elke dag was vreselijk.  

  Mijn vader haalde ons uit bed en zette ons tegen de muur met een 

 stengun. Dan hoorde je mijn moeder zeggen: “Piet, dat zijn jouw kinderen”. 

 “Nee,” antwoordde hij, “zie je die spleetogen? Dat zijn Japanners!“ (Innerview 

 6 – SF) 

 Zulke verhalen leggen getuigenis af van een realiteit die anders onzichtbaar 

blijft, binnenskamers. Dankzij storytelling kwam ik in de loop van het onderzoek 

dichter bij de kern. Het is een methode waarbij de onderzoeker de respondenten laat 

praten, zonder te oordelen of al vooraf een doel te stellen om te diagnosticeren. Soms 

zijn kwesties te delicaat om te bevragen met een kwantitatieve enquête. Indische 

Nederlanders de vraag stellen hoeveel pijn ze hebben ervaren op een schaal van een 

tot tien draagt weinig bij tot een dieper inzicht. Storytelling beschikt daarentegen over 

een idioom om menselijk leed uit te drukken.  

 Het verhaal is een vorm waarin mensen uitdrukking kunnen geven aan 

uiteenlopende gevoelens: pathetisch, dramatisch, door-en-door triest, 

afschrikwekkend, duizelingwekkend, melancholisch, romantisch, nostalgisch, 

verstikt, zwijgend, subjectief, geserreerd, ingehouden, overdreven, onttrokken. 

Daarmee bieden verhalen misschien toch een ware inkijk in de ‘ziel’.  
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4.2.2 Narratief Onderzoek 

In deze studie wil ik de betekenis van persoonlijke verhalen van Indische 

Nederlanders achterhalen aan de hand van de narratieve methode, een vorm van 

kwalitatief onderzoek. Dat doe ik op basis van een literatuuronderzoek en open 

diepte-interviews. 

 Narratief, kwalitatief onderzoek veronderstelt een sociale interactie tussen 

respondent en onderzoeker. De onderzoeker nodigt de respondent uit om zijn of haar 

verhaal te vertellen en neemt een actieve houding aan door op zoek te gaan naar 

vragen die leven in de realiteit van de respondent. De verhalen waarnaar wordt 

gezocht hebben een vaste structuur. Ze bestaan uit een begin, een midden en een slot. 

Ze zijn logisch opgebouwd in de tijd en in oorzaak-gevolg sequenties en ze hebben een 

plot.  

 Via verhalen kunnen respondenten hun tacit knowledge expliciet maken, er 

structuur in aanbrengen en ervaringen verhelderen. In de literatuur worden 

technieken aangehaald om de beperkingen van taal te omzeilen tijdens zulke 

interacties. De onderzoeker wacht vervolgens de taak om het verband te leggen tussen 

gedrag, verhaal en ervaring van de respondent. Narratief onderzoek heeft dus een 

kennisdoelstelling. 

 Narratief onderzoek heeft daarnaast een emancipatoire doelstelling. De 

respondenten kunnen via narratieven hun ideeën of ervaringen formuleren, hun visie 

weergeven en hun stem laten horen. Zo krijgen ook gemarginaliseerde of ontbrekende 

verhalen de kans om te worden geuit. Soms kunnen ze zelfs een alternatief of nieuw 

discours opleveren over een bepaalde gebeurtenis of periode.  
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 Narratief onderzoek kan ertoe leiden dat verhalen als vehikel worden ingezet 

voor sociale of persoonlijke verandering. De innerlijke drang om verhalen te vertellen 

en dat ook daadwerkelijk te doen, heeft een therapeutisch effect.  

 Het vertellen van verhalen versterkt familie- en gemeenschapsbanden. In 

Handreiking 2017 - Psychische problematiek bij vluchtelingkinderen en -jongeren gebruiken 

Van Schie en Van den Muijsenbergh (2017, p. 9), een citaat van Struik (2010) en stellen 

dat de gevolgen van traumatisering ook niet zichtbaar zijn. 

 Na een traumatische ervaring kan er een zogeheten latentieperiode optreden, 

 waarin het kind ogenschijnlijk klachtenvrij is. Het kind is dan slechts bezig met 

 overleven en kan zich niet permitteren heftige reacties te vertonen. Het 

 voortbestaan van een onveilige situatie kan mede de afwezigheid van reacties 

 bepalen. Deze kinderen overleven vaak door zich heel wijs en competent te 

 gedragen. Hun ontwikkeling wordt echter wel ernstig bedreigd. Ze zijn 

 chronisch gestrest en alert, durven niemand te vertrouwen en zich niet te 

 hechten. Ze zijn eenzaam, durven geen troost te zoeken, maar kunnen ook 

 zichzelf niet geruststellen (p. 9). 

 Om de kracht van verhalen te ervaren is het van belang te achterhalen welke 

diepere betekenis er achter de verhalen van de respondenten schuilgaat (Bruner, 1990). 

Via het ‘Innerview-model’ zijn de respondenten uitgenodigd om hun verhaal te 

vertellen. Daarmee is een helder inzicht gekregen in hun levenshouding en 

probleemgebieden. Het geeft ook inzicht in de meerstemmigheid en meervoudigheid 

en het bestaan van meerdere -soms conflicterende- verhalen naast elkaar.  
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Olthof & Vermetten (1994) stellen dat de betekenissen van deze verhalen worden 

geordend op een verhalende manier.  

 Dit verhalend verbinden van ervaringen en betekenissen sluit aan bij de 

veronderstelling dat elk mens de fundamentele drang heeft om de wereld zin en 

betekenis te geven door verhalen te construeren waarmee verleden, heden en 

toekomst worden verbonden.  

 De manier waarop de respondenten hun verhaal vertellen, bepaalt hoe ze in het 

leven staan. Westerhof & Bohlmeijer (2010) geven aan dat een aantal narratieve 

onderzoekers ervan uitgaan dat verhalen ertoe doen. De verhalen helpen mensen zich 

te oriënteren in hun leven, ze geven een beschrijving van de wereld waarin zij leven 

en geven ze ook vorm. Door deze verhalen te analyseren en waar nodig bijstellen, 

ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten (Westerhof, 2018). 

 Het ‘Innerview-model’ kan mijns inziens helpen bij narratieve therapie of 

rationeel-emotieve therapie.  Narratieve therapie is een vorm van psychotherapie die 

mensen helpt hun waarden en de vaardigheden en kennis te identificeren die ze nodig 

hebben om deze waarden na te leven, zodat ze effectief kunnen omgaan met alle 

problemen waarmee ze worden geconfronteerd. De therapeut probeert de persoon te 

helpen co-auteur te zijn van een nieuw verhaal over zichzelf door de geschiedenis van 

die kwaliteiten te onderzoeken (Monk & Winslade, 2000). Rationeel-emotieve therapie 

(RET) of Rationeel-emotieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij 

zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol spelen.  
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Het is een vorm van cognitieve gedragstherapie en de grondlegger hiervan is de 

Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913-2007).20 

 Voor cliënten kan het helpen om betekenisvolle rode draden in hun 

geschiedenis en leven te laten ervaren. Ook kan het bijdragen tot een zich verbonden 

weten met anderen rond belangrijke waarden en intenties (Westerhof, 2018). 

 In de psychotherapie heeft Michael White het idee van 'het externaliseren van 

het probleem' geïntroduceerd (White & Epston, 1990; White, 2007). Hij objectiveert niet 

de persoon maar objectiveert het probleem. Met andere woorden: niet de persoon is 

het probleem, maar het probleem is het probleem. Hij stelt dat cliënten zich vaak met 

hun probleem voelen samenvallen: hun identiteit bestaat uit het probleem: ze zijn hun 

probleem geworden.  

 Mijns inziens kan voor therapeuten verdere gevoeligheid worden ontwikkeld 

voor taal, tekst, context en betekenis en voor metaforisch taalgebruik in het bijzonder. 

Ook kunnen vaardigheden verder worden ontwikkeld om met meerstemmigheid en 

meervoudige perspectieven om te gaan in zowel maatschappelijk als historisch 

perspectief. 

 Niet alleen in sociale wetenschappen worden narratieven of persoonlijke 

verhalen als onderzoeksmethode gebruikt, ook historici zien de orale 

geschiedenisoverdracht als een belangrijke bron om onderzoek te verrijken.  

 
20 https://albertellis.org/rebt-therapy-in-the-context-of-modern-psychological-research/ 
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 Van der Zon (2016) geeft aan dat individuele vertellingen over persoonlijke 

ervaringen essentieel zijn voor het begrijpen van de geschiedenis. Ook geeft zij aan dat 

gesproken bronnen inzicht geven in de manier waarop het verleden wordt herinnerd 

en welke betekenis eraan wordt gegeven. Het is relevant, omdat het beeld van de 

geschiedenis een belangrijke -zo niet de belangrijkste -factor is bij de vorming van 

identiteit. Weten wie je bent begint bij weten waar je bent geweest (Van der Zon, 2016). 

 Ze kleuren, verfijnen en completeren de officiële of politieke interpretatie van 

gebeurtenissen, maar ook het herkennen van emoties in verhalen (Truong et al., 2014). 

Verhalen kunnen ook worden gebruikt om patronen te vinden in de manier waarop 

een gemeenschap naar gebeurtenissen kijkt (Ginzburg et al., 1982). 

 In dit onderzoek wil ik nog een stap verder gaan. De Spaans-Amerikaanse 

filosoof Antonio De Nicolas spreekt over de hermeneutische kracht van verhalen. 

Verhalen roepen een innerlijke ervaring op, een sleutel voor vragen als: wat wil ik en 

wie ben ik? (De Blot, 2004, p. 179). 

 Creativiteit wordt gestimuleerd en de verbeelding wordt aangesproken. 

Respondenten bij wie het bewustzijn ongeordend is, kunnen plots een samenhang 

ontdekken en zelfs tot innerlijke zekerheid komen. Iemand die zo’n 

ervaringshermeneutiek ondervindt, kan de historisch-culturele beperkingen van zijn 

leven doorbreken en dieper doordringen in de wortels van zijn bestaan (De Blot, 2004, 

p. 179-180). Narratief onderzoek betekent met andere woorden een verdieping van het 

oogmerk van kwalitatief onderzoek. 

4.3 Grounded Theory 

“Grounded theory is regarded by Glaser and Strauss as a general theory of scientific 

method concerned with the generation, elaboration, and validation of social science 

theory” (Haig, 1995, p. 1).  
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“The goal of grounded theory is to develop an explanatory theory of basic social 

processes” (Starks & Brown Trinidad, 2007, p. 1374). De grounded theory van Glaser 

en Strauss (1967) is een vorm van kwalitatief onderzoek in de sociale wetenschappen, 

waarbij gegevens volgens een specifieke strategie worden verzameld en verwerkt 

(Lauwers & van Gils, 2004). De onderzoeksstrategie is erop gericht een nieuwe theorie 

te formuleren, en niet – zoals in experimenteel onderzoek het geval is – de waarde van 

een bestaande theorie te toetsen. Het doel van grounded theory is het ontwikkelen van 

'gefundeerde theorieën’. Ook deze studie baseert zich op grounded theory.  

 In zijn oratie geeft Westerhof (2018) aan dat kwalitatief onderzoek recht doet 

aan het unieke karakter van verhalen: mensen krijgen door verhalend onderzoek een 

stem. Voor de empowerment en emancipatie van groepen -die anders minder 

zichtbaar zijn in de maatschappij- is het belangrijk dat patronen in grotere 

hoeveelheden verhalen worden herkend en verbonden met andere aspecten van 

menselijk functioneren; het welbevinden en de geestelijke gezondheid (Westerhof, 

2018). 

 Van Staa en Evers (2010) geven aan dat door middel van triangulatie die 

subjectiviteit wordt ondervangen, dat wil zeggen dat er meerdere 

dataverzamelingsmethoden worden toegepast op de kwalitatieve data-analyse.  

 In dit geval gaat het om methodetriangulatie (data zijn op verschillende 

manieren verzameld), datatypetriangulatie (verschillende soorten data c.q. verhalen 

zijn gebruikt) en analysetriangulatie (verschillende analysetechnieken (codering, 

observatie, diepte-interviews) zijn aangewend om op zoek te gaan naar betekenissen). 

Zo kan de diepte, kwaliteit en reikwijdte van het onderzoek worden vergroot, in het 

bijzonder de interne betrouwbaarheid en de interne validiteit. 
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 Analysetriangulatie zorgt ervoor dat de inzichten meer compleet zijn en vanuit 

verschillende invalshoeken worden benaderd.  

 Het nemen van steekproeven tijdens het verzamelen van data is een ander 

beproefd middel in kwalitatief onderzoek. Vooral in veldonderzoek, wanneer de 

onderzoeker gaandeweg steeds meer komt te weten over context en achtergrond, helpt 

een steekproefsgewijze aanpak data te verduidelijken en vormt een stap richting 

emergent grounded theory (Charmaz, 2008). 

4.4 Doelgroep 

Ik kies ervoor om te focussen op de verhalen die Indische Nederlanders over zichzelf, 

hun ervaring en beleving vertellen.  

 De achterliggende context was die van ‘De Indische Kwestie’, de eis vanuit de 

Nederlands-Indische gemeenschap voor erkenning van en verontschuldiging voor de 

onbehoorlijke behandeling door de opeenvolgende Nederlandse regeringen na de 

Tweede Wereldoorlog (De Indische Kwestie, 2017). Verschillende thema’s zijn met die 

kwestie verbonden: financiële achteruitgang, gebrek aan begrip, zich tekortgedaan of 

in de steek gelaten voelen, geen plaats krijgen of vinden in Nederland. 

 De Molukse gemeenschap wordt niet in dit onderzoek opgenomen. Dat is een 

bewuste keuze. Dit in tegenstelling tot de mening van veel Nederlanders dat de 

Indische gemeenschap en de Molukse gemeenschap veel dezelfde problemen hebben. 

Zij mogen beslist niet over dezelfde kam worden geschoren. Ook al ziet de 

Indonesische bevolking beide groepen als verraders.  

 Molukkers vormen immers een tamelijk gesloten gemeenschap met een eigen 

cultuur en een andere achtergrond dan de grotere groep van Indische Nederlanders 
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waarvan zij deel uitmaken (Historiek, 2021). Zij waren de ruggengraat van het 

Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL).  

 Na de onafhankelijkheid van Indonesië bleek dat de belofte op een eigen 

Republiek der Zuid-Molukken (Republik Maluku Selatan (RMS) niet zou worden 

ingelost. Dit was een heel specifieke situatie die de Molukkers bijzonder heeft 

ontgoocheld (Smeets & Steijlen, 2006). Die eigen dynamiek doet mij besluiten dat de 

Molukse gemeenschap een afzonderlijk onderzoek verdient. 

4.5 Dataverzameling 

In maart 2016 heb ik een oproep geplaatst in Moesson, een Indisch maandblad. De 

doelgroep was die van teruggekeerde Indische Nederlanders, bij voorkeur uit de regio 

Soerabaja, die de oorlog, de dekolonisatie en de gevolgen daarvan hebben 

ondervonden. Op deze oproep kwamen 35 reacties. Met 16 mensen heb ik open 

gesprekken gevoerd om hun verhalen te capteren.  

 Eerder al had ik 5 respondenten geïnterviewd via persoonlijke contacten. In 

totaal zijn er dus 21 (inclusief de 5 bovenstaande) respondenten opgenomen in het 

onderzoek. 

4.5.1 Secundair Bronnenmateriaal 

Verder heb ik ander bronnenmateriaal gebruikt, onder andere 22 videofragmenten die 

publiek beschikbaar zijn via YouTube (21) en Vimeo (1).  

 De interviews en het beeldmateriaal zijn ook uitgeschreven, op een harde schijf 

gezet en ingeleverd bij de Universiteit.21  

 
21 Zie bijlage A 



 

105 
 

 

Daarnaast zijn ook publieke forums van de Indisch-Nederlandse gemeenschap 

geraadpleegd, zoals o.a. Javapost.nl, om aanvullende perspectieven vanuit deze 

gemeenschap in kaart te brengen en in context te plaatsen. 

4.5.2 Interviews 

Door middel van diepte-interviews probeerde ik antwoord te vinden op de vragen 

van dit onderzoek. De interviews werden geregistreerd met video. De respondenten 

hebben mondeling en/of schriftelijk toestemming gegeven om het interview voor 

onderzoek te gebruiken en eventueel publiek te maken. Voorafgaand werd hen 

duidelijk gemaakt dat het ging om hun persoonlijke verhaal.  

 Een diepte-interview is een open, ongestructureerd gesprek waarin de 

onderzoeker met de respondent grondig op de materie ingaat. Ongestructureerd wil 

zeggen dat de gang van het interview wordt bepaald door wat de geïnterviewde ter 

sprake brengt.  

 Het gesprek startte met de vraag: “Kunt u iets vertellen over uw leven in 

Nederlands-Indië, over de oorlogsperiode in Nederlands-Indië en uw leven in Nederland?”  

 Deze vraag is bedoeld als een uitnodiging om te beginnen vertellen, zonder het 

gesprek al in een bepaalde richting te sturen.  

 In de loop van het interview werden verdiepingsvragen gesteld in functie van 

wat de respondenten vertelden. Ik gebruikte onder andere the laddering-technique, een 

doorvraagtechniek die peilt naar de keten van betekenissen en veelal bestaat uit de 

vraag: “Kunt u uitleggen waarom dit voor u belangrijk is?”. Deze benadering is een manier 

om inzicht te krijgen in de meervoudige werkelijkheid van het verhaal (Miles & Rowe, 

2004).  
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 Achteraf werden de opgenomen interviews getranscribeerd met het oog op 

analyse. Ook zijn non-verbale gegevens genoteerd, bijvoorbeeld zichtbare emoties, een 

lange pauze of een zucht. Ik heb ook een membercheck uitgevoerd. De respondenten 

hebben de uitgeschreven interviews ontvangen en hen werd gevraagd of zij akkoord 

gaan met de manier waarop de verhalen werden opgetekend.  

 Naar aanleiding van het interview en andere contacten met de respondent, heb 

ik bovendien mijn eigen reflecties en observaties neergeschreven. Al deze informatie 

werd gebruikt voor de analyse.  

4.6 Analyse 

Basten (2014) geeft aan door de verhalen te analyseren kun je van individuele naar 

collectieve verhalen komen en de samenhang daarin leren kennen. 

 Om de verhalen van individuele Indisch-Nederlandse respondenten te 

analyseren werd een beroep gedaan op verschillende analyse vormen. Er was ook 

aandacht voor de codering en voor de waarborging van de wetenschappelijke en 

praktische geldigheid. 

Narratieve analyse 

Basten (2020) stelt dat in narratief onderzoek verschillende vormen van analyse 

worden gebruikt: 

 1.  Thematische narratieve analyse: het complete verhaal wordt   

  geanalyseerd met aandacht voor de maatschappelijke context. De focus 

  ligt op wat er wordt gezegd, welke thema’s aan bod komen. 

 2.  Structurele narratieve analyse: de structuur van het verhaal wordt  

  geanalyseerd, meer bepaald de taal, de vorm en de effecten ervan op 

  verhaallijn en stijl. 
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 3.  Dialogische analyse: richt zich op de context waarin het verhaal  

  plaatsvindt, op de tekst en de lezer, op de dialoog tussen luisteraar en 

  verteller en op het (her)vormen van de identiteit. 

 4.  Visuele analyse: richt zich op uitdrukkingen en gebaren die een mening 

  of emotie weergeven. Bij deze analyse wordt een beroep gedaan op de 

  beelden die tijdens het onderzoeksproces zijn gemaakt of op bestaande 

  beelden. 

 Dit onderzoek combineert een dialogische en een visuele analyse. Die eerste 

heeft betrekking op de context, in dit geval bij de respondent thuis, en op het 

(her)vormen van de identiteit van de respondent.  

 De tweede is relevant omdat het zich richt op niet-verbale uitdrukkingen van 

de respondent en daardoor een complement betekent voor wat er werd verteld. 

Bovendien werden ook bestaande videobeelden geanalyseerd.  

Drie analyseniveaus 

Volgens Basten (2020) bestaan er drie niveaus in de analyse van narratieven: 

 1.  De eerste analyse betreft de inhoud van de verhalen en laat zien wat 

  mensen belangrijk vinden. De centrale vraag bij de eerste analyse is: wat?  

 2.  De tweede analyse richtte zich op de entiteiten (personen, organisaties, 

  dingen) die een rol spelen in de verhalen. Zo worden onderlinge posities 

  en relaties blootgelegd. Centrale vraag bij de tweede analyse is: wie?  

 3.  Met een derde narratieve analyse wordt ingezoomd op stijlfiguren en 

  retorische middelen die mensen inzetten om de waarde van hun verhaal 

  te verstevigen of af te zwakken. De centrale vraag bij het derde niveau 

  is: hoe? 
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 In dit onderzoek heb ik in de eerste plaats de data systematisch bewerkt om de 

analyses goed uit te voeren. Ik heb mij daarna beperkt tot de eerste en tweede analyse, 

vermits het onderzoek ingaat op de ervaring van de respondent.  

 Hierbij staat gevoel voorop en niet de ratio. De stijl en retorische middelen zijn 

daarom minder van toepassing. 

Codering 

Er zijn codes toegewezen aan de hand van thema’s die uit de interviews naar voren 

zijn gekomen. Door het verhaalperspectief vast te houden en de transcripties te 

analyseren met instrumenten uit de literatuurwetenschappen (Meesters et al., 2010), 

heb ik de betekenisgeving door de respondenten achterhaald. Daarbij waren enkele 

vragen van belang: Welke gebeurtenissen werden genoemd en zijn dus van belang? 

Over welke onderwerp(en) werd juist niet gesproken?  

 Zijn de vertelde gebeurtenissen vergelijkbaar met andere verhalen of andere 

gebeurtenissen uit de interviews? Zijn deze kwesties te vinden in andere bronnen? 

(Meesters et al., 2010).  

 Door deze codering is een intern en extern referentiepunt ontstaan. Per 

respondent kon ik nagaan welke gebeurtenissen voor hem of haar relevant zijn 

(Meesters et al., 2010). En welke kennelijk niet. Deze bijkomende stap was nodig, 

omdat het opzet van de diepte-interviews vrij en ongestuurd was, en ik respondenten 

niet rechtstreeks heb gevraagd of zij een bepaalde situatie relevant vonden.  

 De codering verliep in verschillende stappen. Eerst heb ik de teksten op basis 

van betekenissamenhang opgedeeld in fragmenten. Daarna zijn er descriptieve en 

interpretatieve codes toegekend. Descriptieve codes geven een korte samenvatting 

van de inhoud van het fragment.  
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 Interpretatieve codes geven de interpretatie van de onderzoeker weer, met 

bijvoorbeeld labels als winnaar/verliezer en aanpasser / achterblijver. Recht doen aan 

het verhaal van de respondent blijft in het hele proces een primair aandachtspunt. 

 Het vastleggen van de verschillende stappen, interpretaties en tussentijdse 

bevindingen in logboeken of memo’s was een belangrijk onderdeel van de totale 

analyse. 

Waarborging wetenschappelijke geldigheid (Rigor) 

In deze studie is voor het verhaal als onderzoeksstrategie gekozen, uitgevoerd door 

middel van een narratieve analyse.  

 Verhesschen (1998) meent dat een narratief een waarheid kan verhelderen, 

daarmee wijzen ze niet op een wetenschappelijke waarheid, maar op een 

diepmenselijke, existentiële of sociale waarheid op basis van ervaringen of 

belevenissen van Indische Nederlanders. Door Boje (2001) is de narratieve 

methodologie vooral bekend geworden onder de noemer storytelling.  

 Flory (2008) stelt dat het er niet om gaat of de verteller een ‘correcte’ perceptie 

van de feiten heeft, maar wel of de onderzoeker zich empathisch in de wereld van de 

verteller kan verplaatsen en ze samen tot een coherente uitdrukking kunnen komen 

van dieperliggende ervaringen. 

 De werkwijze en methode van een kwalitatief, narratief onderzoek als dit zijn 

minder gestandaardiseerd dan bij een kwantitatief onderzoek. Het voordeel daarvan 

is dat de onderzoeker kan waarnemen (horen, zien, vragen) wat relevant is of door de 

vertellers als relevant wordt aangegeven. Als het doorvragen of observeren op een 

systematische manier gebeurt, dan blijft de validiteit van het onderzoek gewaarborgd 

(Boeije et al., 2009). 
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 Een mogelijk nadeel is dat een kwalitatief onderzoek als dit moeilijk 

controleerbaar is, terwijl de beoordeling door peers een belangrijke voorwaarde is om 

dataverzameling wetenschappelijk te noemen. Een ander risico is dat de onderzoeker 

te betrokken raakt bij het onderzoek en zijn of haar kritische blik daarmee afneemt.  

 Zo’n evolutie wordt going native genoemd. Voor de narratieve onderzoeker is 

het daarom een blijvende uitdaging om de verhalen zoveel mogelijk weer te geven 

door de ogen en gedachten van de vertellers, zoals zij die hebben beleefd en ervaren.  

 De onderzoeker neemt weliswaar een empathische houding aan, maar hij of zij 

eigent zich het verhaal en de emoties niet toe, er blijft een gezonde afstand bestaan 

(Denzin & Lincoln, 1994). 

 Guba en Lincoln (1989) geven aan dat het van belang is om het verhaal van de 

verteller ‘heel’ te houden. Er wordt dus een beroep gedaan op het zelfkritische en 

reflexieve vermogen van de onderzoeker om een niet-(ver)oordelende, creatieve 

wisselwerking tussen theorieën en verhalen op gang te brengen (Flory, 2008). Door 

vast te houden aan regels en criteria die alleen voor de onderzoeker van toepassing 

zijn, kan de wetenschappelijke geldigheid worden gegarandeerd.  

Waarborging praktische geldigheid (Relevance)  

In het hermeneutische onderzoek worden gerichte vragen gesteld. Maar hoe geldig 

zijn de antwoorden van de vertellers? Een belangrijke vorm van geldigheid die hier 

van toepassing is, is authenticiteit. Dit veronderstelt een zeker engagement van de 

verteller en een eerlijkheid tegenover zichzelf en de onderzoeker. Bovendien wordt de 

geldigheid versterkt naarmate de communicatie zich ontwikkelt. Verteller en 

onderzoeker gaan elkaar almaar beter begrijpen, ze leren elkaars woordgebruik en 

lichaamstaal kennen, en daarmee worden obstakels uit de weg geruimd om de 

verhalen te begrijpen.  
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 Kwalitatief, narratief onderzoek volgt het naturalistische paradigma, omdat het 

wordt uitgevoerd in de natuurlijke omgeving van de vertellers. Naturalisme is het 

begrijpen van de sociale realiteit in haar eigen context en condities. Het levert rijke 

beschrijvingen op van vertellers in interactie met hun natuurlijke omgeving.  

 Bijgevolg zijn de betekenissen die uit dit onderzoek worden afgeleid, specifiek 

voor deze bepaalde situatie. De benadering vereist een holistische interpretatie van de 

natuurlijke omgeving (Van der Wolf, 2006), daarin zit haar rijkdom maar tegelijkertijd 

ook haar beperking op het gebied van algemeen geldigheid.  

 Door het onderzoek te voeren in de natuurlijke omgeving van de respondent 

verhoogt dit wel de authenticiteit waarvan sprake in de voorgaande alinea. Een 

methode moet niet alleen aan wetenschappelijke voorwaarden voldoen, maar moet 

ook bij geïnterviewde en onderzoeker passen. Bij dit type onderzoek is een juiste 

setting van cruciaal belang zodat waardevolle en authentieke verhalen kunnen 

worden verteld en gehoord. Daarom koos ik voor een persoonlijke benadering bij de 

respondent thuis, in zijn of haar vertrouwde omgeving, ruimschoots van tevoren 

aangekondigd. Mijn gesprekspartner kon zich voorbereiden en zelfs een 

vertrouwenspersoon bij het interview betrekken.  

 Mijn persoonlijke achtergrond -als deel van de onderzoeksdoelgroep- heeft 

deze aanpak vergemakkelijkt. Het vertrouwen van de geïnterviewde was meteen 

aanwezig omdat ik vanuit eigen ervaring de pijn van deze mensen kon voelen en mij 

uitdrukte in een soortgelijke zijns-taal.  

4.7 Conclusie 

Deze studie is uitgevoerd aan de hand van de kwalitatieve narratieve 

onderzoeksmethode. Kwesties zijn soms te delicaat om te bevragen met een 

kwantitatieve enquête.  
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Daarom maak ik gebruik van storytelling: een middel om dichter bij de kern te komen 

en menselijk leed uit te drukken. De werkwijze is wellicht minder gestandaardiseerd 

dan bij een kwantitatief onderzoek.  

 Groot voordeel is echter dat de onderzoeker kan waarnemen (horen, zien, 

vragen) wat relevant is of door de vertellers als relevant wordt aangegeven. De focus 

ligt op de verhalen die Indische Nederlanders over zichzelf, hun ervaring en beleving 

vertellen. Hierbij zijn diepte-interviews volgens het ‘Innerview-model’ afgenomen 

waarbij de luisteraar de respondenten laat praten zonder te oordelen, vooraf een doel 

te stellen of te diagnosticeren.  

 Bij een innerview, een diepte-interview vanuit het hart, (waar luisterende en 

registrerende onderzoeker als een antropoloog ‘goes native’ of als een therapeut in de 

schoenen van patiënt probeert te staan) tracht de luisteraar zich zoveel mogelijk in te 

leven in de emotionele vervoering van de verteller. Hij blijft niet passief, maar geeft 

emotie terug. Zo treedt hij met de verteller in een gevoelsuitwisseling. Hij wordt 

minder luisteraar en almaar meer deelgenoot van de ervaring. Hij moedigt de verteller 

aan tot mededeelzaamheid. 

 De verteller is op zijn beurt bereid om zijn reserve en sociale terughoudendheid 

aan de kant te schuiven. Het verhaal wint daardoor aan authenticiteit en diepgang. 

Bewust is ook gekozen voor microstoria waarin het ‘kleine verhaal’ centraal staat en de 

stemmen worden gehoord van de mensen waarnaar niet of nauwelijks is geluisterd en 

die ingaan tegen de dominante verhalen.  

 Door deze verhalen te analyseren ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten. 

Behalve een kennisdoelstelling heeft narratief onderzoek ook een emancipatoire 

doelstelling en kan het worden ingezet voor sociale en persoonlijke verandering.  
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Deze studie baseert zich verder op de ‘grounded theory’, waarbij het doel is 

‘gefundeerde theorieën’ te ontwikkelen.  

 Om de verhalen te analyseren is een beroep gedaan op verschillende analyse 

vormen en daarbij een codeerinstrument ontwikkeld waarbij is nagaan welke 

gebeurtenissen voor iemand relevant zijn, waardoor een intern en extern 

referentiepunt ontstaat.  
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“Science is not opposed to storytelling. Science is a genre of storytelling. 

Stories of the real world, inspired by observations thereof.”22 

 

- Sean Carroll  

 
22 https://www.carlajohnson.co/102-of-the-most-inspiring-storytelling-quotes-of-all-time/ 
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5. BOTSENDE PERSPECTIEVEN 

 

In dit hoofdstuk plaats ik de visies van de Nederlandse overheid en de Indische 

Nederlanders naast elkaar in de context van vier casussen die uit de interviews naar 

voren zijn gekomen. Door deze partijen en hun afwisselende gebruik van primair en 

secundair taalgebruik uiteen te zetten, probeer ik een brede schets te geven van wat 

hen bezighield en hoe dit in verhouding staat tot elkaar.  

 De casussen betreffen vier historische ontwikkelingen, relevant op 

maatschappelijk, maar ook op persoonlijk niveau, voor de repatrianten die zijn 

geïnterviewd voor dit onderzoek. In chronologische volgorde zal eerst het dilemma 

van de Indische Nederlanders behandeld worden, waarbij zij moesten kiezen om in 

het nieuwe Indonesië te blijven, of weg te gaan. Daarna wordt de aankomst in 

Nederland besproken, opgevolgd door de strijd voor erkenning en de ‘backpay’-

kwestie. Ten slotte wordt Het Gebaar behandeld; het eerste succesmoment in deze 

strijd.  

5.1 Inleiding 

Zoals ik in de algemene inleiding al aangaf, is dit onderzoek gericht op de 

verhoudingen tussen de Nederlandse overheid en de Indische Nederlanders. Waarbij 

de focus ligt op hun komst naar Nederland, hoe ze die hebben ervaren en of ze zich 

begrepen of onbegrepen hebben gevoeld door Nederlandse beleidsmakers.  



 

116 
 

 

Van meet af aan was er feitelijk sprake van een ongelijkwaardige dialoog. Voor zover 

er überhaupt met elkaar gesproken werd.  

 De overheid vertegenwoordigde een natie, de Indische Nederlanders waren 

geëmotioneerde individuen. De vraag is of deze maatschappelijke ongelijkheid een 

belemmering was voor de Indischen om directe, gelijkwaardige gesprekspartners te 

zijn van die Nederlandse overheid. 

 Met elkaar in gesprek gaan met als doel om, vanuit begrip voor elkaar, tot 

gezamenlijke oplossingen te komen. Daarbij is het van fundamenteel belang dat beide 

partijen elkaar wíllen begrijpen. Immers: waar een wil is, is een weg om van willen 

naar kunnen te gaan. Aan de basis van dit ‘kúnnen begrijpen’ ligt enerzijds die wil en 

anderzijds het vermogen en de bereidheid om al wat men denkt reeds te weten, aan 

de kant te schuiven. 

 Wanneer men voor het eerst persoonlijk in aanraking komt met de 

gemarginaliseerden, dan beschikt men reeds in meer of mindere mate over 

‘voorkennis’, die bepalend is voor het beeld dat men heeft van zowel het individu, 

diens groep als de situatie waaruit het komt en waarin het zich op dit moment begeeft 

 Die voorkennis en dat beeld komen voort uit informatie die niet verkregen zijn 

vanuit de gemarginaliseerde groep zelf, immers er is nog niet eerder met hen 

gesproken, maar vanuit bronnen die heel anders tegen hun verhaal aankijken. Dat er 

meerdere kanten aan een verhaal zitten is evident. Vanuit welke kant een verhaal 

bekeken wordt hangt af van de bereidheid om de voorkennis en het reeds gevormde 

beeld los te laten, om zodoende al dan niet oprecht en open minded te luisteren.  

 Is men daar niet toe bereid (of is men totaal niet bewust van het feit dat die 

voorkennis en dat beeld een rol spelen en dat die losgelaten kunnen worden) en laat 

men dat na, dan is er sprake van vooringenomenheid (bias).  
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En precies dat is killing voor het oprecht (open minded) luisteren naar een andere 

narratief dan het reeds bekende.  

 Vooringenomenheid werkt namelijk als een soort filter; het houdt alle 

informatie dat niet strookt met het reeds bekende buiten, waardoor essentiële zaken 

buiten beschouwing worden gelaten.  

 Daarnaast is het van eminent belang dat er in de communicatie exact dezelfde 

taal wordt gebezigd (zie Hoofdstuk 3: Vertelling: De Theorie, de scripturale taal, orale 

taal en audiale taal). Om primaire en secundaire talen te kunnen onderscheiden, moet 

er sprake zijn van een dialoog. De casussen illustreren tegelijkertijd de grote behoefte 

en het volkomen gebrek eraan. Een uitwisseling is immers een voorwaarde om de 

hiaten in het begrip van elkaars talen aan te tonen. Het langs elkaar heen praten in 

primaire en secundaire talen geeft blijk van een fundamenteel gebrek aan wederzijds 

begrip. Het klimaat om te worden erkend was niet gunstig voor de zijns-laag van de 

nieuwkomers. De twee verschillende talen die er binnen dit klimaat werden gesproken 

stonden ver van elkaar af en waren tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 Wat vaak over het hoofd wordt gezien, maar van eminent belang is, is de 

verhouding tussen de twee communicerende partijen. De vraag daarbij is: is die 

verhouding gelijkwaardig? Of is er juist sprake van een (zeer) ongelijkwaardige 

verhouding? Is de ene partij bijvoorbeeld afhankelijk van de andere, dan is die eerste 

partij als het ware ondergeschikt aan de tweede.  

 Zo viel de Indische Nederlanders – hulpbehoevende en afhankelijke 

repatrianten/vluchtelingen – bij voorbaat een volstrekt ongelijkwaardige 

gesprekspositie ten deel, ten opzichte van de haast almachtige en over hun lot 

beschikkende Nederlandse overheid. Vanuit die basis is er geen ruimte voor een 

eerlijke dialoog.  
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Tel daarbij op het immense verschil in:  

 a) organisatie - de ‘groep’ der Indische Nederlanders is nimmer een homogene, 

  gestructureerde en goed georganiseerde groep geweest. Geen vereende 

  krachten. Integendeel - en  

 b) feitelijke macht - de diverse groepen binnen de Indische gemeenschap zijn 

  altijd overheerst en daarbij onderling sterk verdeeld, juist door het  

  Nederlands gezag. Hierdoor is men ook niet in staat gebleken om een 

  gezamenlijke vuist te maken tégen dat gezag, ook niet in de vorm van de 

  overheid in Nederland - dan is de ongelijkwaardige verhouding  

  overduidelijk. 

 Los van de opstelling van de Nederlandse overheid op dat moment, stonden de 

Indische Nederlanders al voor hun komst naar Nederland met meer dan 1-0 achter. 

Vanwege hun denken langs gekoloniseerde lijnen, waarbij de witte ‘Tuan besar’ het 

systeem, het recht en de hele maatschappij aan zijn zijde had. Was je zelf niet zo’n witte 

meester, dan trok je per definitie aan het kortste eind wanneer je met hem te maken 

had. Wie was de ultieme Tuan besar, in de beleving van Indische Nederlanders en de 

beleving van feitelijk iedereen in de kolonie buiten de witte geprivileerde minderheid 

die eenieder op afstand hield? Juist, de Nederlandse regering en overheid in het 

oppermachtig gewaande ‘Holland’. Dat stond immers nog een trede hoger dan het 

koloniale bestuur.  

 Nu de Indische Nederlanders rechtstreeks met hém te maken had, in zíjn huis, 

stak de eeuwenoude opgelegde ongelijkheid zijn kop zodanig op dat men in eerste 

instantie terugdeinsde voor dat gezag. 

Het is makkelijk dingen naar jouw hand te zetten wanneer je oppermachtig bent.  
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 Bewust en onbewust heeft Nederland (de overheid) dat voortdurend gedaan 

sinds het Indische begin der tijd. In de kolonie gebeurde dat met veel machtsvertoon, 

agressie, geweld, wetten en rechtspraak en op velerlei subtielere, onderhuidse 

manieren in de dagelijkse gang van zaken. Zogenoemde inlanders en Indische 

Nederlanders waren daar eeuwenlang voortdurend aan onderworpen. Dan ontkom je 

er niet aan om dat, in meer of mindere mate, te internaliseren en telkenmale op jezelf 

te betrekken. Je gaat jezelf als minderwaardig zien en beschouwen en dat zelfbeeld 

wordt van bovenaf enkel bevestigd en versterkt.  

 Zelf ga je het ook op anderen toepassen, geheel volgens het koloniaal verdeel-

en-heers systeem. Zo verankerden Indo’s hun tussenpositie; lager dan de échte 

Europeanen, hoger dan de ‘inlanders’. In Indië hadden ze daardoor nog een collectief 

gevoel van een bepaalde macht en aanzien. Dat zich liet reflecteren in hun vaak 

welvarende en relatief comfortabele levensstijl. Niet voor niets sprak de eerste23 

generatie Indische Nederlanders met weemoed en melancholie over hun ‘tempo 

doeloe’. De oude, koloniale tijd, toen velen van hen leefden in grote huizen met 

bedienden en ander personeel.  

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen dat oude Indië feitelijk al ophield te 

bestaan, werd er sterk getornd aan dat superioriteitsgevoel. En terwijl men zich later, 

in het jonge zelfstandige Indonesië, wél nog steeds ietwat meerderwaardig achtte dan 

de Indonesiërs, kon men na de repatriëring naar Nederland dat trotse gevoel van 

verhevenheid op niemand meer projecteren. 

 

 
23 Eerste generatie in Nederland 



 

120 
 

 

Maar daar stond men dan ineens.  

 Ontheemd en enigszins gebroken, in het hol van de leeuw... van de koloniale 

overheerser en onderdrukker, ooit machtigste natie ter wereld. Men was geleerd om 

tegen hem op te kijken. En tegelijkertijd had men hem altijd beschouwd als een soort 

van verre familie waarvoor men trouw had gediend. Die hen eeuwenlang een soort 

worst had voorgehouden, die symbool stond voor een mogelijke klim op de sociale 

ladder. Weliswaar tot aan een glazen plafond, maar tot relatief dicht bij dat koloniale 

optimum. Ogenschijnlijk althans. Degenen die er niet al te kritisch naar keken 

geloofden waarachtig in een bevoorrechte positie, (bijna) gelijk aan die van de witte 

Europeanen. 

 Dat dat beeld totaal niet waar was en dat er vanuit Nederlandse zijde juist een 

heel groot onderscheid werd gemaakt tussen witte en gekleurde Indische 

Nederlanders, bleek heel pijnlijk toen de regering bij monde van de Commissie 

Werner liet optekenen dat:  

 De oosters georiënteerde Indische Nederlanders zouden door hun lage 

 arbeidstempo geen kans van slagen hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

 Ook op andere terreinen zou er weinig hoop zijn voor een succesvolle integratie 

 in de Nederlandse samenleving. De verwachting was dat deze mensen tot de 

 asociale elementen van de Nederlandse samenleving zouden gaan behoren.  

  In een rede die Werner hield noemde hij het dwaasheid om de Indische 

 Nederlanders naar Nederland te laten komen.  
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 Nederland was overbevolkt, er was geen werk en huisvesting voor hen. 

 Nederland had geen financiële middelen om zo´n omvangrijke operatie te 

 betalen. De Nederlanders die toen nog in Nederlands-Indië woonden, werden 

 door de commissie opgesplitst in blanken met het recht van overtocht en de 

 Indische Nederlanders, die dat recht niet hadden. (Geenen, 2014) 

5.2 Het Dilemma 

De situatie in het nieuwe Indonesië in de tweede helft van de jaren ‘40 van de vorige 

eeuw stelde de Indische Nederlanders voor een dilemma: blijven of weggaan. De 

revanchistische gevoelens van de Indonesische gemeenschap accepteren of uitwijken 

naar een ander land. Velen kozen voor de tweede optie. Ze lieten familie en vrienden 

achter om niet als tweederangsburgers en collaborateurs te worden behandeld. Ze 

verkochten hun bezittingen voor een habbekrats en kochten een ticket naar een 

ongewisse toekomst. De Nederlandse overheid had er een term voor bedacht: 

repatriëren. Het klonk alsof er achter de horizon een vaderland op hen wachtte. Voor 

de eerste golf van Indische Nederlanders was dat in zekere zin ook zo.24 

 Voor de volgende golven lag de situatie anders. Repatriëring was een gotspe, 

zegt Willems (2004). De meeste Indische Nederlanders keerden hierbij ‘terug’ naar een 

vaderland dat zij nog nooit hadden gezien. De repatriëring kon volgens Willems (2004) 

worden ingedeeld in vier periodes: 

 

 
24 Respondenten 
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Periode 1: 1945-1950 

Tussen 1946 en 1949 kwam de eerste groep van 106.976 evacués voor een tijdelijk 

verblijf naar Nederland.   

 Dit waren recuperanten die tijdens de Japanse bezetting in kampen hadden 

gezeten. Na hun herstel was het de bedoeling dat ze terugkeerden naar Indië om bij te 

dragen aan de wederopbouw van het land. 

Periode 2: 1950-1952 

Door de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949 vertrokken 

ambtenaren van het voormalige bestuur, de rechterlijke macht, het politieapparaat en 

het leger naar Nederland.  

 Deze groep bestond uit Indische Nederlanders en zogenoemde totoks met een 

Nederlandse oorsprong (‘volbloed’-Europeanen die lange tijd in Nederlands-Indië 

hadden gewoond, of daar waren geboren). Dit waren er zo'n tachtigduizend. In 1951 

kwamen er zo’n 12.500 Molukkers naar Nederland (De Nijs & Beukers, 2002, p. 326). 

Periode 3: 1952-1955 

In deze periode sloot de Nederlandse regering de deur, met name voor Indo-

Europeanen. Volgens het Rapport Werner zou deze groep in Nederland slecht aarden 

en moest ze tegen zichzelf worden beschermd.25  

 
25 In 1950/1951 werd het eerste discriminerende eindrapport van de Commissie-Werner aan het 
Nederlandse kabinet aangeboden. Dit eindrapport is vernoemd naar de voorzitter ervan, secretaris-
generaal P.H.M. Werner, die als jurist op het ministerie van Maatschappelijk Werk werkzaam was. 
https://myindoworld.com/het-rapport-werner-discrimineert 
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Dit resulteerde in een ontmoedigingsbeleid, dat ervoor moest zorgen dat er zo min 

mogelijk Indische Nederlanders uit Indonesië naar Nederland zou komen.  

 Zonder inachtneming van de precieze achtergrond van deze bevolkingsgroep, 

grotendeels gekenmerkt door hun voortdurende trouw en dienstbaarheid aan 

Nederland, zowel in de koloniale tijd, gedurende de Japanse bezetting als tijdens de 

daaropvolgende Bersiap periode en Indonesische vrijheidsstrijd, werden ze als het 

ware buiten het koninkrijk gehouden als zijnde ‘ongewenste vreemdelingen’. Op basis 

van het rapport van de ‘commissie Werner’ is gekozen voor een restrictiever 

toelatingsbeleid (Molemans, 2013, p. 158). 

 Gaandeweg werd het de Nederlandse regering echter alsnog duidelijk dat de 

situatie voor de Indische Nederlanders almaar verslechterde. Er was geen behoorlijk 

bestaan voor hen meer mogelijk in Indonesië. Toen Indonesië de overgebleven 

Nederlanders uitwees, werden deze achterblijvers door de regering in korte tijd 

gerepatrieerd.  

 Indonesië bood de ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit aan om 

staatsburger te worden. Dat wil zeggen ‘warga negara’ (letterlijk: de kleur van het 

land) te worden.26 In 1955 werden de criteria voor repatriëring opnieuw versoepeld. 

De late repatrianten, ongeveer 25.000 spijtoptanten, kwamen naar Nederland. 

Spijtoptanten waren mensen die bij aankomst in Nederland alsnog voor het 

Nederlandse staatburgerschap hadden gekozen, ondanks dat zij eerst voor het 

Indonesische waren gegaan.  

 

 
26 http://www.indischhistorisch.nl/tweede/repatriering/repatriering-spijtoptanten-herinnerd/ 
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Periode 4: 1957-1962 

Op 5 december 1957 ‘Zwarte Sinterklaas’ werden alle Nederlanders door de 

Indonesische regering staatsgevaarlijk verklaard. Deze gebeurtenis versnelde voor 

veel Indische ‘warga negara’ de wens te vertrekken uit Indonesië. Op ‘Zwarte 

Sinterklaas’ verklaarde Indonesië alle 50.000 Hollanders ter plaatse tot ongewenste 

personen.27 Daardoor voelde een groep van zo’n 10.000 mensen zich gedwongen naar 

Nederland te komen. Maar nog altijd waren niet alle Nederlandse staatsburgers terug. 

Zo'n 50.000 Indische Nederlanders, voornamelijk Indo-Europeanen, bekleedden nog 

steeds sleutelposities in het bedrijfsleven en bleven in Indonesië. 

 In de periode van 1959-1960 zijn er 10.400 spijtoptanten in Nederland 

toegelaten: 2.000 in 1959, 2400 in 1960, 3000 in 1961 en 3000 in 1962 3000 (Wassenaar-

Jellesma, 1969, p. 82). 

Periode 5: 1962-1968 

In 1960 constateerde het Comité Nationale Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië 

(NASSI) dat er ongeveer 14.000 spijtoptanten een aanvraag hadden ingediend om 

toegelaten te worden tot Nederland. Op basis van oude wetgeving (1892) zouden er 

9.000 van hen het Nederlanderschap zeker zijn. Voor de overige zou onderzoek nodig 

zijn (Willems, 2001, p. 162-165).  

 Naar aanleiding van de Nieuw-Guinea-kwestie werden Nederlanders tot 

ongewenste vreemdelingen verklaard. Door de overdracht van Nieuw-Guinea in 1962 

kwamen er nog eens 20.000 Indische Nederlanders terug naar Nederland. 

 
27 http://www.indischhistorisch.nl/tweede/repatriering/repatriering-spijtoptanten-herinnerd/ 
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 Na de staatsgreep van Soeharto op 1 oktober 1965 weken ook veel Indonesiërs 

uit naar Nederland en lieten zich naturaliseren. In 1968 zette de Nederlandse regering 

deze regeling definitief stop.  

 Tussen 1946 en 1968 kwamen er ruim 400.000 Indische Nederlanders naar 

Nederland. (Beets et al., 2003, p.58). 

 De respondenten van dit onderzoek stonden voor ditzelfde dilemma en 

vertrokken allemaal naar Nederland. Niet alle respondenten wisten meer precies 

wanneer zij in Nederland zijn aangekomen.  

Een viertal kon het helemaal niet meer terugbrengen, sommigen konden slechts een 

inschatting maken en de rest wist nog precies het jaartal en zelfs op welke boot zij de 

reis hebben gemaakt. Naar deze eigen inschattingen lijkt het gros van de respondenten 

in de eerste, derde en vierde periode te zijn aangekomen in Nederland.  

 In de volgende paragraaf worden eerst de microstoria van dit dilemma verteld 

aan de hand van de verhalen van de respondenten. De paragraaf die daarop volgt 

behandelt het perspectief van de Nederlandse overheid en haar eigen dilemma in de 

nasleep van de Tweede Wereldoorlog.  

5.2.1 Vlucht 

Het wordt duidelijk dat er voor de Nederlandse ingezetenen geen enkele toekomst 

meer is in het voormalig Nederlands-Indië door de aanhoudende kruistocht van 

president Soekarno tegen het Nederlandse neokolonialisme (Molemans, 2013, p. 202). 

 De onafhankelijkheid werd op 17 augustus 1945 uitgeroepen door president 

Soekarno. Dit was twee dagen na de Japanse capitulatie. Indonesische jongeren 

kalkten anti- Nederlandse leuzen op gebouwen en terroriseerden buurten in de grote 

steden van Java (De Vries, 2009, p. 31).  
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Indonesische nationalisten (pemoeda’s), vielen iedereen aan die zij als on-Indonesisch 

beschouwden, inclusief Indo-Europeanen en Chinezen. Zij gebruiken hiervoor onder 

andere hakmessen en bamboesperen. Dat gebeurde onder het uitroepen van de 

strijdkreet ‘Bersiap!’ Voor de Indische Nederlanders (Indo-Europeanen en totoks) 

duurde de vreugde van de bevrijding van de Japanse overheersing dus maar kort. Er 

braken roof en moordpartijen uit omdat er een groot afkeer van alles wat Nederlands 

was (Bosma e.a. 2006, p. 186). 

Respondent uit het onderzoek ‘Indisch is een gevoel’ van De Vries (2009, p. 113-114):  

 De Bersiapperiode was voor beide ouders heel angstig. Ze hebben toen een 

 paar keer hals over kop moeten vluchten. Zowel Maud als Inge heeft in haar 

 jeugd een nogal onbestemd gevoel van groot onbehagen gehad – een gevoel 

 dat zij aanvankelijk niet konden duiden maar dat te maken had met de zwaar 

 geladen sfeer die er bij hen thuis heerste, ‘een beklemmende, heel gespannen 

 sfeer van niet-praten’, waarbij vooral Maud het gevoel had dat hun vader ‘ieder 

 moment kon ontploffen’… 

Respondent uit het onderzoek ‘Indisch is een gevoel’ van De Vries (2009, p. 85): 

 Mijn vader is door de Japanners gemarteld en echt beschadigd uit de oorlog 

 gekomen. Na de oorlog, tijdens de Bersiap en onafhankelijkheidsstrijd, leefden 

 ze wéér een paar jaar in angst. Toen zijn ze met mij en mijn oudste broer naar 

 Nederland gevlucht [Renés vader werd gezocht vanwege zijn deel- name aan 

 expedities van de KNIL-kapitein Westerling].  
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 Ze waren vrijwel alles kwijt en moesten hier weer helemaal opnieuw beginnen, 

 totaal berooid. Daarom moesten ze allebei hier heel hard werken. Het was echt 

 een ploetertijd, dus ze hebben helemaal geen gelegenheid gehad om tot een 

 soort reflectie te komen… 

Respondent 10 – LH: 

 . . . ook al hadden we een getinte huid, in hun ogen waren we Nederlanders, de 

 gehate Nederlanders, terwijl wij, zeker ik, altijd veel met de bevolking heb 

 opgetrokken, vanaf mijn kindertijd. Spelen deed ik heel graag in de kampong 

 met het zoontje van de koster van de kerk. . .  

 Ik was zo begaan met dat volk, maar toch merkte je die onuitgesproken haat. 

 . . . Je hebt het gevoel alsof je elkaar de hand wilt reiken, maar steeds staat die 

 betonnen muur ertussen die het weerhoudt. 

 Ze werden tot een keuze gedwongen. Indonesië of Nederland? De eerste optie 

impliceerde blijven en de nieuwe staat met zijn nieuwe verhoudingen aanvaarden 

(van den Doel, 2001). Dat bleek niet altijd evident: 

  Omdat mijn vader voelde dat er voor de Indische gemeenschap geen leven 

 van de Indonesische overheid, niet zozeer het volk, maar de overheid, en toen 

 heeft hij gekozen, ook al omdat alleen mijn twee zusters toch in huis waren en 

 ze waren nog niet getrouwd, dus niemand om voor hen te zorgen, toen heeft 

 hij gezegd: “Wij gaan weg. We gaan naar Holland.” (Innerview 10A – LHII) 
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 Respondent 12 - GB vertelt hoe hij eigenlijk geen keuze had. Hij was 18 jaar toen 

hij uit Indonesië vertrok. Zijn vader was overleden en zijn moeder had geen inkomen. 

Net als zijn ouders had hij gemengd bloed, maar met zijn lichte ogen zag hij er blank 

uit. Hij voelde de haat van de Indonesiërs vooral op school.  

 Volgens GB zagen sommige leraren zichzelf als de uitverkoren wegbereiders 

van de nieuwe staat en moedigden leerlingen aan in het republikeinse gedachtegoed. 

Als enige Indo tussen 300 Indonesische leerlingen op een technische school, werd GB 

met de nek aangekeken. Als hij met de fiets reed, werd hij soms met stenen bekogeld. 

Om hem heen voelde hij de weerstand groeien. 'Hé, Blanda, Blanda, Blanda,' werd er 

gejoeld terwijl ze achter hem aanliepen.  

Op de muren stond 'Bundu Belanda’, dood aan de Hollanders. Vrienden had hij nog 

nauwelijks. Ze hadden de oversteek naar Nederland gemaakt of hadden hem de rug 

toegekeerd. 

 Moet ik nou naar Nederland? Of moet ik hier blijven? Ik wil graag hier blijven 

 want Nederland ligt mij niet. Ik heb hier elke dag de zon, ik ben hier geboren 

 en getogen, en ik heb mijn moeder nog, daar wil ik voor zorgen. (Innerview 12 

 – GB) 

 Respondent 12 - GB kon niet begrijpen waarom hij werd weggerukt uit de stad 

waarin hij was opgegroeid. De stad waar ze de woede van de Bersiap hadden 

doorstaan en waar zijn vader was begraven. De stad waar hij zijn geliefde oma moest 

achterlaten. Nu zag hij diezelfde stad langzaam achter de horizon verdwijnen. De 

stoomfluit blies nog een laatste saluut.  
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 Ik had tranen in mijn ogen. Ik heb, zonder te liegen, de laatste weken niets 

 anders dan gehuild. Het ging gewoon vanzelf. Wat ik ook deed, ik wou het 

 vergeten, dat ging gewoon niet. (Innerview 12 – GB) 

Respondent 12 - GB was niet alleen. Respondent 10 - LH was 25 jaar toen hij vertrok 

met vrouw en schoonfamilie.  

Nadat de meerkabels waren losgegooid en de ‘Willem Ruys’ statig weggleed uit de 

haven van Tandjong Priok, zag ook hij zijn vaderland aan de einder verdwijnen: 

 . . . ik stond aan de reling en ik zag de kust langzaamaan kleiner worden en 

 juist ik die altijd, met mijn vriendjes, de Javaanse jongens, was. Met spelen, met 

 pencak silat, met vliegeren, noem maar op.  

 En ik ben ook veel later in mijn werkperiode altijd opgekomen voor de 

 Indonesische arbeider, ik heb ze  beschermd nog tegen scheldpartijen van 

 Hollandse stafemployees. Dat juist ik op deze manier mijn geboortegrond 

 moest verlaten, vluchten eigenlijk. Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik 

 heb ze vervloekt. . . . Ik zeg "Onze lieve Heer, laat dit niet zomaar passeren." 

 Ik was toch kwaad, kwaad, ontzettend kwaad,  dat ik op zo’n manier mijn 

 geboortegrond moest verlaten. (Innerview 10 – LH) 
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Respondent 7 – TS vertelde over hoe het dilemma zichtbaar was in de kampongs 

binnen het gezinsleven:  

 Wat ook heel vaak gebeurde, heb ik later gemerkt, dat er soms ook splitsingen 

 kwamen van gezinnen, tussen vaders en moeders. Vaders die voelden zich 

 meer tot Indonesië aangetrokken, moeders zagen voor hun kinderen de 

 opleiding in Nederland bezig, en zo kwam er ook wel een splitsing  tussen.

 (Innerview 7 – TS) 

De nieuwe situatie in Indonesië stelde de Indische Nederlanders voor een, vaak 

hartverscheurend, dilemma.  

 Toch kozen de meesten er vroeg of laat voor om naar Nederland te vertrekken. 

Deze keuze die de Indische Nederlanders, vaak gedwongen, maakten zette de 

Nederlandse overheid voor haar eigen dilemma.  

5.2.2 Opvang 

De nieuwe Indonesische regering leek niet te weten wat het moest aanvangen met de 

koloniale erfenis (Burgers, 2010). De Japanse bezetting had een breekpunt veroorzaakt. 

De gruwelen van die periode en de sterke Aziatische oriëntatie van de Japanse bezetter 

hadden iets met het land gedaan. De Japanners hadden getoond dat de westerse 

mogendheden niet almachtig waren. Vlakbij hadden de Filippijnen hun vrijheid en 

onafhankelijkheid gewonnen (Burgers, 2010). 

 Hoewel Nederland na de Tweede Wereldoorlog poogde het koloniale bewind 

te herstellen bleek dit dus lastiger dan gehoopt. Dat een omwenteling niet meer was 

af te wentelen was voelbaar in de opruiende retoriek tegen de groepen in de 

samenleving die voordien macht en aanzien genoten (Burgers, 2010).   



 

131 
 

 

 De troonrede van september 1950 schetst het dilemma van een dekoloniserende 

Nederlandse overheid. Koningin Juliana zegt: 

 “In de eeuwenoude verhouding tussen Nederland en Indonesië heeft zich door 

 de soevereiniteitsoverdracht een definitieve verandering voltrokken. Deze 

 ommekeer heeft het onvermijdelijk gemaakt, dat tal van feitelijke en 

 persoonlijke verhoudingen werden beëindigd of aan de veranderde toestanden 

 aangepast. In veler levensomstandigheden heeft dit diep en pijnlijk ingegrepen. 

 De Regering tracht de gevolgen daarvan zoveel in haar vermogen ligt te 

 verzachten. . . .  

  . . . De sterke bevolkingsgroei en de beperktheid van de beschikbare 

 grond  blijven krachtige bevordering der emigratie eisen”. (Koningin Juliana, 

 1950, geciteerd in Troonredes, 2020) 

 Hoewel deze citaten voornamelijk het bestuurlijke dilemma tonen, lijkt er ook 

sprake te zijn van oprechte betrokkenheid bij het persoonlijke leed van de getroffenen. 

Bij monde van Koningin Juliana lijkt de menselijke maat door te klinken die in andere 

uitingen van de overheid meestal ontbrak (Pekelder, 1999). Zij was de eerste die aan 

boord ging van de Almanzora om de opvarenden welkom te heten toen dit schip op 3 

januari 1946 onder luid gejuich en met een muziekkorps op de kade in Amsterdam 

aanmeerde (Het Parool, 1946). Belangrijk is wel om stil te staan bij de periode en de 

houding van het Nederlandse volk en de overheid van toen; de opvarenden hier 

waren recuperanten en zouden slechts tijdelijk in Nederland verblijven. 
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 Echter bleef koningin Juliana ook in latere periodes betrokken. Op 29 september 

1953 woonde zij een conferentie over sociale zorg voor gerepatrieerden bij in de Lage 

Vuursche waar zij volgens een van de deelnemers “als een moeder tot ons sprak” (Het 

Vaderland, 30 september 1953, p. 5). 

 Het tweede citaat laat een andere kant van de situatie zien; er leek geen plaats 

meer te zijn in Nederland. Minister-President Willem Drees had daar in zijn 

nieuwjaarsrede ook al op gezinspeeld: 

 Voedselvoorziening en werkgelegenheid zullen beter gewaarborgd zijn indien 

 — zoals ook in vroeger eeuwen het geval was — een deel van ons volk zijn 

 toekomst durft gaan opbouwen in grotere gebieden, als daar zijn Canada, 

 Zuid-Afrika en Australië. Die pioniers wenste hij veel succes toe. (De 

 Volkskrant, 1950, p. 1) 

 De beschikbare grond was op. Ruimte werd afgemeten aan de oppervlakte 

landbouwgrond en die bleek zo goed als ingenomen. Daarom werd de bevolking 

aangemoedigd om te vertrekken. Er waren nog problemen: Nederland was verwoest 

uit de oorlog gekomen, ondanks de wederopbouw heerste er werkloosheid, de 

woningnood gierde de pan uit, de Marshallhulp was opgegaan aan defensie en zelfs 

dat had niet kunnen verhinderen dat de voornaamste kolonie verloren ging (Hellema, 

1999). 

 Wat moest de Nederlandse overheid doen met al die mensen die uit 

Nederlands-Indië kwamen?  
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De eerste generatie Nederlanders die terugkeerden uit Nederlands-Indië leken 

volgens Willems & Lucassen (1994) nog niet het probleem te zijn. Ze waren klein in 

aantal, hadden familie in Nederland en veelal een goede opleiding.  

 Ze kenden de cultuur en waarden van hun vaderland. Maar voor de ongeveer 

350.000 Indische Nederlanders die daarna kwamen lag dat anders.  

De boot afhouden, luidde daarom het consigne, eerst aan de Indische regering, daarna 

aan het Hoge Commissariaat en uiteindelijk aan de ambassade in Jakarta (Willems & 

Lucassen, 1994). 

 Bosma (2009) stelde dat de argumenten die hiervoor werden gebruikt lijken op 

de rechtvaardigingen die vandaag worden geuit wanneer het over 'opvang in de regio' 

gaat: het is beter voor mensen als ze in hun eigen klimaat en hun eigen cultuur kunnen 

blijven.  

 De overheid kon Indische Nederlanders niet tegenhouden, omdat zij ook 

Nederlanders waren, maar ze kon het hen wel moeilijk maken, bijvoorbeeld door 

strenge criteria te verbinden aan de voorschotten voor de dure overtocht (Pekelder, 

1999).  

 In de Tweede kamer bestond er volgens Pekelder (1999) wel sterke weerstand 

tegen dit beleid, met name vanuit vertegenwoordigers van de oppositie- en 

regeringsfracties. 

 Volgens de Heerenveensche Koerier van 20 november 1946 werden er 

Kamervragen gesteld over het verloop van de repatriëring, tijdens de behandeling van 

de begroting voor Overzeese Gebiedsdelen:  

 Vele [kamer]leden betwijfelden of de Indische geëvacueerden wel in voldoende 

 mate de belangstelling en zorg kregen, waarop zij na de jaren van doorstane 



 

134 
 

 

 ellende alleszins recht hebben. (Heerenveensche Koerier van 20 november 

 1946, p. 5) 

 De krant meldde ook dat veel Kamerleden zich zorgen maakten over 

radioprogramma's onder leiding van de Nederlands Indische Voorlichtingsdienst die 

“vaak een geest ademen, die niet geschikt is om de verhoudingen tussen de 

bevolkingsgroepen te verbeteren” (Heerenveensche Koerier van 20 november 1946, p. 

5). 

 Aan het einde van 1952 verschijnt het beruchte rapport van de commissie-

Werner. Het rapport-Werner trok de psychische bekwaamheden en 

assimileerbaarheid van de Oosterse Nederlanders in twijfel.  

Dat was koren op de molen van de overheid die nu verklaarde de Oosterse 

Nederlander “tegen zichzelf te beschermen“ (Pekelder, 1999, p. 98). Het rapport en het 

verwante regeringsbeleid was niet zonder tegenstand, zowel in de pers als in politieke 

kringen klonk er verzet tegen deze beleidslijn (Pekelder, 1999). Tegenstanders 

benadrukten de bekwaamheid van Indische Nederlanders om hun eigen lot te 

bestieren. 

 “Elke Nederlander heeft het recht op vrijheid, vrijheid van beschikking over 

zijn persoon en vrijheid om te zeggen, wat hij wil.” zei het Tweede Kamerlid 

Ritmeester van de VVD (Van Balen & Ramakers, 2001). 

 De oppositie diende een gezamenlijke motie in om het regeringsbeleid te keren. 

De munt viel voor de Indische Nederlanders naar de verkeerde kant. De motie werd 

verworpen en het beleid bleef zoals het was (Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië 

in 1949, Parlement.com). 
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 Los van de opdeling tussen Westerse en Oosterse Nederlanders, kon het 

rapport volgens Pekelder (1999) als problematisch worden gezien, omdat het als een 

legitimatie kon worden opgevat voor het bestaande 'voogdijbeleid'.  

 Sociale en culturele argumenten werden ingezet, terwijl het algemene 

aanvoelen was dat de motieven voor dat beleid elders moesten worden gezocht.  

Het rapport kreeg volgens Burgers (2010) een verdacht geurtje door de halsstarrigheid 

waarmee bewindslieden het geheim probeerden te houden (Burgers, 2010). Terwijl het 

rapport nog op de schrijftafels lag, publiceerde de Telegraaf op zijn voorpagina van 17 

november 1953 een noodkreet van dominee J.G.J. van Iterson: “Nederlanders zijn in 

de Indonesische maatschappij onwelkom en hun kinderen hebben er geen toekomst.” 

(Telegraaf 1953, p. 1). 

 De verhalen uit de interviews illustreren Iterson’s noodkreet; de respondenten 

lijken hun keuze om Indonesië te verlaten vooral te hebben gemaakt, omdat de situatie 

daar onwerkbaar was geworden.  

 In deze microstoria komt naar voren dat het de Indische Nederlanders steeds 

moeilijker werd gemaakt in Indonesië. De moeilijke keuze om naar Nederland uit te 

wijken werd daarbovenop ook tegengewerkt, ditmaal door de Nederlandse overheid. 

De verklaring hiervoor is te vinden in het macrohistorisch perspectief en het dilemma 

waar de Nederlandse overheid tegenover stond. Vanwege ruimtetekort en periodieke 

werkloosheid probeerden zij de emigratie van tienduizenden Nederlanders naar o.a. 

Canada, Australië en Nieuw-Zeeland te bevorderen, terwijl zij de honderdduizenden 

repatriërende Indische Nederlanders niet konden weigeren. De meeste Indische 

Nederlanders slaagden er ondanks het periodieke verhinderende beleid toch in om 

naar Nederland te repatriëren.  
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Hoe de aankomst in Nederland werd ervaren door zowel de repatrianten als door de 

Nederlandse overheid en maatschappij wordt in de volgende casus besproken.  

5.3 Aankomst In Nederland – Casus II 

5.3.1 Welwillend 

Heeft Nederland het zo slecht gedaan? De regering leek dat zelf niet te vinden. “De 

Nederlands-Indische regering redeneerde dat de rehabilitatieregeling voldoende 

financiële genoegdoening bood” (Keppy, 2007, p. 235).  

 Dat de overheid naar opvang in de regio zocht en die in Nieuw-Guinea dacht 

te hebben gevonden, is verdedigbaar. Het ruimtekort in Nederland was immers een 

reëel probleem (Pekelder, 1999). Toen dat scenario in het water viel, werd iedereen die 

dat wilde alsnog naar Nederland overgebracht.  

De voorschotten voor de overtocht naar Nederland werden nu eens soepel dan weer 

moeilijker toegekend, maar ook daar lijken geen krasse onjuistheden te zijn gebeurd. 

Aan boord van de schepen was er zelfs al aandacht voor zorg: maatschappelijk 

werkers voeren mee en brachten de behoeften van de evacués in kaart.  

 Er werd van winterkleding voorzien en bij aankomst stonden busjes klaar om 

de nieuwkomers naar contractpensions te brengen. Eenmaal uitgepakt, waren er 

ambtelijke instanties zoals DZA waarop de nieuwkomers konden terugvallen. De 

overheid richtte zelfs het eerste ministerie van Maatschappelijk Werk op, dat zich 

onder meer met de integratie van Indische Nederlanders in onze samenleving moest 

bezighouden (Bosma, 2009). 

 De eerste honderdduizend evacués uit de periode 1945 – 1950 kwamen om te 

recupereren van de ontberingen tijdens de Japanse bezetting. Het was de bedoeling 

dat zij ook snel weer zouden vertrekken.  
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Omdat die mensen werden beschouwd als oorlogsslachtoffers, zette de Nederlandse 

overheid een speciaal opvangprogramma op. Repatrianten uit latere periodes konden 

vaak op minder ondersteuning rekenen. De Nederlandse samenleving kampte immers 

met een tekort aan levensmiddelen, goederen, werk en woningen. Desondanks werd 

er toch ruimte gemaakt om voor de Indische evacués te zorgen. Zij kregen een 

uitkering van drie maanden, extra brandstof en een verhoogd rantsoen 

voedingsmiddelen. Daarnaast zorgde het comité ‘Nederland Helpt Indië’ ervoor dat 

iedereen bij aankomst toiletartikelen, beddengoed en andere essentiële 

levensmiddelen kreeg. Ook het Rode Kruis verleende hulp op grote schaal. Tijdens 

deze eerste periode stelden veel Nederlanders hun huis spontaan open voor Indische 

vluchtelingen zonder opvangadres (Lucassen & Lucassen, 2018). 

 Toen de situatie in de Oost verslechterde, kozen de meeste evacués eieren voor 

hun geld: de meerderheid vestigde zich definitief in Nederland en slechts 

dertigduizend gerecupereerden keerden terug naar Indonesië. Velen zouden later een 

tweede keer de oversteek naar Nederland maken.  

 De omstandigheden in Indonesië waren te bar geworden voor de Indische 

Nederlanders. Dat gold ook voor de dertigduizend mensen die Indonesisch 

staatsburger waren geworden, de zogenaamde ‘warga negara's’.  

 Door de schermutselingen over Nieuw-Guinea verslechterde de positie van de 

Indische Nederlanders nog verder. Zij zagen in Indonesië geen toekomst meer, 

verklaarden zich spijtoptant en gingen naar Nederland (periode 5: 1962-1968). Omdat 

zij Europese onderdanen waren hadden deze spijtoptanten recht op een Nederlandse 

verblijfstitel; zij konden dus niet worden geweigerd. Ook hadden politieke 

vluchtelingen recht op extra voorzieningen. Bij de toekenning van een zelfstandige 

woning kregen de repatrianten bijvoorbeeld voorrang (Lucassen & Lucassen, 2018). 
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 Tot eind jaren ’60 was er een landelijk beleid voor de opvang en integratie van 

Indische Nederlanders. Hierbij lag de nadruk op assimilatie (het proces van aanpassen 

aan de omgeving).  

Hiertoe werd er een inburgeringscursus opgezet, kregen de repatrianten extra 

begeleiding bij het vinden van een baan en hadden zij apart onderwijs tot hun 

beschikking (Lucassen & Lucassen, 2018). 

 Vanuit dit macro-historisch perspectief leken de repatrianten dus niet geheel 

aan hun lot overgelaten te zijn door de Nederlandse overheid. Met name in de eerste 

periode kon men rekenen op verschillende vormen van ondersteuning door de 

overheid en stelden Nederlanders soms zelfs hun huizen voor ze open. Hoe de 

aankomst in Nederland werd ervaren door de repatrianten zelf wordt in de volgende 

paragraaf behandeld.  

5.3.2 Afwijzend 

Ondanks de zorg aan boord, de winterkleding en de busjes werd de aankomst in 

Nederland als kil ervaren door de repatrianten. Niet alleen door de koude havens of 

het koude weer. De overheid leek enkel present te zijn in de hoedanigheid van 

immigratiebeambten en na onder andere het weigeren van voorschotten, lagen de 

verwachtingen niet bijzonder hoog bij de repatrianten (Bussemaker, 2012b). Herman 

Bussemaker (2012), de latere voorzitter van het Indisch Platform, onderschrijft dit op 

een informatie- en nieuwsforum over Indonesië en Nederlands-Indië (Bussemaker, 

2012b) met het verhaal over zijn aankomst in Nederland in 1950 als jongen:  

 . . . de ontvangst [was] koel en vijandig. We werden in bussen geladen en naar 

 een contractpension in Vlissingen gebracht. Toen we daar uitstapten, 
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 werden we uitgejouwd. We hadden te maken met discriminatie en werden niet 

 geaccepteerd als volwaardige Nederlanders. 

 De weken en maanden nadien zwol het gevoel van onbehagen nog aan. De 

repatrianten vertellen over hebzuchtige hospita's in contractpensions, nadelige 

wisselkoersen, niet-erkende concordante opleidingen, minderwaardige baantjes en 

inhoudingen om voorschotten terug te betalen. De ‘Backpay’, de achterstallige 

salarissen en pensioenen die door de Nederlandse overheid niet werden uitbetaald, 

maar ook de houding van de Nederlandse bevolking speelde een rol (Bussemaker, 

2012, p. 36-37)  Backpay is in de Indische kring een beladen begrip en niet los te zien 

van de worsteling van de Indische gemeenschap met haar oorlogsverleden (Meijer, 

2007 geciteerd in Bogaerts & Raben, 2007). 

 Men leek zich geen raad te weten met de nieuwkomers. Zulke zorgen knaagden 

aan het gemoed. Nederland is niet voorbereid op de komst van landgenoten met een 

ander culturele achtergrond en uiterlijk (Molemans, 2014, p. 17). Bovendien bleek er 

een gebrek aan erkenning voor het geleden leed in Nederlands-Indië te zijn: 

 . . . naar ons werd niet geluisterd. Als we vertelden over de Bersiap en de 

 Jappenkampen, dan zeiden ze: Bij ons was het veel erger. Bij jullie was het nog 

 lekker warm en jullie konden nog vruchten plukken in de bomen. Wij moesten 

 bloembollen eten. (Bussemaker, 2012b) 

 Het onbegrip van de Nederlanders zou volgens respondent 5 – PHF verklaard 

kunnen worden, doordat de Nederlanders niet op de hoogte waren van de situatie van 

de repatrianten. Hier kon hij wel begrip voor opbrengen: 
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 Aan de ene kant vond ik het wel erg, maar aan de andere kant dacht ik ja zij 

 hebben ook hun besognes, zij zijn ook net bevrijd van de Duitsers.  

 Dat zij zich eerder met hun zaken bemoeien dan met ons, daar kan ik in komen, 

 ik heb daar begrip voor. 

 Kort daarvoor waren vijfhonderdduizend gerepatrieerden uit Europese 

gebieden gearriveerd. De stichting Nederlands Volksherstel, een particulier initiatief 

van sociale en kerkelijke organisaties, maakte in 1946 een filmpje met de volgende 

boodschap:  

 En thans staan wij tegenover dit nameloos leed. De overlevenden keerden 

 terug, beroofd van have en goed, beroofd van letterlijk alles, en moeten 

 geholpen worden. Dat is onze vaderlandse plicht. Daarom werd Nederlands 

 Volksherstel in het leven geroepen.  

 Nederlands Volksherstel zorgt voor de ex-politieke gevangenen, de illegale 

 werkers, de opgedoken onderduikers en de gedeporteerden en helpt waar 

 nodig hun leed verzachten.  

 Nederlands  Volksherstel staat klaar voor hen zodra zij in Nederland 

 aankomen en verleent zijn medewerking bij de registratie, identificatie, 

 regeling der  distributiebescheiden en zuivering. Nederlands Volksherstel 

 zorgt voor  voedsel, kleding, huisraad, dekking, huisvesting, 

 kinderuitzending, en verleent indien noodzakelijk hulp zowel op financieel 
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 als ander gebied. Soms is het gezinsverband verbroken en moet ook morele 

 steun gegeven worden. (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 

 2015) 

 Nederlanders die terugkeerden uit Duitse concentratiekampen of die 

dwangarbeid hadden verricht, konden volgens Bussemaker (2012) op begrip en een 

warm welkom rekenen. Tenzij het Joodse mensen waren die veelal hun bezittingen 

niet terug konden krijgen (Lipschits, 1997; Ministerie van Financiën, 2020). De 

respondenten lijken het overwegend eens te zijn dat zij zelf geen warm onthaal hebben 

gehad.  

 Wat gebeurde er? Je kreeg een touwtje om je nek met je naam en bestemming, 

 je kreeg warme kleren aan, aan boord kreeg je een jas, en we werden in 

 bussen geladen, de bus reed over de Afsluitdijk in de dichte mist, dat zijn 

 dingen die ik me nog goed herinner.  

 En een grotere culturele gap kan er niet  zijn, want we reden zo recht op de 

 veemarkt af in het plaatsje Sneek. (Innerview 13 – RG) 

 Velen van de repatrianten werden gehuisvest in een contractpension of een 

contracthotel. De ontvangst in het contracthotel viel zwaar tegen: een nors ontvangst; 

een kleine kamer met een schuin dak en een stapelbed. De lakens van het beddengoed 

bevatte hakenkruizen. De hoteleigenaar had geen moeite genomen om de lakens te 

vervangen (Molemans, 2013, p. 49). In de contractpensions waren sommige kamers net 

groot genoeg voor een tweepersoonsbed, sommige hospita’s waren harde tantes: 
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 En een keer in de week mocht je maar douchen, dan moest je de sleutel halen 

 bij de pensionhoudster, en dan ging ze kijken op de klok hoe lang je erover deed 

 en als het te lang is, draaide ze de kraan gewoon dicht. (Innerview 13 – RG) 

Respondent 4 – DK vertelde daarnaast dat zijn pensionhoudster poogde wat extra’s 

aan hen te verdienen: 

 De pensionhoudster profiteerde ervan als de melkboer kwam, je had recht op 

 ik meen een liter of een halve liter . . . maar dat kreeg je bij lange na niet. . . . 

 Toen wij dit huis aangewezen kregen en je krijgt dus dan geld van de regering 

 . . . om allereerste behoeften te betalen, zijn mijn man en ik dus naar V&D 

 gegaan om daar de meubels uit te zoeken wat niet naar de zin was van onze 

 pensionhoudster, want zij had een kennis in tweedehands meubelen en zij had 

 graag gewild dat wij bij hem dus zouden nemen . . . want zij liep daarop 

 financiën mis. 

Respondent 1 – CB vertelde dat zij geld zijn misgelopen in Nederland: 

 En ook het feit dat, mijn vader had een levensverzekering en bij de Nillmij 

 Eerste Nederlandsche en die zou als hij vijftig was of werd, zou er tienduizend 

 gulden worden uitgekeerd en dat verhaal is mij ook bijgebleven en dat het op 

 moment, op de datum van uitkering werd gezegd van ja, maar dat waren maar 

 halve guldens die je daar hebt gespaard en Indonesische guldens zijn geen 
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 Nederlandse guldens dus je krijg ook maar de helft van die tienduizend 

 gulden. 

Respondent 4 – DK gaf nog een voorbeeld waarbij ze voelde dat er van ze werd 

geprofiteerd:  

 De volgende dag ’s morgensvroeg werd al op de deur geklopt of we alsjeblieft 

 naar beneden wilden gaan. Beneden wachtte de DELA, dat was dus de 

 begrafenisondernemer die ons dus lid wilde maken. . . . Mijn man twijfelde 

 natuurlijk, wij wilden er eigenlijk eerst even over nadenken. Die man heeft ons 

 toen overtuigd door te zeggen van ‘ja mevrouw, maar stel u voor u hebt nu een 

 baby van drie maanden en stel dat dat baby’tje dan sterft en u hebt geen 

 begrafenisverzekering’. We hebben toen die verzekering gesloten, maar eerlijk 

 gezegd vonden we dat een beetje asociaal om hiervan te profiteren. 

In andere gevallen geven de respondenten aan te maken te hebben gehad met 

discriminerend gedrag, een superioriteitsgevoel of starheid van de bureaucratie.  

 Zo wilde de directeur van de Rijks-HBS - respondent 13 - RG een paar klassen 

lager laten instromen omdat "het Indische onderwijs achterliep op het Nederlandse", 

maar daar stak zijn moeder uiteindelijk een stokje voor.  

 Veel Indische Nederlanders liepen bovendien rond met een gevoel van 

ontheemding. Geen kampong, geen oude baboe die op een erf de was doet, geen 

pindaverkoper.  
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Bijna alle respondenten vertellen over de cultuuromslag bij aankomst, waarbij vooral 

het verschil in klimaat, de ruimte en gemakken zoals bedienden werden benoemd. 

Bevindingen vanuit de innerviews zijn dat de meeste respondenten zich in eerste 

instantie niet geaccepteerd voelden door de Nederlanders. “We kregen de opdracht 

om ‘netjes te zijn’ en ‘zo Nederlands mogelijk te zijn”, want anders maakte je geen 

aanspraak op een eigen woning.” (Molemans, 2014, p. 204). 

Respondent 19 - FM beschrijft het als volgt: 

 . . . een niet ter zake doende persoon. Ik voelde me ontzettend vreemd. Ik 

 voelde me geen Nederlander, ik voelde me niet geaccepteerd hier, ik voelde me 

 net alsof ik hier niet hoorde. Toen ik op de hts in Dordrecht zat, heb ik diverse 

 keren  jonge jongens achter me aangekregen die zeiden ‘Hee lelijke aap, 

 waarom ga je niet terug naar je land?’ En dat heeft me diep getroffen. 

 De Nederlanders waren volgens respondent 4 – DK in eerste instantie bang dat 

“wij Indische hun banen en huizen in beslag namen.” Zij voegt toe dat zij uiteindelijk 

wel door de gemeenschap werd geaccepteerd en dat zij veel hulp van de mensen in 

haar omgeving heeft mogen ontvangen:   

 Ik weet alleen dat ik geaccepteerd ben geworden. Van een dochter van een 

 achterbuurvrouw van mij heb ik twee jaar lang hulp gehad met het verzorgen 

 van de tweeling. 
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 Van die vriendin van mij heb ik een kinderwagen, zo’n ouderwets 

 bakwagentje, gekregen en daar gingen de tweeling, kop en staart in 

 liggen en zo ging ik uit wandelen. 

 Voor de overheid is er duidelijk minder begrip. Zo vertelde respondent 12 – GB 

dat hij vond dat de Indische gemeenschap in de jaren ’50 en ’60 als 

tweederangsburgers zijn behandeld. Over de Nederlandse regering zei hij het 

volgende:  

 Maar ja, als ik nou af en toe televisie kijk en er komt een stuk over Indonesië 

 of over die hele toestand, dan rollen die tranen er vanzelf uit, daar doe je niks 

 tegen. Dan denk je toch ‘Barst, jullie! Jullie hebben ons goed voor de gek 

 gehouden! 

 Door de komst van Molukse KNIL gezinnen in 1951 zijn 52 woonoorden 

ontruimd en zijn ruim 17.000 Indische Nederlanders (onder wie enkele Hollandse 

repatrianten) in 632 contractpensions ondergebracht (Molemans, 2014, P. 122). Er 

moesten nieuwe contracten met pensioenhouders worden afgesloten door de Dienst 

Maatschappelijke Zorg (DMZ) en zijn er soms fouten gemaakt (Molemans, 2014, p. 

122).  

 Toch passen veel repatrianten zich snel aan de nieuwe omstandigheden aan. Ze 

zijn ook niet geneigd om hun bestaan als een onderscheidende groep te accentueren 

(De Vries 2009, p. 13). Uit de verhalen van de respondenten spreekt een sterk 

plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel. Dat ze aan sociale status moesten 

inleveren, namen ze voor lief: 
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 Dus mijn vader is hier weer gaan solliciteren en heeft een baantje gekregen als 

 portier bij het ministerie van overzeese gebiedsdelen, overgebleven 

 gebiedsdelen. En dan heb je dus drie notariële akten thuis in de la liggen en dan 

 zit je in een portiershokje ’ja meneer, hier de gang door linksaf en dan kamer 

 17’. Mijn vader heb ik nooit horen klagen. Als ik daaraan terugdenk, word ik 

 heel erg boos. (Innerview 8 – ISI) 

 De jongere nieuwkomers wisten dat de bezetting en de Bersiap periode hen een 

opleidingsachterstand had bezorgd en ze wilden vooruit.  

 Om niet bij de pakken neer te zitten was een thema dat bij alle respondenten 

sterk terugkwam. Ze gaven aan hard te werken: overdag zochten ze naar werk en ’s 

avonds gingen ze naar school.  

 Veel van de respondenten voltooiden op die manier een hogere opleiding en 

werden ingenieur of architect. Ze trouwden, vaak met een Indisch-Nederlandse 

partner, en stichtten gezinnen. De voorzieningen die de overheid bood bij aankomst 

en daarna lijken ervan uit micro historisch perspectief minder rooskleurig uit te zien 

dan vanuit macro historisch perspectief. De repatrianten herinneren zich vooral een 

kille ontvangst, onbegrip en discriminatie. Ondanks de cultuuromslag en de negatieve 

ervaringen zoals discriminatie en starheid van bureaucratie na aankomst, vinden bijna 

alle respondenten uiteindelijk toch hun plek in de maatschappij.  

Dit betekende echter niet dat er geen behoefte was aan erkenning binnen deze 

gemeenschap. Dit wordt besproken in de volgende casus.  
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5.4 Erkenning & Backpay - Casus III 

5.4.1 Erkennen 

Monument op de Dam 

Bij aankomst van de repatrianten werden druk monumenten opgericht voor de 

Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.  

De historica Elsbeth Locher-Scholten (1995) vertelt dat er in 1980 ongeveer 1500 

oorlogsmonumenten waren ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Dat aantal 

zou nog flink toenemen, inmiddels zijn er 3700 (Ramakers & van Bohemen, 1980; 

Locher-Scholten, 1995). 

Zij zegt hierover: “Tot het eind van de jaren tachtig konden Indische 

herdenkingsplaatsen evenwel op de vingers van één hand geteld worden” (Locher-

Scholten, 1995, p. 194). 

 Nochtans leefde in de Indische gemeenschap een sterke behoefte aan 

erkenning, vooral omdat hun vragen over schadevergoeding en Backpay op 

dovemans oren vielen (Meijer, 2005). De beraadslaging over een nationaal monument 

op de Dam in Amsterdam leek symbool te staan voor die spanning.  

 De overheid had in 1946 een commissie in het leven geroepen om het 

monument te realiseren. Het moest de eenheid van de bevolking uitdrukken en dat 

kreeg gestalte in elf urnen met aarde uit evenzoveel provincies. Voor de overzeese 

gebieden was echter geen urn gereserveerd. De commissie oordeelde namelijk dat de 

eenheid ver te zoeken was in het “opstandige en dekoloniserende” Indië. De minister 

van Overzeese Gebiedsdelen en hoge militairen moesten interveniëren om de 

commissie tot andere gedachten te bewegen (Locher-Scholten, 1995).  
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“Men wenste erkenning van de in Indië geleverde oorlogsinspanningen en een 

waardige herdenking van de aldaar gevallenen.” (Locher-Scholten, 1995, p. 197). 

 Pas in de jaren ‘80 was er een opleving in de aandacht voor Indië. Geleidelijk 

aan leek het begrip te groeien voor de psychologische effecten van oorlogstrauma’s en 

men kreeg inzicht in de nadelige effecten ervan, ook op latere generaties. Voortaan 

konden ook Indiëgangers en Indische Nederlanders met hun trauma’s bij Centrum 45 

terecht, dat in 1973 was opgericht.  

Wat in de jaren ’50 en ’60 nog onmogelijk leek, gebeurde nu: de samenleving erkende 

de problemen van Indische Nederlanders (Locher-Scholten, 1995).  

Deze sympathie bleek ook toen in 1986 een staatsbezoek van koning Beatrix en prins 

Claus aan Japan werd afgezegd. Aan die beslissing ging een heftig politiek debat 

vooraf, waarin alle politieke partijen hun medeleven betoonden met de Indische 

oorlogsslachtoffers. 

 Drie jaar later, bij de begrafenis van de Japanse keizer Hirohito, die door 

regeringsleiders en gekroonde hoofden werd bijgewoond, vaardigde Nederland 

alleen de minister van Buitenlandse Zaken af. De historische rekening leek nog niet 

vereffend te zijn (Locher-Scholten, 1995). 

Het Indisch monument 

Deze omslag in de houding van de overheid kan deels verklaard worden door de 

organisatie en emancipatie van de Indische Nederlanders die een flinke groep van 

ruim 300.000 stemmers vormden. Dit vormde een politieke stem die krachtig genoeg 

was om rekening mee te houden (Locher-Scholten, 1995). De toegenomen sympathie 

en belangstelling kwam ook tot uitdrukking in het Indisch monument in Den Haag. 

Niemand minder dan minister-president Ruud Lubbers had daar mee voor geijverd. 
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Op 15 augustus 1988 werd het monument, een beeldhouwwerk van Jaroslawa 

Dankowa, in de Scheveningse Bosjes onthuld door koningin Beatrix.  

 Volgens Locher-Scholten is dit een belangrijk symbool geworden voor de 

Indische Nederlanders in Nederland (Locher-Scholten, 1995). Dat blijkt ook uit de 

reactie van respondent 11 - LvM als de Japanse premier Kaifu in 1991 naar Nederland 

komt en een krans wil neerleggen bij het monument: 

 Toen sloegen bij mij de stoppen door. Dus ik op de fiets gauw naar het Indisch 

 monument, helaas lag die krans al in het water, maar fotografen en journalisten 

 zeiden tegen mij ‘Als u er gaat wijzen, dan maken wij een foto en een verhaal 

 erbij.’ Nou ja, ik heb staan vloeken en ik weet al niet wat, dus toen trok ik een 

 tak van de boom, ik heb die krans naar me toe gehaald en toen heb ik die krans 

 uit laten druipen, toen zei ik ‘Nou moet je een foto maken.’ En die foto heeft 

 toen de boel in beweging gezet.  

  Want de heer Lubbers zei ook ‘De kous is af, de Indische mensen moeten 

 niet zo zeuren.’ Toen zei ik nog ‘Als meneer Lubbers op 15 augustus op de 

 herdenking komt, dan smijt ik drie eieren op zijn nek of in zijn gezicht, want 

 dat neem ik niet.’ Maar mijn vrouw was erop tegen, dus ik zei toen meneer 

 Sander Simons van RTL 4 een programma wilde maken, belde hij me op. Hij 

 zegt ‘Maarseveen, wat doe je?’ ik zeg ‘Nou, ik ga ’s avonds wel.’ Hij zegt ‘Nee, 

 om acht uur wil ik een programma maken.’ 15 augustus 1991.  
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 Dus mijn vrouw en ik op de fiets naar het Indisch monument, voor achten 

 daar, toen zat er een man een krant te lezen op een bankje en die had een 

 bloemstukje naast zich, dus wij stellen ons voor, dat was meneer Van der 

 Schuit, mijn vrouw stelde zich voor en ik stelde me voor, ondertussen ging 

 Sander Simons met mij het programmastuk afwerken en mijn vrouw 

 ging naar de heer Van der Schuit. Toen zei ze ‘Wat heeft u daar een mooi 

 plantje.’ ‘Ja,’ zegt hij ‘maar er zitten drie  eieren in.’ Toen zei mijn vrouw ‘Zijn 

 ze hardgekookt?’ ‘Nee mevrouw,  natuurlijk niet, die moeten rauw zijn, want 

 die worden geofferd.’  

 Dus Sander Simons is klaar met het programma en mevrouw en ik gaan naar 

 huis. Dus wij zitten in de keuken en we zetten de radio aan en toen  hoorden 

 wij dat de heer Lubbers drie eieren in zijn nek had gekregen of in zijn 

 gezicht en dat was gedaan door de heer Van der Schuit. Deze man had het 

 kampsyndroom volgens dokter Bastiaansen en die konden ze niks maken. Toen 

 zei ik tegen mijn vrouw ‘Onze lieve Heer slaapt niet. Die zegt Maarseveen, je 

 hebt het niet hoeven doen, want ik heb iemand anders de opdracht gegeven.’ 

 En zo is het gebeurd. En ik heb er nog geen spijt van dat ik die krans 

 weggegooid heb. 
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Erkenning 

Met het monument toonde de Nederlandse overheid dat ze de belangen van de 

Nederlands-Indische gemeenschap ter harte nam. Andere belangrijke dossiers waren 

de oprichting van het Indisch Herinneringscentrum en de start van een nieuw 

onderzoek naar de geschiedenis van de dekolonisatie.  

 De strijd voor erkenning was nog niet voorbij, maar de Indische Nederlanders 

hadden vanaf eind jaren ’80 in ieder geval de ruimte voor herinnering en herdenking 

gekregen (Locher-Scholten, 1995, p. 194). Het was een proces van wederzijdse 

erkenning, zo blijkt uit de woorden van respondent 5 - PHF: 

 Ik heb hier meer geleerd over het mens zijn, het leven van het menszijn, dan dat 

 ik toen in Indonesië was. Onder andere, dat er mensen met verschillende 

 gedachtes zijn die je hebt te appreciëren en aan te nemen en te accepteren, 

 omdat eenieder op zijn manier de wereld ziet in zijn ogen, met andere ogen dan 

 jijzelf. 

Backpay 

De berooide Nederlandse samenleving en overheid deden naar vermogen wat zij 

konden. Echter, zij hebben bij de opvang van de Indische Nederlanders niet op alle 

terreinen zorgvuldig gehandeld (Meijer, 2005, p. 11). De oorlogsgetroffenen waren 

wellicht terzijde gestaan met betrekking tot de dringende materiële levensbehoefte, 

hulpverleners hadden weinig oog voor de emoties. (Meijer, 2005, p. 11-12). Het besef 

dat zij de Indische Nederlanders emotioneel in de kou hadden laten staan, het negeren 

van hun verdriet en verlies, deze niet op waarde weten te schatten of te helpen hun 
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gevoelens te verzachten, is in de jaren zeventig van de vorige eeuw, pas op gang 

gekomen (Meijer, 2005, p. 12).  

 Ambtenaren en KNIL-soldaten in dienst van de Nederlands-Indische overheid 

werden tijdens de Japanse bezetting niet doorbetaald. Na de Japanse capitulatie 

klopten zij aan bij hun werkgever om hun achterstallige salarissen en soldij op te eisen, 

maar werden dit geweigerd. Meijer (2005) vraagt zich dan ook af waarom de ‘Backpay’ 

voor de Indische gouvernementsambtenaren en KNIL-soldaten niet naar tevredenheid 

is afgewikkeld (Meijer, 2005, p. 14).  

 De Indonesische regering, die na de overdracht rechtsopvolger was, was 

evenmin toeschietelijk. De kolonie ‘Nederlands-Indië’ verdween met de 

soevereiniteitsoverdracht en daarmee ook het Indisch landsbestuur als debiteur van 

de Backpay-schuld (Meijer, 2005, p. 15).  

 De gedupeerden stapten naar de Nederlandse overheid, maar ook daar kregen 

zij geen financiële genoegdoening. Een beperkte rehabilitatie van een paar maanden 

vooroorlogs salaris die de oorlogsslachtoffers in staat zou stellen om op minimale basis 

de draad van het leven weer op te pakken. Ditzelfde gold voor de vergoeding van de 

oorlogsschade (Meijer, 2005, p. 45). Op 19 juni 1946 installeerde Van Mook de 

‘Backpay-commissie’ (Meijer, 2005, p. 47).  

 De Backpay-kwestie maakt deel uit van de ingewikkelde naoorlogse 

schadeafwikkeling. Deze bestond uit materiële en immateriële schade. Een deel van 

de materiële schade was al voor de oorlog geleden, toen strategische goederen uit 

voorzorg werden vernietigd. Daarbovenop kwam de schade door bombardementen 

van Japanse en geallieerde troepen. De Japanners hadden bovendien geprobeerd om 

de sporen van de westerse koloniale overheersing uit te wissen, ten koste van 

Nederlands eigendom en cultuurgoed.  
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Bedrijven werden genationaliseerd of opgeheven. Plantages belandden in handen van 

nieuwe beheerders die deze in de meeste gevallen niet teruggaven aan de 

vooroorlogse eigenaars (Meijer, 2005). 

 De totale schade ten gevolge van de oorlog en de Japanse bezetting was zo 

complex dat niemand erin slaagde om die precies vast te stellen. Dat er inmiddels een 

nieuwe oorlog was uitgebroken met nieuwe verwoestingen, zorgde voor extra 

belemmeringen. De schatkist was leeg.  

Meijer (2005) stelde vast dat de Nederlands-Indische overheid daarnaast meer leek te 

zien in wederopbouw dan in schadevergoeding. Haar rechtsopvolger, de 

Indonesische regering, stond nog minder welwillend tegenover de claims van de 

vroegere koloniale overheersers (Meijer, 2005). 

Schade 

Er zijn twee soorten materiële schade: oorlogsschade, dat wil zeggen schade door 

oorlogsgeweld, en schade door onteigening. Voor de eerste is de staat verantwoordelijk. 

Compensatie daarvoor kan worden gezocht in herstelbetalingen door de wederpartij. 

Herstelbetalingen zijn echter een gevoelige kwestie (Bussemaker, 2014). 

 De ervaringen met Duitsland na de Eerste Wereldoorlog hadden laten zien dat 

het opleggen van kolossale herstelbetalingen veel politieke en economische chaos tot 

gevolg hadden en nauwelijks voordelen opleverden.  

 De tweede soort, de teruggave van onteigend of geroofd bezit, is het onderwerp 

van rechtsherstel. De oorspronkelijke eigenaar eist zijn bezit terug. De overheid kan 

daarbij als scheidsrechter optreden. Rechtsherstel is een privaatrechtelijke kwestie, 

terwijl oorlogsschade een publiekrechtelijke zaak is (Bussemaker, 2014). 
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 Als we naar de internationale context kijken waarbinnen de kolonisatie in 

Indonesië zich afspeelt dan valt op dat na de Japanse nederlaag Britse troepen 

Nederlands-Indië binnentrokken om de orde te bewaren totdat de soevereiniteit aan 

Nederland werd overgedragen. Burgers (2010) zag overeenkomsten met het gedrag 

van het Verenigd Koninkrijk na de Nederlaag van Napoleon. De Fransgezinde 

Daendels vertrok zo spoedig mogelijk. De Britten bezetten het toenmalig Batavia en 

het Nederlands gezag keerde terug in Nederlands-Indië. 

 De Britse strategie bestond er uit niet geheel Azië te overheersen maar dit met 

Nederland en Australië te delen. Het verschil met 1945 was dat daarna het 

internationaal systeem fundamenteel was veranderd. De VS waren in plaats van het 

VK de dominante wereldmacht geworden en waren bezorgd over de vraag of Moskou, 

ook een tegenstander van Japan, de verslagen gebieden communistisch zou maken.  

 Dit was volgens Burgers (2010) een angst die zowel voor Europa gold als voor 

het verre Oosten. In diezelfde periode begonnen in Azië de 

onafhankelijkheidsbewegingen zich te roeren. De Fransen hadden hun handen vol aan 

Indochina, de Britten aan India en de Nederlanders met Nederlands-Indië. Als oud 

kolonie van het VK waren de VS het niet eens met het hebben van Europese koloniën 

en kozen de zijde van de onafhankelijkheidsbeweging in Indonesië.  

 Nederland was een te kleine mogendheid geworden om qua belangen door de 

VS rekening mee te worden gehouden. 

Toen later de kwestie Nieuw-Guinea speelde werd dit expliciet duidelijk door de 

opstelling van de VS onder leiding van de broer van Robert Kennedy. De mensen die 

uit Indonesië naar Nieuw-Guinea geëmigreerd waren kwamen toen ook naar 

Nederland, omdat dit gebied tot Indonesië ging behoren (Burgers, 2010). 
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 Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de twee dictatoriale landen een ‘As 

Berlijn-Rome’ (oorspronkelijk met Rusland, later met Tokyo) gevormd tegenover de 

Geallieerden (VK, VS en later Rusland) en de twee wisselende machtsblokken hadden 

elkaar van achter een onvaste scheidslijn beloerd (Fasseur, 1992). 

 Na de oorlog wilde het westen de vroegere grootmachten Duitsland en Japan 

binnen de eigen invloedssfeer houden om verdere Sovjetexpansie te remmen. 

Daarvoor was het nodig dat hun economieën weer snel herstelden en dat politieke 

instabiliteit werd vermeden. Dat bleek bijvoorbeeld uit de Marshallhulp die de 

Verenigde Staten aan de getroffen landen boden.  

Dit aanbod van langlopende kredieten en goederen leverde duurzame politieke 

relaties op. Het Marshallplan was tegelijkertijd een breekijzer dat door de VS onder 

meer werd ingezet om Nederland tot inschikkelijkheid te bewegen ten aanzien van de 

Republiek Indonesië. De boodschap aan westerse staten was om terughoudend te zijn 

met het eisen van herstelbetalingen.  

 Fasseur (1992) argumenteerde dat het op lange termijn zou lonen om de 

herstelde economieën tot handelspartner te maken. Vooral over Japan maakten de 

Verenigde Staten zich druk. Zij waren bezorgd over de ontwikkelingen in China en 

Noord-Korea en hechtten daarom veel waarde aan een stabiele, economisch sterke 

bondgenoot in de regio. Het land zou al snel de op een na grootste economie ter wereld 

worden.  

 Op de vredesconferentie van 16 september 1951 in San Francisco sloten 48 

landen definitief vrede met Japan, waaronder Nederland. In artikel 14 van het 

vredesverdrag werd met zoveel woorden gesteld dat de overwinnaars afzagen van 

herstelbetaling. In ruil slikte Japan zijn eisen in om de schade van de atoombommen 

op Nagasaki en Hiroshima vergoed te zien.  
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Het enige voorbehoud van Nederland was dat de Japanse regering vorderingen van 

voormalige Nederlandse burgergeïnterneerden vrijwillig en naar eigen goeddunken 

zou afhandelen (Rinzema, z.d.). 

 In 1956 betaalde Japan €38 miljoen aan smartengeld aan ongeveer 80.000 

geïnterneerde burgers en krijgsgevangen. Het was niet veel, maar Nederland had zelf 

niet het goede voorbeeld gegeven tegenover de weduwen, wezen en gehandicapten 

en KNIL-soldaten. Den Haag leek een afwachtende houding te hebben aangenomen, 

omdat de hoop was gevestigd op een economische federatie met Indonesië die de 

schulden van Nederlands-Indië op zich kon nemen (Rinzema, z.d.). 

Schadeafwikkeling in Nederlands-Indië 

Wie schade had ondervonden, moest bij de Nederlands-Indische overheid 

aankloppen. Het eilandenrijk was een zelfstandige rechtspersoon en sinds de 

comptabiliteitswet van 1906 moest dit deel van het Koninkrijk financieel gezien zijn 

eigen broek ophouden en liefst - bij de eindafrekening met het moederland - een 'batig 

saldo' laten zien. Voor de oorlog, in 1930, vertoonde de handelsbalans een behoorlijk 

overschot, dankzij de uitvoer van vooral suiker, rubber en olie (Lindblad, 2008).  

 Maar de Japanse bezetting had de economie zwaar op de proef gesteld. Door 

het wegvallen van Europese markten was de export sterk teruggelopen. Dwangarbeid 

had krachten aan de arbeidsintensieve landbouw onttrokken en de Japanners eisten 

een flink deel van de opbrengsten op voor hun eigen behoeften. Het gevolg: een 

hongersnood die maar liefst 2,5 tot 4 miljoen mensen het leven kostte (Burger, 1975).  

 Halverwege de oorlogsjaren moesten we met de waroeng [winkeltje] stoppen. 

 Er viel niet veel meer te verkopen. Alle voedingswaar verdween naar de 

 Japanse oorlogsindustrie. Java diende als voorraadschuur voor hun legers. 
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 Ik zag het gebied langzaam verpauperen. Kinderen liepen rond met 

 hongeroedeem en vele eens zo trotse buren zaten nu apathisch voor hun 

 huizen. We konden elkaar niet meer helpen. (Anin, Tjibinong, 1946, geciteerd 

 in Aeckerlin, 2008, p. 35) 

 Na de oorlog was de Nederlands-Indische schatkist er beroerd aan toe. De 

export was nog maar een kwart waard tegenover voor de oorlog. De staatsschuld was 

enorm gestegen. Er waren miljarden nodig om het land weer op te bouwen. Bovendien 

dwong de opstand tot hoge militaire uitgaven (Meijer, 2005). 

 Dat was de achtergrond waartegen de overheid haar opstelling over civiele 

schadeclaims moest bepalen. Hubertus Johannes van Mook, in 1942 benoemd tot 

luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, sprak er niet veel over. Als vice-

landvoogd was hij een wettelijke regeling voor vergoeding van oorlogsschade uit de 

weg gegaan, voordat hij uitweek naar Australië tijdens de Japanse bezetting (Keppy, 

2007). Na zijn terugkeer constateerde hij de verwarring die onder oorlogsgetroffenen 

was ontstaan.  

 Hij werd geconfronteerd met zijn eigen nalatenschap: het gebrek aan een 

wettelijke verplichting tot vergoeding. Bovendien paste schadevergoeding niet in het 

beleid, dat focuste op financiële matiging en een spoedige wederopbouw.  

 Het probleem ligt hier nog moeilijker dan in Nederland, daar hier te lande 

 practisch iedereen heeft vastgezeten. Wij zouden deze regeling ook niet 

 kunnen beperken tot ambtenaren, maar  bedrag neerkomen dan op het huidige 

 geraamde restant van het  volksvermogen.  
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  Een dergelijke uitkeering is derhalve onmogelijk. Spreker zou dan ook 

 van een andere gedachte willen uitgaan en als criterium willen toepassen, wat 

 men noodig heeft om weer te beginnen. (Van der Wal, 1975, p. 494) 

 Toen de verwarring bleef aanhouden, benoemde Van Mook twee commissies, 

een om vast te stellen hoe groot de schade was, een tweede om te kijken of de schade 

op Japan kon worden verhaald. 

 De eerste, de commissie-Hens, was een studiecommissie die constateerde dat 

de Nederlands-Indische overheid een morele verplichting had tot het treffen van een 

wettelijke schadevergoedingsregeling en een sobere vergoeding. Deze commissie 

werd in 1947 opgeheven (Onderzoeksgids oorlogsgetroffenen WO2, z.d.-a). 

 De tweede, de commissie-Hart, was ook een studiecommissie die een 

schadeclaim op Japan moest voorbereiden en op 24 juli 1948 overging in de 

Japancommissie (Onderzoeksgids oorlogsgetroffenen WO2, z.d.-b). 

 Uiteindelijk kwam er een vergoeding onder de naam ‘rehabilitatieregeling’. 

Deze was inderdaad sober, zo sober dat ze de verwarring niet oploste. Was dit het nu?  

 De Nederlands-Indische regering vond van wel, zo liet ze op 31 maart 1949 

weten.  

De verontwaardiging bij de gemeenschap was groot, mede omdat op het relatief kleine 

bedrag vaak nog delegatieschulden (schulden in verband met het verblijf van familie 

in Nederland) in mindering waren gebracht (Meijer, 2005). 

Schadevergoeding door Indonesië 

Het getouwtrek werd doorgeschoven naar de Indonesische regering met de 

soevereiniteitsoverdracht die op 27 december 1949 van start ging.  
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De rehabilitatie-uitkeringen maakten deel uit van een post ‘Overige schulden’ die de 

onderhandelaars niet nader hadden uitgewerkt om de besprekingen niet te 

belemmeren. De Indonesiërs moesten in principe betalen, maar ze toonden vooral ijver 

om de gehate uitkeringen te chicaneren. Ze werden bemoeilijkt, opgeschort, uitgesteld 

en gekort. Misschien was het uit onwil, misschien was het omdat de Indonesische staat 

was bezwaard met een loden last van 4,5 miljard gulden aan schulden en 

verplichtingen, misschien een combinatie van factoren (Meijer, 2005). 

Schadevergoeding door Nederland 

Ook Nederland gaf niet thuis. Nederlands-Indië was een aparte rechtspersoon met een 

eigen financieel beleid waarvoor het moederland niet aansprakelijk kon worden 

gesteld. Wie iets wilde vorderen, moest bij de Indonesiërs zijn, zo was de teneur 

(Meijer, 2005). 

 Voor de getroffenen gloorde er nog even hoop toen in 1950 de wet op de 

Materiële Oorlogsschade (MOS) werd aangenomen, die de vergoeding van 

oorlogsschade die door Nederlanders was geleden als gevolg van de Duitse bezetting 

besloeg. Een half miljoen mensen deed een beroep op deze wet en in totaal werd een 

schadebedrag van 6,3 miljard gulden uitgekeerd. Zelfs de slachtoffers van de 

watersnoodramp kregen compensaties.  

 Maar de Nederlanders uit Nederlands-Indië werden van elke 

schadevergoeding uitgesloten, zij moesten hun claims bij de straatarme nieuwe 

republiek indienen (Keppy, 2007; Bussemaker, 2012b). De meeste gedupeerden waren 

inmiddels in Nederland, hadden belangenorganisaties gevormd en zich bij 

pensioenfondsen aangesloten. De pers bemoeide zich ermee.  
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 De Nederlandse regering ging overstag en nam de Indonesische 

afbetalingsverplichtingen over, maar voldeed met de afhandeling daarvan niet aan de 

wensen van de oorlogsgetroffenen (Keppy, 2007). Op aandringen van het parlement 

werd de Commissie Achterstallige Betalingen (CAB) in het leven geroepen die 

concludeerde dat de Nederlandse staat moreel en formeel mee verantwoordelijk was 

voor achterstalligheid in de uitbetalingen (Meijer, 2005; Scherer, z.d.). 

 Dat leek een doorbraak, maar in feite betekende het de start van een nieuwe 

ronde van gerechtelijke procedures en uitspraken. Het draaide uit op een teleurstelling 

voor de oorlogsgetroffenen.  

De Nederlandse rechter vond dat de Staat niet aansprakelijk kon worden gesteld. De 

morele overwegingen, die niet zo makkelijk in wet- en regelgeving zijn te vatten, 

telden niet mee. Voor de Nederlandse overheid was daarmee de kous af, zo blijkt uit 

een brief van 4 juli 1959 (Meijer, 2005). 

 In de late jaren ‘60 ontwikkelde er een stijgende interesse voor de psychische 

naweeën van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het was de begintijd van de 

televisie en het programma ‘De Bezetting’ van dr. Lou de Jong was bijzonder populair. 

Joodse slachtoffers vertelden er over de Naziterreur en Joop Hueting, KNIL-soldaat en 

later hoogleraar psychologie, getuigde van de excessen die door Nederlandse soldaten 

in Nederlands-Indië waren gedaan (Lagrou, 2015). Ook Van Doorn en Hendriks 

zouden dat doen in hun boek Ontsporing van geweld: Het Nederlands-Indonesisch conflict 

(1970). 

 Er leek meer begrip te groeien voor de oorlogsgetroffenen uit Indië. Het 

parlement stemde, vooral symbolisch, voor genoegdoening (Meijer, 2005, p. 338). Het 

leidde tot de nieuwe wet Uitkering Indische Geïnterneerden (UIG) van 1 juli 1981, die 

een eenmalig bedrag van 7500 gulden uitkeerde aan alle door de Japanners 
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geïnterneerde kostwinners die naar Nederland waren gekomen (De la Croix, 2011). 

Maar ook de UIG bracht geen oplossing voor de Backpay-kwestie.  

 Het grootste deel van de gekleurde Indische ambtenaren waren 

‘buitenkampers’ geweest die niet waren geïnterneerd, waardoor zij niet in aanmerking 

kwamen voor de regeling. In het daaropvolgende decennium leken de 

oorlogsgetroffenen en de organisaties die hen vertegenwoordigden de actieve strijd 

voor backpay even neer te hebben gelegd (Meijer, 2005; Scherer, z.d.). 

 Pas in de jaren ‘90, met de oprichting van het Indisch Platform (IP), kwam er 

weer beweging in de kwestie. Het Indisch Platform richtte haar pijlen op de Tweede 

Kamer. Met enig succes leek het, want langzaam maar zeker ging de overtuiging dat 

het regeringsstandpunt in de Indische kwestie moreel problematisch was, almaar 

luider klinken. De rapporten werden opnieuw bekeken. Een motie haalde het net niet, 

maar het maakte wel duidelijk dat er een groot draagvlak bestond om de Backpay-

kwestie op te lossen (Meijer, 2005). Bovendien nam Martin van Rijn, de staatssecretaris 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de kwestie ernstig. Eindelijk, op 3 november 

2015 berichtte van Rijn de Kamer:  

 Het verheugt mij u te kunnen mededelen, dat het Indisch Platform akkoord 

 gaat om het punt van de ‘Backpay’ op korte termijn gezamenlijk op deze wijze 

 tot een definitieve oplossing te brengen. . . .  

  Het IP heeft daarbij aangegeven een nettobedrag per persoon van 25.000 

 euro passend te vinden. Ik ondersteun dat. Het geeft invulling aan de morele 

 erkenning, die ook de NIOD rapporten aan de orde stellen. (Van Rijn, 2015a, p. 

 2) 
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 Na zeventig jaar, was er dan eindelijk sprake van een terugbetaling, de 

‘Backpay’ (Java Post, 2015). Hoewel daarbij een kanttekening moet worden gemaakt: 

de regeling geldt voor een beperkte groep onder de oorspronkelijk getroffenen. Alleen 

zij die nog in leven waren – op dat moment vaak ouder dan 90 jaar – kregen een 

compensatie, en bijvoorbeeld niet de directe nabestaanden, zoals de partner of de 

kinderen. Naar schatting ging het om ruim duizend mensen (Meijer, 2005). Voormalig 

staatssecretaris Van Rijn (2015a) verwoordt het zo: 

 Zeventig jaar geleden capituleerde Japan en kwam er ook in Nederlands-Indië 

 een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Regelingen met betrekking tot de 

 erkenning van achterstallige salarissen van militairen en ambtenaren in dienst 

 van Nederlands-Indië en de regelingen met betrekking tot de geleden 

 oorlogsschade lieten lang op zich wachten. De inhoudelijke keuzes hierbij en de 

 wijze van uitvoering raakten pijnlijk aan oude wonden en verdrongen 

 herinneringen.  

 Er is in dit proces ook lange tijd veel niet gezegd en niet gedaan, waardoor het 

 verhaal over de omgang met het Indische oorlogsleed inmiddels een 

 moeilijk en pijnlijk verhaal is geworden. Dit verleden kan niet ongedaan 

 worden gemaakt. Nogmaals erken ik dit. Ik ben me ervan bewust dat het 

 moeilijk is de goede woorden te vinden die uiting geven aan wat er in de 

 achterban van het Indisch Platform leeft. (p. 1) 
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In zijn brief aan de Tweede Kamer van 16 februari 2017 geeft Van Rijn aan hoe hij de 

collectieve erkenning wil vormgeven:  

 Een diepgeworteld gevoel onrechtvaardig te zijn behandeld, het verdriet en de 

 zoektocht naar de eigen identiteit waren [met de Backpay] niet verdwenen. 

 Velen hebben zich tweederangsburgers gevoeld, en sommigen voelen dat nog. 

 Hoewel de Indische gemeenschap een heterogene samenstelling kent, voelt 

 men zich in alle verscheidenheid verbonden met het voormalig Nederlands-

 Indië. Collectieve erkenning dient dan ook aan te sluiten bij die 

 verscheidenheid en  de ambitie om dat verleden te verankeren in de 

 Nederlandse samenleving. (Van  Rijn, 2017, p. 4) 

 Deze erkenning zou vorm moeten krijgen door middel van een échte Indische 

pleisterplaats, scholing en educatie, herdenken, museale en kennisfunctie, culturele 

activiteiten en context gebonden zorg (Buitenzorg, 2017). 

Backpay in andere landen 

Hoe ging het er elders aan toe? De Filippijnen waren een Amerikaanse kolonie die van 

1941 tot 1945 door Japan was bezet. Net als in Nederlands-Indië bestond er geen wet 

voor de vergoeding van oorlogsschade. Alleen was de verhouding met het 

moederland fundamenteel verschillend. De Filippijnen waren een volledige kolonie 

van de Verenigde Staten, die al in 1934 hadden gegarandeerd dat het land zelfstandig 

zou worden. Onmiddellijk na de oorlog werd een regeling getroffen voor de 

afwikkeling van de oorlogsschade (Keppy, 2007). 
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 Omdat controle vaak duur was, werden de claims zonder veel omhaal 

uitgekeerd. Geïnterneerde Amerikaanse burgers en soldaten ontvingen bij terugkeer 

een volledige ‘Backpay’, aangevuld met een bonus voor de doorstane ellende (Keppy, 

2007).  

 De financiële situatie van de Verenigde Staten liet dit ook toe; tijdens de Tweede 

Wereldoorlog hadden de Amerikanen zichzelf uit de depressie van de jaren ’30 

getrokken en zich gepositioneerd voor de daaropvolgende welvaart (Keppy, 2007). 

 Het Verenigd Koninkrijk stond na de oorlog daarentegen op de rand van het 

faillissement. Desondanks betaalde het ook hun terugkerende soldaten en ambtenaren 

volledig uit.  

 De Fransen, die in Indochina met Japan in strijd waren, keerden eveneens 

backpay en schadeloosstelling uit (Keppy, 2007). Ook landen als Italië, België en zelfs 

het toen straatarme Portugal betaalden de volledige backpay.  

 In Nederland had de Duitse bezetter al in juni 1940 een aantal maatregelen 

genomen om schade door oorlogvoering en bezetting te vergoeden. Na de bevrijding 

werden de maatregelen overboord gegooid en pas vijf jaar later werd de Wet op de 

Materiële Oorlogsschade van kracht (Keppy, 2007) 

 De Nederlands-Indische oorlogsgetroffenen leken dus steeds net buiten de boot 

te vallen. Herdenken werd sinds eind jaren ’80 mogelijk met het Indisch Monument. 

Dit was te danken aan een zich steeds beter organiserende en emanciperende 

Nederlands-Indische gemeenschap, maar ook door een groeiend begrip van de 

Nederlandse maatschappij en de politieke druk die dat gaf. Volledige erkenning en 

oplossing van de Backpay-kwestie bleef echter een politiek getouwtrek tussen 

dekoloniserende regeringen, die allen in eerste instantie vooral bezig leken te zijn met 

de wederopbouw van eigen land.  
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 Nederland hield zich consciëntieus bezig met de vergoeding van oorlogsschade 

in eigen land en de bijbehorende Wet op de Materiële Oorlogsschade. Maar buiten de 

landsgrenzen was de wet niet van toepassing (Keppy, 2007). De strijd voor erkenning 

werd door de jaren heen gevoerd en werd, mede dankzij het Indisch Platform, in de 

Tweede Kamer serieus genomen. De uiteindelijke Backpay-regeling uit 2015 moest 

gaan zorgen voor de collectieve erkenning die de repatrianten verdienen. Hoe de 

repatrianten dit zelf ervaarden wordt in de volgende paragraaf besproken.  

5.4.2 Miskennen 

In de Nederlands-Indische gemeenschap bestond veel onbegrip over het standpunt 

van de Nederlandse overheid over de Backpay-kwestie.  

De loyaliteit van Indische Nederlanders aan het koloniale bewind bracht hen in 

conflict met hun Indonesische medeburgers, en toch voelden ze zich er door de 

overheid evenmin voor gewaardeerd (Keppy, 2007). 

 Mijn moeder kreeg dus vanaf 8 maart 1942 geen inkomen meer en mijn vader 

 moest op 8 maart, zei ik al hè, dat hij zijn spullen in moest leveren en 

 krijgsgevangen werd en zie maar dat je verder leeft, mevrouw.  

 Het huis uitgezet, banktegoeden waren geblokkeerd, dus zie maar dat je 

 overleeft. En  toen wij in Soerabaja kwamen had ik echt het gevoel zo van ‘ik 

 moet meewerken’ om zo met z’n drietjes te overleven. (Innerview 8 – ISI) 
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Sommige verklaringen getuigen van cynisme: 

 Ik zie (mijn vader) nog staan met die brief in zijn hand met boosheid en pijn 

 overheerste in zijn woorden van ‘Hm, ze zeggen eigenlijk zoveel als je hebt 3,5 

 jaar gratis kost en inwoning gehad dus je krijgt geen cent uitbetaald.’ Er stond 

 inderdaad, ik heb het gelezen, van ‘U hebt in deze periode geen onkosten gehad 

 en levensonderhoud.’  

  Dan bestaan ze het om dat te zeggen. . . . Dat kan ik toch niet opgeven?’ 

 Dat recht dat mijn vader had, dat is toch zo’n grote portie onrecht dat de 

 Indische mensen is aangedaan, dit is een van die happen uit die grote portie 

 onrecht. Het is geen cadeautje dat hij vraagt, het is zijn salaris over die 3,5 jaar.

 (Innerview 8 – ISI) 

 Als klap op de vuurpijl worden de kosten van de bootreis, het regeringsbrood 

en gegeven levensmiddelen daarentegen wel gewoon teruggevorderd door de 

Nederlandse overheid. Enkele respondenten: 

 Ja, we hebben ons huis, we hebben alles verloren. We kwamen hier en we 

 hadden niks. En dan moest je nog terugbetalen. Mijn moeder heeft tot haar 

 dood tien gulden in de maand moeten terugbetalen.  

 Tot haar dood en ze was 72 toen ze overleed. Vanaf haar 45ste. In het begin was 

 het meer, later werd het ingekort tot een tientje per maand. Ik vind het 

 belachelijk. Wij kunnen er toch niks aan doen? (Innerview 12 – GB) 
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De nieuwkomers lijken zich machteloos te voelen: 

 Nou ja, ik kan wel zeggen, ik kan wel schreeuwen, maar het heeft geen nut. Het 

 heeft geen nut. Kijk, er zijn drie bevolkingsgroepen die door de Nederlanders 

 in de steek zijn gelaten, dat zijn de Papoea’s, dat zijn de Ambonezen en dat zijn 

 de Nederlandse mensen uit Indië, die zijn in de steek gelaten. (Innerview 11 – 

 LvM) 

 Zelfs de uiteindelijke Backpay-regeling sloot belangrijke groepen uit, zoals de 

nog levende partners en hun kinderen, de tweede generatie (Keppy, 2007).  Het belang 

van deze groepen kwam in de interviews sterk naar voren, maar is ook zichtbaar in 

online forums van de Nederlands-Indische gemeenschap, zoals onder andere 

Javapost.nl.  

 Na de brief van staatssecretaris van Rijn barstte er in deze groep een discussie 

los. Hier werd onder andere geopperd dat de echtgenotes van omgekomen 

ambtenaren en militairen het ook moeilijk hebben gehad. Zonder een stabiel 

gezinsinkomen en in hun eentje belast met de zorg voor hun kinderen, leefden velen 

in grote onzekerheid in Nederlands-Indië en later in Nederland. 

 Hoewel de reacties op deze forums vaak van de tweede generatie kwamen, 

kwam dit sentiment ook in de interviews naar voren.  

Zo zegt respondent 8 – IS:  

 . . . vrouwen in Nederlands-Indië, dat heb ik wel vaker gezegd, dat zijn 

 oorlogshelden.  
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  Mijn moeder is een oorlogsheld, want alleen, zonder je maatje met wie je 

 alles deelde, alle zorgen en al je plezier zonder maatje, word je losgelaten in een 

 vijandige onzekere wereld en zie maar dat je daar met je kinderen heelhuids 

 doorheen komt. In het kamp of buiten het kamp, al die vrouwen hebben het 

 gedaan. (Innerview 8 – ISI) 

 Ook na aankomst in Nederland was het vaak een kwestie van overleven en 

moest er worden beknibbeld op het gebied van gezondheid, opvoeding en scholing 

(Keppy, 2007). Volgens zowel de respondenten als de forumgebruikers heerste er in 

veel Nederlands-Indische gezinnen na aankomst geldgebrek en werd de huiselijke 

dialoog gedomineerd door de achterstallige salarissen. De trauma’s van de ouders 

konden hierdoor weerklinken bij hun nazaten:  

 En worden de nazaten niet evenzeer vermeden…? Tweede generatie? Ach, zo 

 moe gevoel weer na het lezen van de brief van de staatssecretaris [Van Rijn], zo 

 moe. (Huysman, 2017) 

Woede en verdriet was voelbaar: 

  . . . Ik weet nog goed dat mijn wijlen pa de eenmalige uitkering 

 aangeboden  kreeg… hij was woest!!! en heeft het bedrag geweigerd... zijn 

 achterstallige salaris van het KNIL, zijn hele hebben en houden 

 achtergelaten, . . . maar niet zijn trots en waardigheid... dat hebben ze 

 nooit af kunnen pakken. . . . Pa kon weleens in woede uitbarsten, . . . ja hij 
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 huilde soms. . . zelfs als zijn familie op visite was. . . toen begreep ik het niet 

 echt. . . nu vele jaren later begrijp ik hem heel goed. . . en valt ieder puzzelstukje 

 op zijn plaats. Ik ben nog steeds trots op  mijn ouders van alles wat ze hebben 

 moeten doorstaan. . .. (Botters, 2016) 

Volgens sommige forumleden konden zulke situaties een stempel drukken op het 

gezinsleven:  

 Bij mijn vader (overleden in 1964) en moeder en hun vrienden uit voormalig 

 Nederlands-Indië was het niet-uitbetalen van achterstallige soldij het gesprek 

 van de dag. (Valkier, 2015) 

  Mijn moeder (overleden in 1985) stond in de begin jaren ‘80 van de 

 vorige eeuw  nog op het Malieveld te protesteren.  

 Er had veel leed kunnen worden voorkomen (ook voor de nabestaanden) als 

 dit veel eerder en direct na de oorlog zou zijn geregeld. In ieder geval na 

 (thuis)komst in Nederland. (Valkier, 2015) 

Veel reacties van de tweede generatie Indische Nederlanders op de backpay 

aankondiging in 2015 lijken bitter: 

 Ai, laat de vader van een Indische vriendin van mij nu overleden zijn in 

 september van dit jaar. De begrafenis was op 1 oktober jl. Hij werd 100 jaar en 

 20 dagen. (Ellen, 2015) 
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De reageerder Wiedenhof (2015) schrijft hierover: 

 Berooid van ALLES werden wij kinderen opgevangen bij Opa en Oma in 

 Amsterdam. Nadat onze KPM-schepen de Jappen netjes naar hun land hadden 

 gebracht, haalden ze eindelijk onze kapotgemaakte vader ook naar Amsterdam! 

 Hij heeft toch geprobeerd weer voor ons kinderen te werken, weer bij 

 Onderwijs. Steeds hopend nog wat achterstallige salarissen van Nederland en 

 van Japan te zullen ontvangen! Stiekem hopend op wat vergoeding voor verlies 

 van huis en haard! (56 jaar oud verloren we hem). 

 In het macro historisch perspectief leek de nadruk vooral te liggen op 

wederopbouw en de politieke verhoudingen tijdens en in de nasleep van een 

dekoloniserend politiek klimaat.  

Dit resulteerde in een politiek ‘getouwtrek’ over wie de verantwoordelijkheid moest 

dragen voor de achterstallige betalingen en schadevergoedingen van de Indische 

Nederlanders. 

 In de microstoria was dit voelbaar op een persoonlijk niveau. Veel Indische 

Nederlanders van de eerste generatie moesten naast de algemene cultuuromslag en 

discriminatie vaak ook leren omgaan met, soms daaruit voortvloeiende, financiële 

moeilijkheden. Boosheid en onbegrip over het niet oplossen van de Backpay-kwestie 

kon in die tijd een stempel drukken op het gezinsleven. Ook toen de repatrianten een 

plekje hadden gevonden in de maatschappij zat de Backpay-kwestie nog dwars. Dit 

kreeg echter nu de vorm van een strijd voor erkenning, ook bij de nazaten van de 

repatrianten. Het eerste grote succes in deze strijd heette Het Gebaar, welke in de 

volgende paragraaf wordt behandeld. 
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5.5 Het Gebaar - Casus IV 

In de zomer van 1989 werd de krans die de Japanse premier Kaifu bij het Indische 

monument neerlegde in het water gegooid.  

 Op 15 augustus 1991 werd Ruud Lubbers met eieren bekogeld. Er bleef iets 

broeien in de Indische gemeenschap en Den Haag was nog niet van het probleem af 

(Locher-Scholten, 1995, p. 220). Het Gebaar was het eerste grote succes van het kort 

tevoren opgerichte Indische Platform, dat een groot aantal Indische organisaties 

verenigde (Indisch Platform, 2017). 

5.5.1 Herstel 

De Indische Nederlanders waren als gezinnen en eenlingen naar Nederland gekomen 

en hadden zich min of meer georganiseerd in clubs en kleine belangenverenigingen 

(Meijer, 2005, p. 338).   

 De overheid was zich bewust van de onvrede die er binnen de Indische 

gemeenschap bestond, maar leek alleen te willen praten met een organisatie die de 

hele gemeenschap vertegenwoordigde. Daarom ontstond het Indisch Platform (IP) dat 

sprak namens alle daarbij aangesloten Indische organisaties (2017). 

 Premier Wim Kok vond dat de Indische Nederlanders een compensatie 

verdienden en wilde daarvoor 250 miljoen gulden vrijmaken voor projecten. 

Individuele genoegdoening voor alle 300.000 Indische Nederlanders zou te duur 

worden (Bussemaker, 2014). Toch was dat precies waar het IP voor ijverde: een 

persoonlijk gebaar voor persoonlijk getroffenen (Indisch Platform, z.d.).  

 Uiteindelijk besliste het kabinet tot een bedrag van 350 miljoen gulden voor 

individuele uitkeringen, 35 miljoen voor collectieve projecten en de toezegging dat er 

een Breed Historisch Onderzoek (BHO) zou komen (Uitkeringsreglement individuele 
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uitkeringen stichting het gebaar, 2001; Steijlen, 2018). Het IP vond het te weinig, maar 

ging uiteindelijk akkoord. Op 11 februari 2000 verklaarde premier Kok dat fouten en 

tekortkomingen in het naoorlogse rechtsherstel "onder ogen moeten worden gezien".  

 De regering bekende schuld en riep de stichting Het Gebaar in het leven 

(Uitkeringsreglement individuele uitkeringen stichting het gebaar, 2001; Steijlen, 

2018). 

 . . . als erkenning van achteraf geconstateerd te veel formalisme, bureaucratie 

 en vooral kilte in het rechtsherstel en vermoedelijke tekortkomingen in het 

 Indisch rechtsherstel in combinatie met diverse andere problemen waarmee de 

 oorlogsslachtoffers zich na de Japanse bezetting in Nederlands-Indië 

 geconfronteerd zagen . . .  een gebaar op zijn plaats acht. . . . (p. 1) 

 Deze ‘vermoedelijke tekortkomingen in het Indisch rechtsherstel’ hebben de 

gemoederen nog danig beroerd. Waar de overheid Het Gebaar beschouwde als een 

eindpunt, leidde het IP uit deze formuleringen echter af dat backpay en particuliere 

oorlogsschade buiten Het Gebaar vielen. Het ging ervan uit dat het Breed Historisch 

Onderzoek zou aantonen dat de oorlogsschade veel groter was geweest dan werd 

vermoed. In de ogen van het IP was Het Gebaar dus alleen smartengeld en stonden 

backpay en oorlogsschade nog open. Vanaf toen veranderde het IP zijn tactiek naar 

die van lobbyorganisatie. Steijlen argumenteerde dat Bussemaker daarvan de 

drijvende kracht was. Het IP richtte zich nu niet meer rechtstreeks tot de overheid, 

maar benaderde individuele Kamerleden. Die tactiek bleek succesvoller. Het kostte 

minder moeite om fractiespecialisten te overtuigen en fracties vertegenwoordigen 

draagvlak (Steijlen, 2018). 
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5.5.2 Afbraak  

In de Nederlands-Indische gemeenschap werd Het Gebaar met gemengde gevoelens 

onthaald. Het leek een mooi bedrag, 385 miljoen gulden, maar dit bedrag was niet 

alleen vrijgemaakt voor hen.  

 Het Gebaar gold ook voor andere categorieën van oorlogsgetroffenen zoals 

Joden, zigeuners, Jehovagetuigen, homoseksuelen en die kregen in verhouding een 

groter deel van de koek. Joden en zigeuners kregen ruim 14.000 gulden per persoon. 

Voor de Indische Nederlanders kwam de regeling neer op zo'n 3.000 gulden voor de 

individuelen die in aanmerking kwamen (De Telegraaf, 2001).  

Bij de trauma’s van de Indische Nederlanders voegde zich een nieuwe frustratie, 

namelijk dat ze ook ten opzichte van andere minderheidsgroepen werden 

achtergesteld. 

 Geluk heb ik gehad, want ik leef nog ondanks mijn bijna dood tijdens drie en 

 een half jaar ellende in zes Jappenkampen!  

  Nu ben ik 80 en voel me zeer zwaar bedrogen door zo veel Nederlandse 

 regeringen die de economische vriendschap met de Japanse boeven 

 belangrijker vinden dan het enorme verlies van hun onderdanen! Nee, wij 

 waren geen onderdrukkers, mijn vader bouwde scholen voor de lokale 

 bevolking, hij werd gesloopt door die spoorlijn in Birma. Nu ben ik  nog steeds 

 aan ’t wachten op een eerlijke Nederlandse regering. Lotgenoten, veel sterkte! 

 (Wiedenhoff, 2012) 
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 Het Indisch Platform had er volgens Bussemaker (2014) niet meer uit kunnen 

slepen. In de ministeries heerste er een ‘absolute onbekendheid’ met de feitelijke 

situatie in Indië. De Indische situatie werd voorgesteld volgens het beeld van oorlog, 

schade en vervolging zoals dat bij Joden en zigeuners bekend was. Bij hen kwam 

rechtsherstel neer op het teruggeven van ontvreemde goederen. Lukte dat niet, dan 

kon een beroep worden gedaan op de Wet op de Materiële Oorlogsschade. En, in 

tegenstelling tot hun collega’s uit Nederlands-Indië, werden hun salarissen, zoals bij 

alle Nederlandse ambtenaren, tijdens de bezetting doorbetaald of achteraf uitgekeerd.  

 De voornaamste posten waren dus al door andere regelingen gedekt en wat er 

nog aan ongenoegen restte leek ruimschoots te worden goedgemaakt door Het Gebaar 

(Bussemaker, 2014).  De Indische situatie was volgens Bussemaker helemaal anders. 

Hij stelde dat in de ogen van de overheid met name de Nederlandse repatrianten de 

slachtoffers waren. Zij hadden immers in kampen gezeten en waren alles kwijt. 

Buitenkampers hadden niet in kampen gezeten en waren dus geen vervolgden 

(Bussemaker, 2014). Hans Meijer (2004) schat het aantal ‘buitenkampers’ op ongeveer 

125.000. 

 In een interview met George Marlet (2009) geeft Bussemaker aan dat: “Eén op 

de zes Indische Nederlanders heeft de bezetting en de Bersiap-tijd niet overleefd. Dat 

realiseert men zich in Nederland niet.” Zo’n 200.000 Indische Nederlanders hebben 

buiten de interneringskampen doorgebracht, vaak onder moeilijke omstandigheden. 

Deze groep van de 120.000 Nederlanders is daarmee groter dan die in de kampen 

waren geïnterneerd. Volgens Bussemaker is dat te wijten aan het ontbreken van een 

Indo-schrijfcultuur en aan het moeten ’overleven’ in het naoorlogse Nederland. Hij 

geeft aan dat juist de meest loyale dienaren zo’n hoge prijs hebben moeten betalen 

voor hun trouw aan Nederland.  
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 Ook het begrip rechtsherstel leidde tot misverstanden. In de ambtelijke ogen 

ging het vooral om het ongedaan maken van wat onrechtmatig is ontnomen (Keppy, 

2007), terwijl de Indische Nederlanders spraken over vergoeding van materiële schade 

en backpay. Bij rechtsherstel wordt de oorspronkelijke eigenaar weer in zijn 

eigendomsrechten hersteld. Dat is een zaak tussen de oude en de nieuwe eigenaar, 

waarbij de overheid als scheidsrechter optreedt. Maar door het ontbreken van 

behoorlijke documentatie kon van rechtsherstel in Nederlands-Indië nooit iets 

terechtkomen (Keppy, 2006).  

 Het Gebaar was voor Indische Nederlanders dus niet de finale kwijting die de 

overheid voor ogen had gestaan. Een van de redenen waarom het Indisch Platform 

toch akkoord ging met het voorstel, was de leeftijd van de begunstigden (van Rijn, 

2015b). Doordat er weinig haast was gemaakt door de opeenvolgende regeringen, 

waren er sinds het gebeurde al tientallen jaren verstreken waarin talloze betrokkenen 

waren overleden. De overgebleven begunstigden waren inmiddels al ruimschoots 

over de 80 of 90. Het IP meende hen hiermee nog van dienst te kunnen zijn. 

5.6 Interpretaties: Tussen Wal en Schip 

Het voornaamste wat er uit deze casussen naar voren lijkt te komen is dat de Indische 

Nederlanders zich voortdurend tussen wal en schip bevinden, of buiten de boot lijken 

te vallen. De casussen tonen niet alleen de ongelijke verhouding tussen overheid en 

Indische gemeenschap, maar leggen ook het ‘taalprobleem’ bloot. 

 De regering redeneert voortdurend vanuit een Europese kijk op de betreffende 

oorlogstijd, zonder voldoende inleving en besef van wat zich daadwerkelijk afspeelde 

aan de andere kant van het koninkrijk en onder welke omstandigheden dat gebeurde. 

 Wanneer je als partijen over twee totaal verschillende zaken spreekt, is het lastig 

met elkaar praten. Laat staan om overeenstemming te bereiken, zo is gebleken. 
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Daarnaast is het zo dat, na jaren van zogenoemd ‘Indisch zwijgen’, leden van de 

Nederlands-Indische gemeenschap eindelijk wél naar buiten treden met lang 

ingehouden ongenoegen en opgekropte gevoelens. Eindelijk laten zij hun hart openlijk 

spreken en, tegen hun gewoonte in, zich kritisch uit naar en over het land dat ze altijd 

zo trouw hebben gediend maar die trouw met schoffering en achterstelling heeft 

beantwoord. Na decennia van onrecht, waartegen men nauwelijks in opstand kwam, 

laat men de harten spreken.  

 Ambtelijke apparaten, waaruit de overheid bestaat, bezigen echter een heel 

andere taal. Een taal op basis van wetgeving, jurisprudentie en regels. De 

oorlogsslachtoffers daarentegen praten in zijns-taal (gevoel), waarin zij het hebben 

over (de gevolgen van) hun persoonlijke ervaringen, opgelopen trauma’s en hoe zij 

daar sindsdien mee kampen. 

5.7 Conclusie 

"Dat is het verhaal van de gebeurtenis op het diepste zijns-niveau waar we in dit 

proefschrift naar zoeken maar slechts in heel beperkte mate in slagen.", gaf De Blot aan 

in een persoonlijk gesprek met mij op 10 augustus 2016. 

 Het is inderdaad lastig om de geldigheid van de theorie in de praktijk aan te 

tonen. Om primaire en secundaire talen te kunnen onderscheiden, moet er sprake zijn 

van een dialoog. Deze casussen illustreren tegelijkertijd de grote behoefte en het 

volkomen gebrek eraan. Een uitwisseling is immers een voorwaarde om de hiaten in 

het begrip van elkaars talen aan te tonen. Het langs elkaar heen praten in primaire en 

secundaire talen van De Blot geeft blijk van een fundamenteel gebrek aan wederzijds 

begrip. De overheid vertegenwoordigde een natie, de Indische Nederlanders waren 

geëmotioneerde individuen. Deze maatschappelijke ongelijkheid sloot hen als directe 

gesprekspartners uit. 



 

177 
 

 

 Dat die ongelijkheid eigenhandig door de toenmalige Nederlandse regering 

ontzettend werd vergroot, door de haast vernietigend denigrerende, discriminatoire 

en uitermate racistische conclusies van de door hen ingestelde ‘commissie Werner’ – 

ingesteld met als doel de Indische Nederlanders, en dan enkel de Indo’s, de pas naar 

Nederland af te snijden – maakt het extra moeilijk te verkroppen.   

 De Nederlandse overheid praatte lange tijd veel over, maar weinig met de 

mensen om wie het gaat.  

Het beleid over de Indische kwestie is geen uitnodiging of open vraag, maar een reeks 

van antwoorden die volgens de Nederlands-Indische gemeenschap tekort zijn 

geschoten.  

Ondertussen heeft de praktijk het rapport ‘Werner’ ongelijk gegeven; ondanks dat het 

ze moeilijk is gemaakt blijken de Indische Nederlanders het schoolvoorbeeld te zijn 

geworden van integratie. De afstand tussen de problematiek van de overheid en de 

alledaagse realiteit van gewone mensen bleek te groot te zijn.  

 Sommige dingen lijken niet te bestaan omdat ze niet zichtbaar zijn, maar toch 

zijn ze er. Het is lastig om iets aan te tonen dat er eigenlijk niet is; begrip. Om het 

onbegrip aannemelijk te maken, beroep ik mij op indirect bewijs: niet aan de hand van 

feiten, maar aan de hand van verhalen. Voor de overheid moeten die verhalen 

begrepen worden in de context van een chaotisch wereldtoneel. De dekolonisering 

werd verwikkeld in de vorming van de machtsblokken van de Koude Oorlog. De oude 

reflex om Nederlands-Indië te behouden, ging in tegen de tijdgeest van dekolonisatie. 

Het bracht Nederland in conflict met de Verenigde Staten, die koste wat het kost 

wilden vermijden dat Indonesië in het Russische kamp zou belanden. Temeer omdat 

Soekarno blijk had gegeven van communistische sympathieën.  
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 De tijd maakte in die periode als het ware een sprong. Technologische 

vooruitgang ging adembenemend snel en sociale verhoudingen werden door elkaar 

geschud. De mensen die betrokken waren bij de Indische kwestie waren vooral 

vooroorlogse twintigste-eeuwers die hun handen vol hadden met het bijbenen van al 

die nieuwlichterijen over dekolonisatieprocessen. Dat kan mede verklaren waarom de 

belangen van individuele Indische Nederlanders in de verdrukking kwamen. 

 In de ogen van waarnemers deed de Nederlandse regering het niet zo slecht, 

toch niet in vergelijking met hoe andere landen met hun eigen koloniale verleden 

omsprongen. De materiële en immateriële noden van Indische Nederlanders waren 

daarentegen een heel andere kwestie.  

 De Indische Nederlanders hadden, eenmaal hier gearriveerd, wel wat anders te 

doen dan bij de pakken neer te zitten. Geen erkenning, geen Backpay, Soedah!  

 In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het klimaat om te worden 

erkend niet gunstig was voor de zijns-laag van de nieuwkomers. De twee verschillende 

talen die er binnen dit klimaat werden gesproken stonden ver van elkaar af en waren 

tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geconcludeerd kan worden dat het 

belang van het onderzoek van beide talen en het vervolgens in dialoog brengen van 

de twee talen uit deze casussen naar voren is gekomen.   
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“Tell me the facts and I’ll learn. Tell me truth and I’ll believe. 

But tell me a story and it will live in my heart forever.”28 

 

- An Old Native American Proverb 

  

 
28 https://www.annquinn.com/quotes/the-power-of-stories/ 
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6. VERGETEN EN ZWIJGEN 

 
6.1 Inleiding 

‘Indisch zwijgen’, zo luidt het cliché. Clichés zijn nooit helemaal uit de lucht gegrepen.  

Het lijkt paradoxaal, maar wie zich met storytelling bezighoudt moet zich afvragen 

wat het wezen van zwijgen is (De Blot, 2004).  

Kester Freriks (2015, p. 163) stuit op het Indisch zwijgen als hij Gonda Wevers 

interviewt voor zijn boek Echo’s van Indië: 

 Het verhaal van Indië is altijd het verhaal van zwijgen geweest. ‘Indisch 

 zwijgen’ heet dat. Ik heb dat meegemaakt. Mijn man zweeg zo goed als zijn 

 leven lang . . . Ouders die Indië hadden meegemaakt deden er het zwijgen toe, 

 pas de komst van kleinkinderen brak dat zwijgen open. Praten tegen 

 kleinkinderen is makkelijker. Voor Indische verhalen was in het naoorlogse 

 Nederland geen gehoor. . . We wortelen ondiep, we keerden ons met de rug 

 naar het verleden en gingen zwijgend verder, niet achteromkijkend maar 

 vooruit. Vergeten. Zwijgen. Geruisloos zijn. Onzichtbaar.  

  Indische mensen moesten gerespecteerde leden worden van de  

 Nederlandse samenleving.  
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 Met die opdracht die we diep in ons innerlijk bewaarden en waarover we 

 nooit spraken, leefden wij. Elke Indische geschiedenis is een 

 familiegeschiedenis. (p. 163) 

 Het Indisch zwijgen is volgens Freriks een veelzeggend zwijgen. Zonder 

woorden, maar toch beladen met expressie. Het toont zich in gebogen hoofden en 

schuifelende voeten. Het stille brullen van een groep die telkens weer een gareel 

probeert te vinden om zich te schikken, een gesmoorde roep om te worden 

geaccepteerd (Freriks, 2015, p. 163).  

 Hoe onzwijgzaam het zwijgen kan zijn, beschrijft De Blot (2004) in zijn 

taaltheorie. Een van de primaire of zijnstalen die hij bespreekt is de stiltetaal. De stilte 

noemt hij een veelkleurig communicatiefenomeen. Je kunt het op verschillende 

manieren ervaren, onder meer als een diepe verbondenheid die tot op het zijns-niveau 

kan doordringen. Mensen die zwijgen, kunnen elkaar soms uitstekend begrijpen. De 

waardering van zwijgen en de betekenis die men eraan geeft kan, naar gelang de 

cultuur, sterk verschillen. De Blot vertelt bijvoorbeeld hoe Japanse tolken in hun 

notities ook de momenten van stilte nauwkeurig vastleggen (De Blot, 2004). 

 In de inleiding van het boek ‘De Held met de Duizend Gezichten’ (2004) van 

Joseph Campbell, beschrijft psychoanalytica Clarissa Pinkola Estes de zwijgende taal 

waarmee bijvoorbeeld gevangenen communiceren. Zij gebruiken een tekentaal om 

boodschappen door te geven, bijvoorbeeld door hun handen tussen de tralies te steken 

(Campbell, 2008). Ze brengen verhalen over met hun ogen. Campbell zelf besluit zijn 

boek met de beschrijving van de moderne held die zijn deel van het godsoordeel 

draagt ‘in de stilten van zijn persoonlijke wanhoop’. Zonder klank maar allerminst 

zonder betekenis (Campbell, 2008).  
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 Daarmee past zwijgen in de veel geciteerde definitie die Gisela Redeker (2021), 

hoogleraar communicatiekunde aan de universiteit van Groningen, voor 

communicatie heeft: “communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke 

betekenis”. Deze omschrijving omarmt het zwijgen en alle andere vormen van taal die 

in dit onderzoek naar boven komen.  

6.2 Indisch Zwijgen 

Zwijgzaamheid als karaktertrek van de bewoners van de Indische of Indonesische 

archipel zou een interessant onderwerp zijn voor een sociaal-antropologische studie. 

Zou die eigenschap ook van toepassing zijn op de groep van Indische Nederlanders 

die halverwege vorige eeuw naar Nederland is gekomen? Ze hebben eigenschappen 

zoals zwijgzaamheid; teruggetrokkenheid; onvermogen om gevoelens te uiten; 

zuinigheid (De Vries, 2009, p. 112); gelatenheid, gedweeheid, verregaande 

bescheidenheid; opkijken tegen blanke Nederlanders; en gevoelens van 

minderwaardigheid over Indisch-zijn, soms gecompenseerd door gevoelens van 

superioriteit (De Vries, 2009, p. 345). 

Dat vonden althans de Nederlanders die de nieuwkomers halverwege de vorige eeuw 

ontmoetten. Maar of dat etnisch of cultureel bepaald was valt te betwijfelen. 

Aangezien hun land van herkomst juist bekend staat als voedingsbodem voor rijke 

verhalenculturen. En ook de eigen Nederlands-Indische (Indo Europese) cultuur er 

altijd één was van orale overlevering.  

 De Vries (2009) stelt dat er vandaag nauwelijks nog een onderscheid gemaakt 

wordt tussen de oud- en de nieuwkomers uit Nederlands-Indië en valt de 

schuchterheid niet bijzonder op. “. . . . Met hedendaagse ogen bezien, is het nauwelijks 

voor te stellen dat de Indische Nederlanders ooit als moeilijk inpasbaar in de 

Nederlandse samenleving werden beschouwd” (De Vries, 2009, p. 21).  
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Dit schrijft De Vries met een verwijzing naar de Commissie Werner die in 1952 

adviseerde Indische Nederlanders – met name de Indo’s onder hen - zoveel mogelijk 

thuis te laten, omdat: “zij hier nimmer (te) zullen assimileren en blijvend tot de 

behoeftige, zelfs asociale elementen (te) moeten worden gerekend” (Laarman, 2013, p. 

61). 

 Werner kreeg ongelijk en dat is volgens de Vries (2009) vooral de verdienste 

van de Indische Nederlanders. Uit de interviews blijkt dat zwijgzaamheid ook 

binnenskamers kan leven, vooral in de relatie tussen ouders en kinderen: 

 Het heeft, het zwijgen op zichzelf, heeft ja, het was voor ons gegeven dat mijn 

 vader weinig spraakzaam was en dat hij eigenlijk de verantwoording en de 

 verantwoordelijkheid voor wat je deed bij zichzelf neerlegde en dat zo lang als 

 je oprecht en doordrongen was van het effect van je handelen, dan steunde hij 

 je door dik en dun, maar als het wat fout ging dan zei hij gewoon van: dat heb 

 ik je toch al gezegd. En dat heb ik tegen jou, tegen je gezegd, dat had je moeten 

 opmaken uit zijn hum-hum of hum, zulke geluiden die hij gaf als je hem iets 

 voorlegde. En wij wisten niet beter dan dat, het zij zo, hij zei niet, hij zei niet 

 veel, maar als hij wat zei dan was het ook wel to the point.  

 En het had toch altijd betrekking op het dagelijks leven en wat verder de 

 toekomst zou zijn, maar zijn verleden daar sprak hij niet over.  Ook niet in het 

 bezoek kwamen, een hele  wereldreis in die tijd. Daar sprak hij niet over.   
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Als oudste van zeven broers, kan hij dat niet, wou hij dat niet en zou hij 

 eventueel zijn gezag hebben ondermijnd. . .  Ik heb het hem niet gevraagd en 

 ik vond dat te belastend. (Innerview 1 - CB) 

Bovenstaand fragment gunt een blik op de verhoudingen binnen Nederlands-Indische 

families en laat zwijgzaamheid zien als een instrument van gezag. Respondent 7 - TS 

vertelt iets gelijkaardigs: 

 Mijn vader was ook altijd een hele joviale en hij kon altijd goed met andere 

 mensen omgaan, maar misschien ten opzichte van zijn familie, was hij ook wel, 

 weet ik niet, heel moeilijk. Mijn moeder was ook altijd heel stil, ja, die was toch, 

 die zei niet veel. Hoewel dingen die ze zei, dat onthoud ik nog wel steeds, maar 

 dat was toch wel, het waren twee verschillende mensen. Ze passen wel goed bij 

 elkaar, hoor, zonder meer wel, maar discussies en zo, nee, dat was bij een hoop 

 Indische families niet. Dan werd het gewoon aangenomen, geaccepteerd 

 zonder dat je, als je ging discussiëren, misschien dat er dan ruzies uit zouden 

 komen. Weet ik niet, we hebben gewoon geaccepteerd wat de ene zei, misschien 

 dat je ook leeftijdsverschil, dat soort dingen, dat geloof ik heel sterk bij Indische 

 families. Denk ik hoor. 

 Is zwijgen daarmee een typisch Indische eigenschap? In de jaren vijftig en zestig 

van de vorige eeuw waren de gesprekken aan Nederlandse eettafels ook niet zo 

uitbundig, zo blijkt uit het interview met respondent 16 - EF: 



 

185 
 

 

 Er was een cultuur van spreken is zilver en zwijgen is goud. Soedah, laat maar. 

 En uitspraken of gezegden als ‘Stil stil maar, tel diep.’ Oftewel ja, je lulde niet 

 zoveel. 

  En dat was in de Indische gemeenschap zo en misschien was dat ook wel 

 bij . . . ik hoorde ook nog weleens van sommige Hollandse gezinnen, dat daar 

 ook niet zo erg veel met elkaar gepraat wordt. Het is een totaal andere situatie 

 dan zeg maar nu het geval is, tussen grootouders en kleinkinderen. 

6.3 De Mooie Kant Van Zwijgen 

Een generatie later worden culturen stilaan gemengd. Toch blijft het Indische element 

aanwezig. Anneloes Timmerije herkent het in de dominantie van haar zeven tantes die 

de familie als Godfathers bestieren (Lanzing, 2003): Het waren “lieve, zorgzame 

vrouwen, altijd tot in de puntjes verzorgd en gekleed, altijd aanwezig, altijd even 

attent” (Timmerije, 2001, p. 241). Ze constateert nog iets anders: de dames proberen zo 

Europees mogelijk te zijn. 

 De vormelijkheid, de netheid, het soms overdreven burgerlijk fatsoen. Allemaal 

elementen die de Indische cultuur niet vreemd zijn. In deze hedendaagse opvatting 

neemt zwijgen een eigen plaats in.  

Het wordt gewaardeerd of welgemanierd bevonden om niet te zeggen wat je denkt of 

om niet over je gevoelens te praten, om een ander niet te kwetsen met een harde 

waarheid, om niets voor jezelf op te eisen en om mensen niet aan te spreken op hun 

cultuur (Truijens, 2002). 
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 In een interview door Fred Lanzing (2003) vertelt Anneloes Timmerije over de 

schoonheid van het Indisch zwijgen. Haar tante vertelde haar dat haar vorige boek in 

de familie niet zo goed was gevallen.  

 De schrijfster doorloopt diverse emotionele stadia: angst omdat ze mensen had 

 gekwetst, boosheid omdat niemand zeven jaar lang iets had gezegd, verbazing 

 omdat: het zwijgen ook een mooie kant had, namelijk dat zij het mij niet hebben 

 láten blijken. Ik was al die jaren onderdeel van de familie, ik kon mij daar 

 vrijelijk bewegen, ik kon vragen wat ik wilde, ik kon doen wat ik wilde, 

 terwijl zij mij al die tijd niet hebben laten blijken dat ik hen gekwetst had.  Dat 

 vond ik zo onnoemelijk beschaafd, zo ontroerend, dat ik niet alleen  het mooie 

 ervan kon zien, maar tegelijkertijd mijn plek in de familie. (Lanzing, 2003, p. 

 244) 

 Volgens Timmerije zwijgt de Indische gemeenschap over tegenslagen als 

oorlog, bezetting, Bersiap, onafhankelijkheid (Lanzing, 2003). Daardoor is het lastig 

om de omvang van de ontworteling in de Nederlands-Indische gemeenschap te 

beoordelen. In de interviews is het een thema dat almaar terugkomt.  

 De respondenten waren geselecteerd op hun bereidheid hierover met mij te 

praten. Het blijkt zeventig jaar later nog altijd een onderwerp te zijn dat hevige emoties 

oproept. Uit de interviews blijkt dat ontworteling niet problematisch hoeft te zijn, op 

voorwaarde dat het uiteindelijk goed uitdraait. In de groep van respondenten is dat in 

alle gevallen zo. De meesten onder hen zijn redelijk opgeleid, stromen lager in het 

onderwijs in of worden lager ingeschaald, maar vinden toch hun plek.  

Ze kunnen hun gezinnen onderhouden, hun kinderen naar school laten gaan en 

genieten van de bestaanszekerheid van de Nederlandse samenleving.  
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 Achteraf bekeken, hebben zij vrede met de stap die ze hebben gezet, ook al was 

deze meestal gedwongen. Maar zij voelen zich ook nog anders, Indisch.  

 De ontwikkeling van een Indische herinneringscultuur lijkt voor een 

overwegende meerderheid van de respondenten een belangrijke bindende rol te 

hebben. Zo blijkt uit de innerviews.  

6.4 Stilstaan Bij Het Verhaal Van De Vijand 

Ik heb geaarzeld om het volgende voorbeeld in dit onderzoek op te nemen. Het is een 

krachtige manifestatie in de zijns-taal waaruit een bijzonder aspect van die taal naar 

voren treedt. Daarom heb ik besloten om stil te staan bij ‘het verhaal van de vijand’ en 

vond dat dit in het onderzoek aandacht mocht krijgen. Het gaat om de aankomst van 

gerepatrieerde Japanse soldaten en Japans burgerpersoneel in de baai van Tokio. 

 In 1945 vond de grote ommekeer plaats in Indonesië: de Japanse 

bezettingsmacht moest het veld ruimen voor de geallieerden, met de Nederlanders in 

hun kielzog. Over deze Japanners lijkt weinig geschreven te zijn.  

 Het waren er ongeveer 300.000 (Stichting Gastdocenten WOII, z.d.). Thuis 

wachtte hun een koude douche. Ze waren vertrokken onder een gloed van 

onoverwinnelijkheid, maar de oorlog had Japan verwoesting, rampspoed en een forse 

nederlaag bezorgd. Bomtapijten hadden lelijk huisgehouden in het land en eisten meer 

dan een miljoen slachtoffers. In Tokio was twee derde van de huizen verwoest, in 

Osaka 57 procent en in Nagoya maar liefst 89 procent. Nagasaki en Hiroshima waren 

in ashopen veranderd en de dodelijke radioactiviteit zou nog decennia als een 

onzichtbaar spook in de regio blijven hangen (Zeeman, 1985). 

 Op YouTube staat een fragment van de terugkeer van eindeloze groepen 

Japanse soldaten en burgerpersoneel (Combattales.com, 2017).  
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 Ze worden met scheepsladingen aangevoerd, op volgestouwde dekschuiten 

aan land gebracht en marcheren weg in twee kolonnes.  

Een voor de soldaten en een voor de burgers, vooral vrouwen en kinderen. Wat ze 

kwijt zijn, is de ideologie waarvoor ze ooit zijn uitgerukt. Ze zijn weer teruggeworpen 

op zichzelf. Toen ze vertrokken, leken ze een krachtige eenheid, in het verlies zijn het 

allemaal eenlingen geworden. Iedereen gaat gebukt onder zijn eigen gedachten. Wat 

vertel je thuis? Is er nog wel een thuis? Hoe ziet de toekomst eruit? Hun bagage bestaat 

uit wat ze konden meenemen: tassen, rugzakken en een enkele koffer. Ze dragen alleen 

het hoogstnodige bij zich. De meesten dragen mondkappen. Ze worden met de 

flitspuit ontluisd. Strakke gezichten. Een enkele vrouw lacht naar de camera. Mannen 

lichten in het voorbijgaan de hoed. Er is nauwelijks bewaking. Er zijn ook geen 

verwelkomers te zien. Zelfs zonder geluid is duidelijk dat de teloorgang van de Groot 

Aziatische droom een gedisciplineerde, zwijgzame en bedrukte gelegenheid is.  

6.5 Interpretaties: De Rol Van Zwijgen In De Strijd Voor Erkenning 

Nog altijd is er in Nederland weinig bekend over de problematiek die ontstond na de 

capitulatie van Japan. De voornaamste bron van informatie is de Nederlandse 

overheid (Scagliolia, 2002). Dit kan een reden zijn dat de slachtoffers amper werden 

gehoord. De overheid had hun eigen politieke en macro-economische redenen 

(opbouw Nederland na WOII) bij het narratief over de Indische gemeenschap dat zij 

naar buiten hebben gebracht (Scagliolia, 2002).  

Eigenlijk was Nederland niet zo betrokken bij de oorlog in de Oost. Het land was op 

dat moment zelf bezet.  

 De Nederlandse kranten berichtten in die tijd op een lauwe of zelfs onderkoelde 

manier over Indië.  
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De Slag in de Javazee, waar 900 Nederlanders het leven lieten, werd nauwelijks 

verslagen. Vaak is de bron Domei, het officiële Japanse nieuwsagentschap (Scagliolia, 

2002). 

 Er zijn ook andere redenen die de matige interesse in de Oost zouden kunnen 

verklaren. Nederlands-Indië was in de eerste plaats een wingewest, waar een klein 

aantal Nederlanders met hulp van lokale krachten een 'batig slot' - een winstgevend 

handelsoverschot - wilden realiseren. Dat maakte het onderwerp niet erg sexy, noch 

urgent. Nederlands-Indië leek meer op een ver handelsfiliaal, dan op een deel van het 

koninkrijk (De Jong, 1989).  

 In Nederland was bijgevolg weinig bekend over Nederlands-Indië en zijn 

bewoners. Java, Sumatra, Celebes, Borneo en de kleinere eilanden. Nederlandse 

kinderen hadden op school hoogstens de namen van de eilanden van buiten geleerd. 

De Nederlands-Indische cultuur en maatschappij kon bijgevolg op weinig 

belangstelling rekenen. In korte tijd arriveerden er 350.000 mensen in Nederland, 

waarover de gemiddelde Nederlandse burger weinig wist en die hij niet echt begreep 

(De Vries, 2009). 

 Dat er vervolgens door de Indische Nederlanders zelf niet over werd gesproken 

werkte niet bevorderend voor dit onbegrip. Hoewel de Indische Nederlanders 

uiteindelijk in het schoolvoorbeeld van integratie zouden veranderen, lijkt de strijd 

voor erkenning nog lang niet voorbij, zeker als het ligt aan de nazaten. Naast het 

gebruik van verschillende talen, zou ook het zwijgen van zowel de Nederlandse 

overheid als van de Indische Nederlanders zelf een rol kunnen hebben gespeeld in de 

lange nasleep hiervan.  
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6.6 Conclusie 

Hoewel er in dit hoofdstuk een mooie kant van het zwijgen naar voren komt, zijn er 

ook kanten van dit zwijgen die een negatieve werking zouden kunnen hebben gehad.  

Het zwijgen van zowel de overheid als de repatrianten zelf zou bijgedragen kunnen 

hebben aan het onbegrip wat er lange tijd heeft geleefd en wellicht nog steeds leeft in 

de Nederlandse samenleving.  

 Het zwijgen door de Indische Nederlanders lijkt echter niet ‘vrijwillig’ maar 

juist onder druk te zijn gedaan. Enerzijds een zichzelf opgelegde druk om zo min 

mogelijk op te vallen, daar zij in hun moederland pijnlijk hadden geleerd dat opvallen 

je het leven kon kosten. Uit lijfbehoud dus, en om een vredig leven in een vreemd land 

op te bouwen voor zichzelf en hun kinderen, is er voor zoveel mogelijk aanpassen, niet 

meer terugkijken en zwijgen gekozen. Daarbij paste ook geen kritiek op de 

Nederlandse overheid. De verhouding met die overheid was verre van gelijkwaardig. 

Ze waren dan ook vrijwel nooit elkaars gesprekspartners. Dit kan deels worden 

herleid naar de hiërarchische koloniale verhoudingen die, diepgeworteld in iedere 

Indische Nederlander, voortleefden in hun belevingswereld. Tot ver na het feitelijk 

bestaan van de al verlaten kolonie.  

 Anderszins is het zwijgen de repatrianten ook gewoon opgelegd. Door hen in 

eerste instantie de toegang tot en verblijf in het veilige vaderland te ontzeggen, werden 

Indische Nederlanders, in de jaren die volgden op de Tweede Wereldoorlog inclusief 

de Bersiap-periode en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, afhankelijk gemaakt 

van een wisselend overheidsbeleid over hun repatriëring. En dus: hun veiligheid en 

leven. Een overheidsbeleid dat in beginsel was gericht op het zoveel mogelijk weren 

van de Indische rijksgenoten.  
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 Zij die wél werden toegelaten waren daarvoor vooral dankbaar. Ondanks de 

systematische tegenwerking was er daardoor geen ruimte meer voor kritiek op hun 

‘verlosser’. Dat die hen paternalistisch en structureel minderwaardig behandelde heeft 

ook nimmer bijgedragen aan een gelijkwaardige dialoog.  

Het gebrek aan begrip en empathie van Nederlandse zijde werd alsmaar beantwoord 

met een overvloed aan begrip en empathie voor Nederland van Indische zijde. De 

Indische Nederlanders, in hun drang voor erkenning en hun ‘plicht’ van aanpassing, 

werd het zwijgen opgelegd door het land aan wie men trouw had gezworen en dat nu 

vertegenwoordigd was door bureaucratisch opererende ambtelijke apparaten, die een 

heel andere taal spraken en geen of onvoldoende oog en oor hadden voor hun noden.   

 Een onderdanige en ingetogen houding die voort zou komen uit de aard en 

cultuur van de Indische Nederlanders, is door Nederland altijd verondersteld, 

aangehaald en als karaktereigenschap op alle Indische Nederlanders geplakt. Zowel 

in de literatuur over Nederlands-Indië, waarin zij over het algemeen op een dergelijke 

minderwaardige wijze werden weggezet, als in de beargumentering van het voor hen 

opgestelde naoorlogse beleid. Aan dat beeld is eigenhandig (vanuit Nederlandse zijde 

dus) nooit getornd; daar was geen reden voor, immers het was gewoon zo.  

 Alle bronnen en signalen wezen erop, dus de veronderstelling, wat het in 

werkelijkheid was, was volgens hen gewoon een feit. Dat dat níet zo was, is ook door 

de Indische Nederlanders zelf niet of niet sterk genoeg naar voren gebracht. Sterker 

nog, het zichzelf telkens aanpassen aan snel elkaar opvolgende en zeer ingrijpende 

veranderingen, zonder erover te klagen of ertegenin te gaan, is symbolisch voor het 

ontiegelijk groot verschil in interpretatie en waardering van deze gebeurtenissen. 

Vanuit Nederlandse optiek lieten de Indo’s het allemaal gelaten over zich heen komen, 

telkens weer. Of het nu ging over: 
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 -  Afhankelijk zijn van je Europese vader en of deze jou als wettelijk kind 

  kon/mocht/wilde erkennen, en als hij dat niet deed je door het leven ging 

  als een paria. 

 -  Het accepteren van een lagere positie in de kolonie. 

 -  Het zichzelf letterlijk in dienst stellen ván die kolonie tijdens de Tweede 

  Wereldoorlog (de mannen in dienst van het K.N.I.L. en krijgsgevangen 

  in Japanse werkkampen vanwege hun trouw aan de kolonie, terwijl 

  vrouwen en kinderen zichzelf lieten interneren in gevangeniskampen of 

  juist níet geïnterneerd, als ‘buitenkampers’, zich stilletjes in de  

  samenleving moesten zien te bewegen om te overleven). 

 -  De overgang van Nederlands-Indië naar Indonesië (weer opgesloten in 

  kampen, maar nu voor de eigen veiligheid, tijdens de Bersiap-periode; 

  een tijd vol geweld, die min of meer werd ontkend door/in Nederland). 

 -  Het moeten ondergaan van nog meer oorlogsgeweld ten tijde van de 

  zogenaamde ‘politionele acties’ (een term die zou moeten verbloemen 

  dat het ging om een regelrechte oorlog tussen voormalig kolonisator 

  Nederland en het naar onafhankelijkheid gegrepen Indonesië, met de 

  Indischen aldaar als kind van de rekening). 

 -  Het verlies van persoonlijke bezittingen (huizen, ondernemingen,  

  roerende zaken), je oude vertrouwde leven en zelfs de letterlijke levens 

  van dierbaren. 

 -  Het gedwongen vertrek naar Nieuw-Guinea en/of. 

 - De repatriëring naar Nederland (in beide gevallen ging het feitelijk om 

  het vluchten naar veiliger gebied). 
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 - Het vertrek uit je moederland en het achterlaten van al het bekende. 

 -  De vlucht naar het onbekende. 

 -  De ontvangst en opvang in Nederland. 

 -  De opgelegde beperkingen in de opvangkampen en contractpensions. 

 -  De paternaliserende en betuttelende bejegening door, onder andere, de 

  Nederlandse ambtenarij. 

 - Het opleggen van schulden voor de terugbetaling van de kosten van de 

  onvrijwillige overtocht en de opslag van persoonlijke eigendommen. 

 -  Het alsmaar niet uitbetaald krijgen van achterstallige soldij en/of  

  salarissen over de jaren van Japanse bezetting. 

 -  Het degraderen van opleidingen en werkervaring, afgerond c.q.  

  opgedaan in Nederlands-Indië en Indonesië. 

 Dit alles werd, vanuit Nederlandse (westerse, eurocentrische) optiek, gezien als 

tekenen van gelatenheid, onverschilligheid, laksheid en onderdanigheid. Voor 

Indische Nederlanders daarentegen waren het uitingen van hun kracht.  

 Hun tegenslagen en problemen werden niet opgelost door er geforceerd 

tegenin te gaan, of door luidruchtig te klagen en protesteren, al doende de aandacht 

van anderen naar zichzelf toetrekkend en van een immer pijnlijke, zelfs tragische, 

maar ook altijd tijdelijke nood ieders business te maken. Nee, niets van dat alles.  

 Wat deed men dan wel? Men ging er, telkens weer, ontzettend beheerst mee 

om, in eigen kring; een kring veel kleiner nog dan de eigen gemeenschap, want het 

werd ofwel enkel in familie- of gezinsverband besproken, of nog kleiner: voor zichzelf 

gehouden. Een uitermate stille veerkracht.  
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Omdat dit een niet-westerse, on-Nederlandse manier van denken en handelen is, is 

deze door Nederlanders ook nimmer begrepen. Het is daarmee niet per sé iets oosters, 

Aziatisch of Indisch.  

 Wat inmiddels duidelijk mag zijn is dat Indische Nederlanders noch typisch 

westers, noch typisch oosters zijn. Juist omdat ze, als groep en individueel, door beide 

kanten als ‘anders’ werden gezien en bejegend, stonden ze ook op zichzelf.  

Waardoor er ook een eigen ‘adat’ ontstond; een verzameling van typisch eigen 

Indische gewoonten en gebruiken, die vaak wel overeenkomsten met die van anderen 

vertonen, maar er niet 100% mee gelijk lopen. 

 Het strookt niet met de Nederlandse norm en is daarom per definitie ‘raar’. 

Deze houding vergrootte nog verder de stigmatisering van de Indische Nederlanders, 

en daarmee ook de afstand tussen hen en Nederland. Doordat er niet naar elkaar werd 

geluisterd en niet met elkaar werd gesproken, werd die afstand alsmaar groter. 

Uiteindelijk kwam daar verandering in toen Indische en Nederlandse jongeren relaties 

met elkaar aangingen.  

 Echter, het ‘Indisch zwijgen’ had toen al wortel geschoten; de jongeren waren 

niet anders gewend en hadden het zichzelf ook eigen gemaakt. Anders dan hun 

ouders, maar bepaalde gewoonten werden, en worden nog steeds, stilzwijgend van 

generatie op generatie overgedragen. 

 Hierbij wordt ook het belang duidelijk van het vertellen van niet alleen de 

macrostoria, maar ook de microstoria. Met de taaltheorie van de Blot kunnen ook de 

stiltes benaderd worden in deze verhalen van individuelen en tot eventuele nieuwe 

inzichten leiden. Vanuit zowel een maatschappelijk als emancipatoire perspectief 

zouden deze nieuwe inzichten voor belangrijke veranderingen kunnen zorgen.   



 

195 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Storytelling reveals meaning without committing the error of defining it.”29 

- Hannah Arendt 

  

 
29 https://www.brainyquote.com/quotes/hannah_arendt_108648 
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7. CONCLUSIE ‘SPEKKOEK VAN VERHALEN’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 DOELSTELLINGEN 

1.5.1 Empirische Relevantie 

1. Empirisch oonderzoek naar gemarginaliseerde verhalen van repatrianten. Dit omdat dit nauwelijks is onderzocht. 

Hierdoor hoop ik dat dit leidt tot meer begrip, inzicht en verbinding bij beleidsmakers, betrokkenen overheden en 

individuen van buiten de gemarginaliseerde groep. Het spreekt vanzelf dat een aantal journalisten enigszins hier 

aandacht aan heeft geschonken, bijvoorbeeld ‘Opgevangen in Andijvielucht’ van G. Molemans.  

2. Empirisch onderzoek naar de mate van begrip van de Nederlandse overheid voor de gelaagdheid in de verslaglegging 

van (historische)gebeurtenissen en haar aandacht heeft gericht op de diepe zijns-laag van betrokkenen. 

3. Empirisch duidelijk maken dat door rijkere en onderliggende bewustzijnslagen te negeren, essentiële informatie buiten 

het bereik van beleidsmakers en betrokkenen blijft. 

 

1.5.2 Wetenschappelijke Relevantie 

4. Een plaats geven aan storytelling in het wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke integratie in het 

opvangen van en omgaan met gemarginaliseerde groepen. 

5. Een analyse maken van hoe in de wetenschapplijke literatuur over interviewen is geschreven, hetgeen tot een meer 

adequaat interview-model leidt dan de bestaande interview-modellen voor dit type onderzoek. 

6. In tegenstelling tot bestaand onderzoek gaat deze dissertatie niet over de mensen maar is gebaseerd op de verhalen 

van de respondenten zelf.  

 

1.5.3 Maatschappelijke Relevantie 

7. Erkenning krijgen in de geschiedenisboeken van het Nederlandse onderwijs over hoe de overheid na “terugkeer” met 

repatrianten is om gegaan. 

8. Erkenning krijgen door de Nederlandse overheid in voorlichting en aanpassing van beleid ten aanzien van 

gemarginaliseerde doelgroepen, met name in dit geval de healing van het aangedane leed van de Indische 

Nederlanders.  
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7.1 Empirische Relevantie 

In dit proefschrift zocht ik naar verhalen op het diepste zijns-niveau. Ik voerde 

innerviews met 21 Indische Nederlanders. Op het eerste gezicht gaat het om een 

succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving en dus een positieve aanpak en 

ervaring: bijna allemaal hebben ze hun plaats gevonden in hun nieuwe vaderland. 

Onderliggend is er echter heel wat anders gaande. Decennia na de feiten getuigden de 

respondenten van een grote bewogenheid tegenover het thema. Ze voelden zich kil 

bejegend, onheus behandeld en onbegrepen, in de eerste plaats door de Nederlandse 

overheid. Met behulp van een specifieke invulling van storytelling ben ik er deels in 

geslaagd om diepere zijnslagen naar boven te helpen halen. 

 Op zoek naar de houding en de onderliggende beweegredenen van de 

Nederlandse overheid in de Indische kwestie is geconstateerd dat de meningen van 

de overheid en die van de Indische gemeenschap met elkaar in contrast zijn. Daaruit 

spreken twee dingen: de Nederlandse overheid had ten eerste een paternalistische blik 

die een vertrouwen in de eigen aanpak uitdrukt en geen ruimte laat voor weerwoord 

of kritiek; ten tweede een hardnekkige zakelijkheid en/of rationaliteit in het 

afhandelen van de Indische kwestie met daarbij in het geheel geen oog en oor voor al 

het leed. 

 Mede op basis van onder andere Facebook-berichten uit de Indische 

gemeenschap (Facebook pagina Indische Kwestie / Indisch Platform 2.0), berichten 

van de Stichting Het Indisch Platform 2.0 (Indischekwestie.nl) en de innerviews 

concludeer ik dat die zakelijke, afstandelijke houding impliceert dat de overheid de 

pijn en trauma’s van Indische Nederlanders niet zag en ziet. Al meer dan 70 jaar 

worden de oorlogsgetroffenen uit voormalig Nederlands-Indië niet gehoord en 

begrepen. Er is geen erkenning gegeven dat recht doet aan hun pijn en verdriet.  
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 De Indische Kwestie is voor de overheid simpelweg een Nederlandse Kwestie. 

De overheid stelt zich hierin op als een bureaucratische, ontmenselijkte instantie die 

niet tot medemenselijkheid in staat lijkt te zijn. Zo wordt dat door veel van de 

repatrianten ervaren. 

7.2 Wetenschappelijke Relevantie 

Een historische gebeurtenis speelt zich af in uitlopende lagen en wordt door 

betrokkenen op een unieke wijze beleefd en geïnterpreteerd. Eén gebeurtenis valt 

uiteen in een veelvoud van interpretaties. Sommige verhalen worden nauwelijks 

gehoord of begrepen. De vraag is: hoe komt dat en hoe kun je meer begrip, meer 

inzicht en meer verbinding krijgen voor de gemarginaliseerde verhalen? 

 Dit onderzoek heeft ook een bredere ambitie: meer kennis krijgen van het 

mechanisme dat achter deze problematiek schuilt. In dit proefschrift zocht ik naar 

verhalen op diepste zijns-niveau, want het is belangrijk om zoveel mogelijk van 

geschiedenis zoals die was toen geleefd en gevoeld te hebben.  

 Een mogelijke reden dat sommige verhalen nauwelijks worden gehoord of 

begrepen is dat zij worden verteld in een gevoels- of zijns-taal die door andere partijen 

niet wordt gevat. Overheden hebben de neiging gebeurtenissen vanuit een rationeel 

perspectief te bekijken, maar riskeren daarmee slechts een beperkt deel van de 

relevante informatie te kunnen bevatten. Een wereld van ervaringen en gevoeligheden 

blijft verborgen (Dijksterhuis, 2015). 
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Door ook andere zijns-lagen in aanmerking te nemen, zullen overheden in staat zijn 

om op een andere manier beleid te maken en spanningen in de samenleving te 

voorkomen of te overbruggen. Een geschikte manier om deze diverse zijns-lagen van 

gebeurtenissen naar boven te brengen en te onderzoeken, is storytelling. 

 Dit brengt ons in de eerste plaats echter bij het belang van de verhouding tussen 

interactie en communicatie. Wat het namelijk lastig maakt is de ongelijkwaardige 

verhouding tussen enerzijds de overheid en anderzijds de gemarginaliseerde groep 

waarnaar men onderzoek doet. De waarde van interviews om gedrag te begrijpen 

hangt namelijk af van de relatie tussen geïnterviewde en de interviewer. Wanneer er 

sprake is van een hiërarchische ongelijkheid en/of een mate van afhankelijkheid, dan 

is dit van invloed op de manier en de kwaliteit van antwoorden. Dit soort beïnvloeding 

is uiteraard niet gewenst en dient te worden vermeden. 

 Een andere vorm van mogelijke beïnvloeding vanuit de interviewer is sturing. 

Er zijn wetenschappelijke disciplines die kwalitatief onderzoek als zelfstandige 

onderzoekstechniek gebruiken, waarbij men spreekt van vrije en diepte-interviews. Bij 

vrije interviews past men de inhoud van de vraag en volgorde van de vragen aan, aan 

wat de respondent te berde wil brengen. Zeer geschikt dus om eventuele sturing door 

de interviewer te voorkomen en zodoende een eerlijkere respons te verkrijgen. 

 Ook in de geschiedschrijving wordt steeds meer waarde gehecht aan ‘oral 

history’ en binnen dat kader met name ook de ‘microstoria’: verhalen van individuele 

mensen, ‘common people’, ofwel de gewone man (als tegenhanger van de 

zogenaamde ‘macrostoria’: geschiedschrijving opgetekend door historici uit de mond 

van mensen uit de maatschappelijke toplagen). 
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In narratieve methode via de ‘microstoria’ wordt vooral de mening van minder 

machtige mensen onderzocht. Maar nog steeds is de onderzoeker degene die de 

inhoud van het gesprek zo onbevooroordeeld mogelijk naar voren moet laten komen 

en in verslagen dient weer te geven. Wanneer mensen zich reeds een bepaald beeld 

gevormd hebben, dan hanteren zij biologisch noodgedwongen hun eigen 

vooroordelen als frame van interpretatie volgens Goosseff (2015).  

 Tenslotte, zo zegt Chauvigny De Blot (2004, 2011), is het zo dat de mens zich in 

verschillende taalvormen uit. 

 Om dit alles te ondervangen heb ik, op basis van voorgaande kennis, het 

‘Innerview-model’ ontwikkeld en toegepast in mijn onderzoek. Dit model gaat uit van 

het principe dat hoe kleiner de gevoelsafstand tussen verteller en luisteraar is, hoe 

meer informatie er wordt uitgewisseld. Het probeert de wisselwerking tussen verteller 

en luisteraar aanschouwelijk te maken. In veel andere vertelsituaties heeft de verteller 

een actieve rol en de luisteraar een passieve. De laatste stelt zich dan op als toehoorder 

en intervenieert hoogstens met aanmoedigingen om het gesprek gaande te houden. 

Zijn betrokkenheid is beperkt tot het registreren van wat de ander vertelt.  

 Bij een innerview, een diepte-interview vanuit het hart, (waar luisterende en 

registrerende onderzoeker als een antropoloog ‘goes native’ of als een therapeut in de 

schoenen van patiënt probeert te staan) tracht de luisteraar zich zoveel mogelijk in te 

leven in de emotionele vervoering van de verteller. Hij blijft niet passief, maar geeft 

emotie terug. Zo treedt hij met de verteller in een gevoelsuitwisseling. Hij wordt 

minder luisteraar en almaar meer deelgenoot van de ervaring. Hij moedigt de verteller 

aan tot mededeelzaamheid.  

 De verteller is op zijn beurt bereid om zijn reserve en sociale terughoudendheid 

aan de kant te schuiven. Het verhaal wint daardoor aan authenticiteit en diepgang. 
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 Het Innerview-model is als methode ontwikkeld op basis van een overzicht van 

de wording waarop in de wetenschap over interviewen is nagedacht. De interpretatie 

van de gesprekken met respondenten, de gesprekken met deskundigen, de 

overheidsdocumenten zijn geschied middels de theorieën van Paul de Blot.  

 Het ‘Innerview-model’ kan een methode zijn bij narratieve of rationeel-

emotieve therapie. Voor cliënten kan het helpen om ze betekenisvolle rode draden in 

hun geschiedenis en leven te laten ervaren. Ook kan het bijdragen tot een zich 

verbonden weten met anderen rond belangrijke waarden en intenties.  

 Voor therapeuten kan verdere gevoeligheid worden ontwikkeld voor taal, 

tekst, context en betekenis en voor metaforisch taalgebruik in het bijzonder. Ook 

kunnen vaardigheden verder worden ontwikkeld om met meerstemmigheid en 

meervoudige perspectieven om te gaan in zowel maatschappelijk als historisch 

perspectief. 

 Niet alleen in sociale wetenschappen worden narratieven of persoonlijke 

verhalen als onderzoeksmethode gebruikt, ook historici zien de orale 

geschiedenisoverdracht als een belangrijke bron om onderzoek te verrijken. 

Individuele vertellingen over persoonlijke ervaringen essentieel zijn voor het 

begrijpen van de geschiedenis. 

7.3 Maatschappelijke Relevantie 

Terugkijkend  naar de houding en meningen van de Indo bevolking moet je wel 

vaststellen dat de houding van de autochtone bevolking ten opzichte van de 

immigranten uit de kolonie nergens in Europa zonder spanningen binnenlands 

verliep.  De Belgen hadden hun problemen als gevolg van de onafhankelijkheid van 

de Kongo.  
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De Fransen met de onafhankelijkheid met de Afrikaanse koloniën  en Indo China, het 

latere Vietnam waar niet alleen de Fransen, maar ook later de Amerikanen gevochten 

hebben uit angst dat dit gebied communistisch zou worden.  

 Overal speelden bij migranten die naar het land van hun (voormalige) 

kolonisator ‘repatrieerden’ gevoelens van niet gehoord worden door hun regeringen.  

 De kinderen van deze generatie van migranten integreerden in het vaderland 

en/of namen ten dele de gevoelens van hun voorouders jegens de regering, van het in 

de steek gelaten zijn, over.  

 Inmiddels hebben we het nu over de derde en vierde generatie die leven in een 

totaal ander politiek klimaat dan de eerste generatie met hun kinderen uit de tweede 

generatie. Excuses over Nederlandse oorlogsmisdaden worden door de koning in 

Indonesië gemaakt ten koste van de nog levende KNIL militairen die voor het behoud 

van Nederlands-Indië streden. Het is en blijft de vraag of de pijn 70 jaar na dato 

langzaam maar zeker aan het wegebben is.  

 Het moge duidelijk zijn dat deze conclusies zijn gebaseerd via de narratieve 

methoden van de interviews, de innerviews, de casussen, beleidsdocumenten en 

geïnterpreteerd op basis van de taaltheorie van Paul de Blot.  

 Wanneer ik zijn theorie toepas op deze situatie, wordt duidelijk dat de Indische 

Nederlanders zich uitdrukken in een primaire taal, terwijl de overheid een secundaire 

taal hanteert. De primaire en secundaire talen worden gelijktijdig in discussies 

gebruikt en daarom verstaat men elkaar niet. Dit blijkt ook uit de vier uitgewerkte 

casussen. 

 Of dit werk aan heling heeft bijgedragen is op dit moment niet te bepalen. Al 

hoop ik het van harte. Het geeft mijns inziens wel inzicht in hoe de overheid zou 

moeten willen reageren bij soortgelijke groepen die naar Nederland vluchten.  
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 Alhoewel er min of meer vergelijkbare groepen migranten zijn uit voormalige 

Nederlandse koloniën, zoals mensen uit de Molukken, Nederlands Nieuw-Guinea en 

Suriname, hebben de Indische Nederlanders specifieke kenmerken: 

 - Afkomstig uit een voormalige Nederlandse kolonie. 

 - Aldaar afhankelijk zijn van je Europese vader en of deze jou als wettelijk 

 kind kon/mocht/wilde erkennen, en als hij dat niet deed je door het leven 

 ging als een paria. 

 - Gedwongen moeten accepteren van een lagere positie in de kolonie. 

 - Zichzelf letterlijk in dienst stellen ván die kolonie tijdens de Tweede 

 Wereldoorlog (de mannen in dienst van het K.N.I.L. en krijgsgevangen 

 in Japanse werkkampen vanwege hun trouw aan de kolonie, terwijl 

 vrouwen en kinderen zichzelf lieten interneren in gevangeniskampen of 

 juist níet geïnterneerd, als ‘buitenkampers’, zich stilletjes in de 

 samenleving moesten zien te bewegen om te overleven). 

 - Gevochten in twee opeenvolgende oorlogen voor die kolonie en het 

  vaderland. 

 - Tewerkgesteld als krijgsgevangenen en over die jaren geen soldij of 

 salaris ontvangen van hun Nederlandse werkgever. 

 - Geïnterneerd of juist vogelvrij zonder bescherming jarenlang moeten 

 overleven. 

 - Slachtoffer van de gewelddadige overgang van Nederlands-Indië naar 

 Indonesië (weer opgesloten in kampen, maar nu voor de eigen 

 veiligheid, tijdens de Bersiap-periode; een tijd vol geweld, die min of 

 meer werd ontkend door / in Nederland). 
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 - Moeten ondergaan van nog meer oorlogsgeweld ten tijden van de 

 zogenaamde ‘politionele acties’ (een term die zou moeten verbloemen 

 dat het ging om een regelrechte oorlog tussen voormalig kolonisator 

 Nederland en het naar onafhankelijkheid gegrepen Indonesië, met de 

 Indische Nederlander aldaar als kind van de rekening). 

 - Verlies van persoonlijke bezittingen (huizen, ondernemingen, roerende 

 zaken), je oude vertrouwde leven en zelfs de letterlijke levens van 

 dierbaren. 

 - Gedwongen vertrek naar Nieuw-Guinea en/of. 

 - Repatriëring naar Nederland (in beide gevallen ging het feitelijk om  het 

 vluchten naar veiliger gebied). 

 - Vertrek uit je moederland en het achterlaten van al het bekende. 

 - Vluchten naar het onbekende. 

 - Kille (soms zelfs vijandige) ontvangst en opvang in Nederland. 

 - Opgelegde beperkingen in de opvangkampen en contractpensions. 

 - Paternaliserende en betuttelende bejegening door, onder andere, de 

 Nederlandse ambtenarij. 

 - Het opgelegd krijgen van schulden voor de terugbetaling van de kosten 

 van de onvrijwillige overtocht en de opslag van persoonlijke 

 eigendommen. 

 - Alsmaar niet uitbetaald krijgen van achterstallige soldij en/of salarissen 

 over de jaren van Japanse bezetting. 



 

205 
 

 

 - Degradatie van opleidingen en werkervaring, afgerond c.q. opgedaan in 

 Nederlands-Indië en Indonesië, etc.  
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“The power of storytelling is exactly this: 

to bridge the gaps where everything else has crumbled.”30 

  

 
30 https://quotefancy.com/quote/885572/Paulo-Coelho-The-power-of-storytelling-is-exactly-this-to-
bridge-the-gaps-where 
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8. AANBEVELINGEN 

 
 

Uit de resultaten van dit onderzoek wil ik de volgende aanbevelingen doen aan de 

Wetenschap, De Nederlandse overheid, de Indische gemeenschap en de gemarginaliseerde 

doelgroepen. 

8.1 De Wetenschap 

Als eerste wil ik een aanbeveling richten naar collega-onderzoekers in de sociale 

wetenschappen: 

Storytelling is een relevante, complementerende methode om door te dringen in het 

wezen van sociale problemen en maatschappelijke vraagstukken. 

 In historisch onderzoek is het gebruiken van persoonlijke verhalen en 

getuigenissen gaandeweg naar waarde geschat: ze zijn een essentieel complement 

voor het begrijpen van de geschiedenis. In de sociale wetenschappen wordt 

storytelling vaak nog als subjectief beoordeeld en wordt er getwijfeld aan de 

wetenschappelijke geldigheid van de methode.  

 Ik meen echter dat storytelling kan helpen om sociale problemen en 

vraagstukken in een ruimer perspectief te plaatsen en dieper door te dringen in de 

onderliggende lagen die spelen in een samenleving.  
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 Verhalen kleuren, verfijnen en complementeren andere onderzoeksresultaten. 

Wanneer narratief onderzoek voldoet aan bepaalde eisen, kan bovendien de 

wetenschappelijke geldigheid worden gegarandeerd. 

 Een specifieke aanbeveling om verder onderzoek te doen naar, voor, door en 

mét de Molukse gemeenschap.  

Wat is mijn wetenschappelijke bijdrage en wat kun je er verder mee? 

 -  Het Innerview-model: 

  -  Kan dienen als communicatie model voor therapeuten /  

   beleidsmakers / et cetera. 

  -  Kan dienen als leidraad voor kwalitatief onderzoek, met name als 

   interview-model. 

  -  Kan dienen als input voor verder onderzoek in de wetenschap. 

  -  Kan dienen wanneer je een meer begrip, meer inzicht en meer 

   verbinding zoekt met gesprekspartners. 

  -  Kan dienen als verdienmodel om workshops en trainingen te 

   geven. 

8.2 De Nederlandse Overheid 

Voor de overheid de volgende aanbevelingen om gevoelige kwesties met voldoende 

consideratie aan te pakken. 

Storytelling over een verleden gebeurtenis kan worden ingezet om de toekomst te 

herscheppen. 
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 Een gebeurtenis is geen op zich staand feit of een afgebakende periode. Het leeft 

verder in de ervaring en herinnering van mensen en van daaruit in verhalen. Een 

hoofdstuk is nooit afgesloten. Wanneer een overheid omgaat met historische 

gebeurtenissen, in het bijzonder pijnlijke gebeurtenissen, dan moet het zich bewust 

zijn van dit open einde.  

 Door de transformatieve kracht van verhalen in te zien, ontstaat er een positieve 

opportuniteit: de ervaring van een gebeurtenis verandert wanneer het verhaal erover 

wordt herzien. Op die manier kan een overheid niet alleen passief omgaan met een 

geschiedenis, maar kan ze die ook veranderen door naar (kwetsbare) groepen en 

mensen te luisteren. 

Een dialogische aanpak kan spanningen in een samenleving of met groepen in die 

samenleving verminderen of vermijden. 

 Een overheid heeft vaak de neiging om zich monologisch op te stellen: vanuit 

haar eigen wetten, procedures en afwegingen deelt ze simpelweg mee hoe een kwestie 

wordt aangepakt. Dit kan voor andere partijen hard of koud overkomen en 

spanningen veroorzaken. In deze tijd moet een overheid zich dialogisch kunnen 

opstellen en daarmee tenminste voldoen aan de basisvoorwaarde van de taaltheorie 

van De Blot.  

 Een overheid moet mechanismen inbouwen waardoor ze kan luisteren naar 

individuen en groepen, zeker wanneer die zich gekwetst voelen. In haar aanpak 

moeten momenten worden geïntegreerd waarop een gesprek van mens tot mens 

mogelijk is en de overheid zich niet verschanst achter een muur van een ontmenselijkte 

instantie. 
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Overige aanbevelingen 

 -  Vang mensen (vluchtelingen) niet enkel op met materiële opvang – waar 

  heel zakelijke bepaalde regels aan worden verbonden, met kille  

  verplichtingen voor de mensen in kwestie. 

 -  Wat de overheid moet doen is zich veel meer inleven in, informeren over 

  en serieus nemen van de achtergronden van de groepen mensen én van 

  hen als individuën. Zo is het bijvoorbeeld absurd dat voormalig artsen 

  worden gedegradeerd tot fabrieksarbeiders, enkel vanwege hun afkomst 

  en/of ‘status’. 

 -  Vervang het vooroordeel en mogelijke afkeer en afkeur (gevoed door 

  eenzijdige berichtgeving in de media en paternaliserend, discriminerend 

  beleid), door oprecht en met een open mind – zonder sturing van hun 

  antwoorden en meningen – te luisteren naar de authentieke verhalen van 

  deze mensen, in hun eigen weergaven. Waarbij van essentieel belang is 

  dat verteller en luisteraar beiden dezelfde ‘taal’ spreken. 

 -  Zie in dat een strict rigide ‘Hollandse’ benadering totaal niet werkt bij 

  de behandeling van vraagstukken aangaande groepen met een (deels) 

  niet-Nederlandse achtergrond. Het werkt nl. eerder averechts, omdat het 

  zorgt voor meer problemen op de lange duur en het lost weinig op op 

  korte termijn. 

 -  Verdiep je in de achtergronden van de mensen en praat eerst met hen 

  zelf voordat je je een beeld van hen vormt.  

 -  Zie in dat je bevooroordeeld kunt zijn en dat je die vooroordelen eerst 

  moet laten varen, om daadwerkelijk met een open mind te kunnen  

  luisteren naar de individuën en de groepen zelf.  
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 - Zie je gesprekspartners als volstrekt gelijkwaardig en verdiep je met een 

  open mind (dus niet vanuit een eurocentrische of anderszins zogenaamd 

  superieure benadering) in hun achtergrond en cultuur voordat je het 

  gesprek aangaat. 

 -  Praat niet over, maar met minderheidsgroepen. Laat hen ervaren dat hun 

  lot en wat ze zeggen je echt interesseert. Ga daar vervolgens   

  daadkrachtig mee aan de slag ten behoeve van het verbeteren van hun 

  situatie, als onderdeel van een betere samenleving voor iedereen.  

 -  Spreek dezelfde taal. Niet simpelweg door een gemeenschappelijke 

  woordenschat en grammatica, maar een gedeelde taal op een meer  

  essentieel niveau. Gevoelens als vreugde, pijn, verlatenheid, angst zijn 

  diepe existentiële ervaringen. Vaak kunnen ze pas worden uitgedrukt in 

  een verhaal.  

 - Biedt ruimte voor dat verhaal.   

 -  Luister met empathie en zonder (voor)oordeel.  

 -  Ben in de eerste plaats mens en in de tweede plaats ‘politicus’ of  

  ‘ambtenaar’;  bedrijf geen politiek wanneer je bezig bent met mensen. 

  Stel hun belangen voorop. Verplaats je daarbij in hun situatie en ga  

  vanuit daar na wat men nodig heeft, waar men recht op heeft, wat juist 

  is om te doen. 

 -  Handel ook niet vanuit de ‘B.V. Nederland’; kijk niet op mensen neer 

  alsof ze bij je in dienst zijn, of dat ze er zijn om de schatkist te spekken. 

  Het gaat niet enkel om (toekomstige) belastingbetalers. Het zijn mensen, 

  vaak met een heel zware bagage. 
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 -  Laat je niet beïnvloeden door ongeïnformeerde en bevooroordeelde 

  kiezers; het gaat niet om scoren in opiniepeilingen. Waar het om gaat is 

  bijdragen leveren aan een duurzame samenleving, op basis van  

  gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid (juist) ook voor   

  gemarginaliseerde groepen.  

 -  Ga van ‘economisch financieel’ naar ‘humaan rechtvaardig’; maak van 

  vluchtelingen niet langer een verdienmodel, maar investeer in goede 

  opvang en medemenselijkheid.  

 -  Geef (oorlogs)vluchtelingen voldoende ruimte om het verhaal van  

  hun leven en hun land te construeren en te delen, om zodoende hun 

  ervaringen  te verwerken. In plaats daarvan hebben vluchtelingen zich 

  telkens moeten verantwoorden, bewijzen en integreren. Niet gezond 

  voor getraumatiseerden. 

 -  Voer geen politiek over de ruggen van gemarginaliseerden. 

 -  Speel bevolkingsgroepen niet langer tegen elkaar uit. Maak zodoende 

  zelf een eind aan het marginaliseren. 

 -  Doe er alles aan om deze mensen, zowel individueel als als groep, uit de 

  gemarginaliseerde hoek te halen, door ze de juiste hulp en begeleiding 

  te bieden die aansluit op hun situatie en waarbij rekening is gehouden 

  met hun achtergronden.  

 -  Doe dit door ze zelf aan het roer te zetten van hun emancipatie en  

  zelfontwikkeling; laat hen het ‘beleid’ mede bepalen en stuur daarbij 

  altijd aan op eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen.  
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 -  Van klacht naar kracht: blijf betrokken bij de ontwikkeling van de groep 

  en de individuën, door continu met ze in contact te blijven middels  

  stuur- en klankbordgroepen; laat ze niet zomaar aan hun lot over, maar 

  ben er op de achtergrond terwijl ze zelf het voortouw nemen.  

 -  Duidelijke, eerlijke en transparante communicatie: geef hen altijd eerlijke 

  voorlichting en volledige informatie, zodat ze de overheid   

  daadwerkelijk kunnen vertrouwen. 

8.3 De Indische Gemeenschap 

Tegenover de Indische gemeenschap wil ik volgende aanbevelingen voordragen: 

Zwijgen kan een plaats krijgen naast het vertellen. 

 Een stiltetaal kan een bijzondere aanvulling bieden op de ervaring van een 

gemeenschappelijke geschiedenis. Weliswaar op voorwaarde dat zij haar betekenis ten 

volle kan uitdrukken.   

 Het hardnekkige zwijgen binnen families en binnen de gemeenschap wordt 

daarentegen een hindernis wanneer het zwijgen de zijnslagen toedekt en men niet de 

kans benut om de problemen te verwoorden. 

 Op bepaalde momenten is de Nederlands-Indische gemeenschap er wel in 

geslaagd het zwijgen te doorbreken en een taal te vinden om zich uit te drukken, 

bijvoorbeeld bij de oprichting van het Indisch Platform of, al ruimschoots daarvoor in 

de voormalige kolonie, in het ontwikkelen van een Nederlands-Indische cultuur met 

eigen feesten, muziek en samenkomsten. Deze positieve ervaringen kunnen als 

voorbeeld dienen om ervaringen sneller uit te drukken. Hiermee kan de emancipatoire 

kracht van storytelling worden ingezet ten voordele van de gemeenschap. 
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Wat hebben we niet geweten, wat hebben we gemist, wat hadden we anders kunnen 

doen? 

 - In retrospect hadden we ons al vóór onze komst naar Nederland moeten 

  verenigen en voortdurend gezamenlijk opkomen voor onze belangen.  

 - Zorg ervoor dat je voortdurend goed bent geïnformeerd en zorg ervoor 

  dat je op de hoogte bent van regelingen aangaande jouw situatie(s). De 

  Nederlandse overheid heeft sinds de jaren ’50, telkens met grote  

  tussenpozen, bescheiden bedragen beschikbaar gesteld aan leden van de 

  Indische gemeenschap. Daarover zijn de mensen zelf (individueel) over 

  het algemeen niet persoonlijk geïnformeerd; de overheid heeft hen niet 

  actief benaderd. Vrijwel altijd liet zij de verantwoordelijkheid voor het 

  inwinnen van de betreffende informatie (o.a. inzake de aard van de 

  regelingen en de te volgen procedure om er aanspraak op te maken) bij 

  de potentieel begunstigden, die daar binnen een bepaalde termijn actie 

  voor moesten nemen. Het lijkt erop dat dit doelbewust is gedaan om 

  zoveel mensen buiten de boot te laten vallen, doordat ze niet of niet tijdig 

  reageerden. Uiteindelijk heeft deze slinkse tactiek gewerkt; veel 

  Indische Nederlanders hebben nooit gekregen waar ze simpelweg recht 

  op hadden. 

 - Wat hebben we nagelaten? Het geven van een tijdig tegengeluid in de 

  jaren ’50 en ’60. We zijn niet in opstand gekomen tegen de slechte 

  behandeling, de achterstelling, discriminatie en het racisme van toen. We 

  hebben ons laten weg-assimileren; onder dwang hebben we onze 

  eigenheid en cultuur grotendeels verloren laten gaan, omdat dat volgens 
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  de overheid “beter zou zijn voor ons, beter voor de kinderen, beter voor 

  de ‘integratie’, beter voor...”.  

  Makkelijker voor Nederland, dat  inderdaad. Maar wij zitten nu  

  opgescheept met weggestopte gevoelens, onduidelijkheid over wie  en 

  wat we zijn en in sommige gevallen (wie weet zijn het wel heel veel 

  gevallen) van minderwaardigheidscomplexen, omdat we voelen dat we 

  anders zijn, maar het feitelijk niet ‘mogen’ zijn. En al zouden we onszelf 

  er wel toestemming voor geven is het maar de  vraag of we het wel  

  kúnnen zijn, omdat we onze binding met onze adat en cultuur  

  compleet/grotendeels verloren zijn. Ook zijn veel Indische kinderen 

  opgevoed met een minderwaardig beeld van Indonesië, in menig geval 

  opgelegd door ouders die een afkeer van het land hadden gekregen door 

  pijnlijke persoonlijke ervaringen. En zo zijn we wel met meer haat en 

  leed opgevoed. Begrijpelijk, maar niet eerlijk. 

 - Nog steeds laten we nauwelijks tot geen tegengeluid horen wanneer er 

  wordt gesproken over onze geruisloze integratie. Volgens degenen die 

  deze term hanteren met betrekking tot onze zogenaamde repatriëring en 

  de daaropvolgende wijze van aanpassen onzerzijds, geschiedde die 

  integratie nagenoeg probleemloos. Verre van de waarheid, zo weten we 

  zelf. Persoonlijk denk ik dat het hoog tijd is om ook díe verhalen meer te 

  delen. 

 - Tegen Indischen die ‘vadertje Holland’ nog steeds adoreren en op een 

  voetstuk zetten wil ik zeggen: ben gerust kritisch naar het land (lees: de 

  regeringen) die je hebben laten stikken. Je hoeft zeker niet haatdragend 

  naar Nederland of Nederlanders te zijn, maar relativeer gerust. 



 

216 
 

 

 - Ken je rechten en plichten, laat je niet zomaar iets wijsmaken door  

  gezagsdragers of overheidsdienaren. 

 - Lijdt niet in stilte, maar uit je gedachten en verwoord je gevoelens. Je valt 

  er niemand mee lastig. Integendeel! Kinderen en kleinkinderen hebben 

  zelf juist last van overwerkt leed en niet-gedeelde verhalen, omdat ze 

  zelf met deze gevoelens en vraagtekens blijven zitten. De enigen die de 

  antwoorden hebben zijn juist onze ouderen. 

 - Het is heel mooi dat de ouderen hun kinderen hebben willen ontzien, 

  hen niet hebben willen belasten met zaken uit het verleden die toch geen 

  keer meer nemen. Echter, wat men toen niet wist of besefte is dat je, door 

  dingen te verzwijgen, niets oplost. Het verdwijnt niet als vanzelf. De 

  wond blijft maar open en wordt al zwijgende overgedragen, niet enkel 

  op de volgende generatie, maar ook op generaties daarna. Dus, voor 

  zover mogelijk, praat! Ook (lees: júist ook) over de moeilijke dingen. We 

  hebben er allemaal belang en baat bij. 

 - Zorg dat je jezelf alle liefde en aandacht schenkt. Cijfer jezelf niet weg en 

  maak jezelf niet minderwaardig/ondergeschikt aan een ander.  

 - Let op wat je zegt en hoe je denkt over jezelf en je groep; zijn dat jouw 

  eigen gedachten of is dat je aangepraat door een outside force die  

  wellicht baat heeft bij verdeeldheid en een laag zelfbeeld.  

 - Laat je niet kleineren via verdeel- en heerstechnieken (ze zijn sluw,  

  maar zo doorzichtig). 

 - Dekoloniseer je denken! En blijf jezelf emanciperen.  

 - Dankbaarheid is goed, onderdanigheid juist niet.  
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 - Plaats jezelf op de eerste plaats. In een poging de wereld mooier en beter 

  te maken, maak vooral eerst jezelf beter, zodat je nog beter voor jezelf én 

  effectiever voor anderen kunt zorgen.  

 - Koester je eigenheid, je anders-zijn, je niet-Nederlandse cultuur en draag 

  dit alles met trots. ‘De Nederlandse norm’ hoeft niet jouw norm te zijn; 

  ís ook niet jouw norm, en ook nooit geweest. Het werd je opgelegd en je 

  legde het jezelf op. Indisch zijn is mooi, goed en prachtig! Herontdek 

  gerust wat het voor jou betekent en omarm het vanuit zelfliefde.  

 - Mocht je ‘Nederlands-Indië’ en ‘Indonesië’ direct en overwegend linken 

  aan ‘oorlog’ en ‘Bersiap’, besef dan gerust dat er wel meer landen zijn 

  waar oorlogen hebben gewoed en waar veel leed is geweest. En dat 

  zowel Nederlands-Indië als Indonesië meer zijn dan pijn, leed en zware 

  tijden. Probeer het te relativeren en laat ook de mooie herinneringen je 

  beeld mede bepalen. 

8.4 (Andere) Gemarginaliseerde Groepen (Zij Die Geen Stem Hebben) 

Tegenover hen die geen stem denken te hebben wil ik volgende aanbevelingen 

voordragen: 

 - Verenig jezelf in een vroeg stadium (direct) en deel al je kennis en  

  informatie in het belang van de groep en andere leden daarbinnen. 

 - Bundel je krachten. 

 - Vertrouw en geloof in je eigen kracht en de gezamenlijke kracht van de 

  groep. 

 - Vertrouw elkaar en laat het gezamenlijk belang prevaleren – versus 

  divide&being conquered. 
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 - Organiseer jezelf als groep en treedt sterk naar buiten. 

 - Focus intern op overeenkomsten en raakvlakken (vanuit lotgenootschap 

  en verbondenheid) in plaats van onderlinge verschillen en details. 

 - Ga voor het groter gezamenlijk doel. 

 - Ken je rechten en plichten, en handel ernaar. 

 - Wees gerust dankbaar wanneer dat op zijn plaats is, maar maak jezelf 

  niet onderdanig. 

 - Zorg ervoor dat je wordt gezien en erkend als een gelijkwaardige  

  gesprekspartner. 
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TERIMA KASIH BANYAK - HARTELIJK DANK 

 
 

Promoveren is een lang, moeizaam en ingewikkeld proces. Je hebt te maken met 

allerlei actoren en factoren van ‘Het Wiel Des Levens’. Tegenslagen in allerlei vormen 

zoals het verlies van meerdere dierbaren, ziekte en ontslag. Je kunt je voorstellen dat 

het fenomeen ‘Bloed, Zweet en Tranen’ dan ook vaak om de hoek is komen kijken.  

 Ondanks dat heb ik ook steun, begrip en veel liefde mogen ontvangen en 

ervaren. Uiteraard ben ik hier zeer dankbaar voor. Promoveren doe je namelijk niet 

alleen en bij deze wil ik stilstaan om een aantal -voor mij- belangrijke mensen te 

bedanken. Dit schrijvende besef ik dat dit onmogelijk toereikend kan zijn om de 

bijdragen van een ieder op waarde te schatten. Hoe dan ook, mijn onderzoek zou 

onmogelijk zijn geweest zonder de hulp en steun van mijn: 

Promotoren:  

Prof. dr. S.J. Magala  

Slawek, hartelijk dank voor je tijd, energie en de gezellige ontmoetingen. Je leuke en 

interessante verhalen zullen mij altijd bij blijven. Een inspiratiebron en een verrijking 

van mijn wereldbeeld. 
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Prof. dr. L. Meijs 

Lucas, ontzettend dankbaar ben ik voor je kritische en leerzame feedback in de laatste 

fase van mijn dissertatie. Hartelijk dank voor je tijd, aandacht en energie.   

Post-Mortem Prof. dr. P. de Chauvigny de Blot SJ Lic. Ph. 

Paul, terima kasih banyak. Ik kan geen woorden bedenken die recht doen aan hetgeen 

u voor mij betekent. U heeft altijd in mij geloofd. Tijdens mijn promotie reis heeft mij 

met liefdevolle kritische vragen en opmerkingen bestookt. Uw energie, uw visie en uw 

liefde voor het leven is waanzinnig en héél bijzonder. Het is niet altijd even makkelijk 

geweest maar uw vertrouwen, geloof, kennis en intelligentie hebben mij gebracht waar 

ik nu ben. Het is een enorme eer dat ik onder uw vleugels heb leren vliegen. 

Copromotor: Dr. M. Flory  

Marja, jij en Kyra zitten in mijn hart en gaan er nooit meer uit. Je kritische blik, je 

liefdevolle energie, je visie op het leven, je studenten, je gezin, je staat voor een ieder 

klaar die jouw hulp nodig heeft. Ik ben met recht trots dat ik mag zeggen dat ik jouw 

(en Kyra’s) student ben geweest en ik hoop dat ik dat nog altijd mag blijven. Love you 

both! 

Commissieleden 

Beste commissieleden, vereerd dat u de tijd en energie heeft genomen om zitting te 

nemen in de commissie. Hiervoor ben ik u zeer dankbaar en erkentelijk. 

Prof. dr. Ph. van Engeldorp Gastelaars 

Frits, ik kan geen woorden vinden die goed doen aan jouw coaching tijdens mijn 

proces. Je eindeloze geduld en begrip is van onschatbare waarde. Terima kasih voor 

alles dat je voor mij hebt gedaan. 
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Prof. dr. R. Gowricharn 

Ruben, dank je wel voor de laatste puntjes op de i. Je wijze lessen staan in mijn hoofd 

en in mijn hart. 

Respondenten 

U was van onschatbare hulp met uw mooie en bijzondere verhalen. Terima kasih, dank 

u wel uit de grond van mijn hart. 

Mede promovendi 

Dank voor jullie steun en prachtige leermomenten. 

Paranimfen: Marianne en Remco 

Marianne, al 42 jaar ben jij mijn beste vriendin, mijn maatje, mijn steun en toeverlaat. 

Wat hebben we samen toch een hoop meegemaakt. We hebben toch een palet aan 

mooie en bijzondere verhalen die wij samen hebben gemaakt. We zouden er een boek 

over kunnen schrijven. Je bent altijd mijn rots in de branding geweest, mijn liefde voor 

jou is tot aan de maan, de sterren en weer terug. Trots ben ik op je en hoe jij in het leven 

staat. Je loyaliteit, integriteit, vertrouwen, luisterend oor, gedrevenheid, engelen 

geduld en behulpzaamheid zijn ongekend. 

Remco 

Mijn rots in de branding, mijn steun en toeverlaat. In een moeilijke periode van mijn 

leven heb je mij gesteund en had ook een diep geloof in mijn dissertatie. Dank je wel 

voor je volhardende motivatie en jouw liefde voor mij. 
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Instanties 

Mijn oprechte dank gaat uit naar De Jutters en De Haagse Hogeschool. Beide 

organisaties hebben mij gesteund en de gelegenheid geboden om te kunnen 

promoveren. 

Kleinkinderen en kinderen 

Tenslotte spreek ik mijn speciale dank uit aan mijn lieve cucu’s (kleinkinderen) Chase 

en Zaihra en aan mijn kinderen Giorgio en Tenisha. Jullie zijn de regenboog en de pot 

met goud in mijn leven. Jullie geven zin en betekenis aan mijn bestaan. Voor jullie zou 

ik mijn leven geven, gisteren, vandaag en morgen. Ik hou van jullie tot de maan en de 

sterren en weer terug en dat oneindig keer. 

Tine en Edith 

Mijn twee lieve tantes uit Australië en Duitsland. Wat zou ik zonder jullie moeten. 

Zover weg en toch zo dichtbij. Mijn twee lievelingstantes die mij altijd hebben 

gesteund en er altijd voor mij zijn. Wat ik ook zeg of doe, onze liefde voor elkaar is 

onvoorwaardelijk. 

Familie en vrienden 

In het bijzonder Rob & Marloes, Edwin, Pamela, Margot, Christien, Margot R.R. en 

Andrea dank voor alle steun en liefde, dank voor wie je bent en dank dat je onderdeel 

van mijn leven wilt zijn. 

Boas 

Onze gesprekken zijn goud waard. Ik hoop dat ik ooit op een dag bij jouw promotie 

aanwezig mag zijn. 
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Aan diegenen (groepen/mensen) die niet zijn meegenomen in dit onderzoek of te weinig 

aandacht hebben gekregen 

Ik heb je gezien en/of gehoord. Alleen heb ik keuzes moeten maken. Er komt een 

moment dat jij (weer) wordt gezien en gehoord. En die is dichterbij dan je denkt.  
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SAMENVATTING | ABSTRACT (Nederlands & Engels) 

 
 

Nederlands 

Deze studie is een kwalitatief, narratief onderzoek naar existentiële verhalen van 

Indische Nederlanders. De historische gebeurtenissen tijdens en na de Tweede 

Wereldoorlog hebben honderdduizenden van hen ertoe genoopt naar Nederland te 

komen, een land waarmee ze banden hadden, maar vaak nog nooit waren geweest. De 

decennia erna verliep hun relatie met de Nederlandse overheid moeizaam. Er waren 

verschillende emotioneel beladen kwesties die voor Indische Nederlanders wezenlijk 

waren om zich aanvaard, begrepen en gewaardeerd te voelen door hun nieuwe 

vaderland. De aanpak van de Nederlandse overheid was hierbij echter vaak louter 

rationeel, met weinig medemenselijkheid of fundamenteel begrijpen van deze groep 

in de samenleving.  

 Gesproken is met 21 Indische Nederlanders over hun ervaringen en belevingen 

bij hun aankomst in Nederland in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor is 

een model ontwikkeld; het Innerview-model. Dat model is erop gericht een diepte-

interview vanuit het hart te voeren, waarbij de luisteraar tracht zich zoveel mogelijk 

in te leven in de emotionele vervoering van de verteller. Op die manier kunnen de 

verhalen die tijdens het onderzoek naar boven kwamen, de diepste zijns-laag aanraken 

van de ervaring van de respondenten. 
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 Op zoek naar de houding en de onderliggende beweegredenen van de 

Nederlandse overheid in de Indische kwestie is geconstateerd dat de meningen van 

de overheid en die van de Indische gemeenschap met elkaar in contrast zijn. De 

Nederlandse overheid betuigt weliswaar een beetje spijt voor deze pijnlijke en 

gewelddadige episode in de vaderlandse geschiedenis, maar lijkt onderliggend toch 

te vinden dat ze het er behoorlijk van heeft afgebracht.  

De teneur binnen de Nederlands-Indische gemeenschap lijkt dat het slechter had 

gekund, maar toch bestaan er grieven, zoals een gebrek aan begrip, inzicht en 

erkenning voor het al doorstane leed.  

 Het merendeel van de Nederlandse bevolking heeft er geen flauw idee van wat 

zich in Nederlands-Indië heeft afgespeeld en wat de gewone mensen, Indische 

Nederlanders en Indonesiërs, er hebben meegemaakt. De eens zo roemruchte 

Nederlandse vloot ligt grotendeels te corroderen op de bodem van de Javazee. Het 

staat haast symbool voor de geloochende herinneringen over oorlogsmisdaden, 

slachtoffers en leed, nu meer dan zeventig jaar geleden, aan de andere kant van de 

wereld. 

 In verschillende casussen komen de spanningen naar boven rond verschillende 

kwesties. De Indische Nederlanders voelen zich kil bejegend, onheus behandeld en 

onbegrepen, in de eerste plaats door de Nederlandse overheid. De Nederlandse 

overheid had ten eerste een paternalistische blik die een vertrouwen in de eigen 

aanpak uitdrukt en geen ruimte laat voor weerwoord of kritiek; ten tweede een 

hardnekkige zakelijkheid en/of rationaliteit in het afhandelen van de Indische kwestie 

met daarbij in het geheel geen oog en oor voor al het leed. 

 Maar wat vooral duidelijk wordt, is hoe de Nederlandse overheid de Indische 

Nederlanders niet kon begrijpen, omdat die zich gedeeltelijk in primaire taal 



 

250 
 

 

uitdrukken terwijl de overheid alleen secundaire taal verstaat. De primaire en 

secundaire talen uit de theorie van Paul de Blot veronderstellen gesprek en wederzijds 

begrip en juist hieraan was een groot gebrek. Beide partijen behoorden tot een 

verschillend niveau: de overheid vertegenwoordigde een natie, de Indische 

Nederlanders waren machteloze individuen.  

 Er was sprake van een fundamentele ongelijkheid die een dialoog bleek uit te 

sluiten. Wanneer de Heerenveensche Koerier (20 november 1946) schrijft dat de 

geëvacueerden ‘recht hebben op belangstelling en zorg’, wordt het daarmee een 

belangrijk punt. Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen ‘recht hebben’ én het leed 

verzachten met allerhande maatregelen. Recht is individueel afdwingbaar, het getuigt 

van een feitelijke en onweerlegbare aanspraak. Verzachten daarentegen is een 

lapmiddel, een voorrecht dat afhankelijk is van de goede wil van de overheid. Het is 

maar een voorbeeld van hoe onoverbrugbaar het onbegrip was en hoe wederzijds 

begrip verloren kan raken in semantiek. 

 Dit onderzoek heeft ook een bredere ambitie: meer kennis krijgen van het 

mechanisme dat achter deze problematiek schuilt. In dit proefschrift zocht ik naar 

verhalen op het diepste zijns-niveau, want het is belangrijk om zoveel mogelijk van 

geschiedenis -zoals die toen was- geleefd en gevoeld te hebben.  

 Een mogelijke reden dat sommige verhalen nauwelijks worden gehoord of 

begrepen is dat zij worden verteld in een gevoels- of zijns-taal die door andere partijen 

niet wordt gevat. Overheden hebben de neiging gebeurtenissen vanuit een rationeel 

perspectief te bekijken, maar riskeren daarmee slechts een beperkt deel van de 

relevante informatie te kunnen bevatten. Een wereld van ervaringen en gevoeligheden 

blijft verborgen. 
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 Door ook andere zijns-lagen in aanmerking te nemen, zullen overheden in staat 

zijn om op een andere manier beleid te maken en spanningen in de samenleving te 

voorkomen of te overbruggen. Een geschikte manier om deze diverse zijns-lagen van 

gebeurtenissen naar boven te brengen en te onderzoeken, is storytelling. 

 Door de gekozen methode van diepgaand, narratief onderzoek, hebben de 

resultaten slechts betrekking op de concrete situatie die in dit onderzoek aan de orde 

wordt gesteld. Daarin zit zoals verwacht een belangrijke beperking.  

Niettemin denk ik uit de resultaten wel een diagnose te hebben gesteld die de 

reikwijdte van de specifieke historische situatie overstijgt: wanneer partijen een 

ongelijke maatschappelijke positie hebben en een verschillende taal hanteren, dan 

slagen ze er niet in om zich in te leven in de positie van de ander en ontstaat er 

onbegrip. 

 Vanuit die vaststellingen uit het onderzoek formuleer ik mijn aanbevelingen 

voor de wetenschap, collega-onderzoekers in de sociale wetenschappen; de 

Nederlandse overheid, met name de beleidsmakers; de Nederlands-Indische 

gemeenschap en aan de (andere) gemarginaliseerde groepen.  

 Voor de wetenschap is storytelling een relevante, complementerende methode 

om door te dringen in het wezen van sociale problemen en maatschappelijke 

vraagstukken. Een specifieke aanbeveling om verder onderzoek te doen naar, voor, 

door en mét de Molukse gemeenschap.  

 Voor de beleidsmakers is het belangrijk om in te zien dat storytelling over een 

verleden gebeurtenis kan worden ingezet om de toekomst te herscheppen en een 

dialogische aanpak spanningen in een samenleving of met groepen in die samenleving 

kan verminderen of vermijden.  
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 Aan de Nederlands-Indische gemeenschap wil ik meegeven dat zwijgen een 

plaats kan krijgen naast het vertellen om zo de emancipatoire kracht van storytelling 

in te zetten ten voordele van de gemeenschap. Daarnaast blijven afvragen: Wat hebben 

we niet geweten, wat hebben we gemist, wat hadden we anders kunnen doen? 

 Aan de (andere) gemarginaliseerde groepen, tegenover hen die geen stem 

denken te hebben wil ik de volgende aanbevelingen voordragen: verenig jezelf in een 

vroeg stadium (direct) en deel al je kennis en informatie in het belang van de groep en 

andere leden daarbinnen; bundel je krachten; vertrouw en geloof in je eigen kracht en 

de gezamenlijke kracht van de groep; vertrouw elkaar en laat het gezamenlijk belang 

prevaleren – versus  divide&being conquered; organiseer jezelf als groep en treedt 

sterk naar buiten; focus intern op overeenkomsten en raakvlakken (vanuit 

lotgenootschap en verbondenheid) in plaats van onderlinge verschillen en details; ga 

voor het groter gezamenlijk doel; ken je rechten en plichten, en handel ernaar; wees 

gerust dankbaar wanneer dat op zijn plaats is, maar maak jezelf niet onderdanig; zorg 

ervoor dat je wordt gezien en erkend als een gelijkwaardige gesprekspartner.  
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Engels 

This study is a qualitative, narrative study of existential stories of Eurasian people of 

Indonesian Dutch descent, or Dutch Indonesians. The historical events during and 

after the Second World War forced hundreds of thousands of them to relocate to the 

Netherlands, a country they that were tied to, but often had never visited. In the 

following decades their relationship with the Dutch government proved difficult. 

Several emotionally charged issues were essential for Dutch Indonesians to feel 

accepted, understood and appreciated by their new fatherland. However, the Dutch 

government often took a rational stance in these matters, one with little to no sympathy 

nor fundamental comprehension of the position of Dutch Indonesians in society. The 

cause of this discrepancy in perceptions is due to the difference in narratives that make 

dialogue impossible between both parties. 

 In this thesis twenty-one Dutch Indonesians were interviewed about their 

experiences on their arrival in the Netherlands in the years after the Second World 

War. Accordingly, to encapsulate their experiences, the Innerview-model was created. 

Interviews conducted with this model focus on an in-depth perception from the heart, 

whereby the listener tries to empathise as much as possible with the emotional rapture 

of the narrator. In this way the stories that emerged during research can touch on the 

deepest layer of the experience of the respondents. 

 Similarly, the attitude and underlying motives of the Dutch government 

regarding the issues faced by Dutch Indonesians was researched. In review it was 

noted that the opinions held by both sides were in contrast to one another. Even 

though the Dutch government expresses regret for this painful and violent page in 

national history, yet fundamentally their sentiment regarding the issue is one where 

any contrary sentiment is dissuaded.  



 

254 
 

 

Conversely, the tendency within the Dutch Indonesian community is that their issues 

could have been worse, yet the community holds grievances such as a lack of 

recognition for the suffering they have been through. 

 The majority of the Dutch population does not aware to what has happened in 

the Dutch East Indies and what the its inhabitants, including both Dutch Indonesians 

and Indonesians, have experienced. The once so famous Dutch fleet lies now largely 

corroded at the bottom of the Java Sea, almost serving as a symbol of the denied history 

of war crimes, victims, and suffering, more than seventy years ago, on the other side 

of the world. 

 In different cases tensions between different issues arise. Dutch Indonesians feel 

like they are treated coldly and unfairly, and not quite understood by the Dutch 

government. Firstly, the Dutch government had a paternalistic view that expressed 

confidence in its own approach and left no room for rebuttal nor criticism. Secondly, 

they possessed a stubborn matter-of-factness and rationality in dealing with the 

problems of Dutch Indonesians, with little feeling for their suffering.  

What mainly becomes evident is how the Dutch government could not 

understand the Dutch Indonesians, who partially express themselves in primary 

language while the Dutch government only uses and understands secondary 

language. The primary and secondary languages of Paul de Blot's theory presuppose 

conversation and mutual understanding, and in the conversations between 

government and Dutch Indonesians shows lack thereof. Both parties belonged to a 

different level: the government represented a nation, the Dutch Indonesians were 

powerless individuals. 
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There was a fundamental inequality that proved to exclude possibility of dialogue. 

When the Heerenveensche Koerier wrote that the evacuated people "[have a right to 

concern and care]", it makes an important point. Indeed, there is an essential difference 

between right and mitigating suffering with all kinds of measures. A right is 

individually enforceable, it bears witness to a factual and irrefutable claim. On the 

other hand, mitigation is a palliative privilege that depends on the goodwill of the 

government. It is just one example of how the misunderstanding was unbridgeable 

and how mutual understanding can be lost in semantics. 

This research brought with it a greater ambition: to gain more knowledge of the 

mechanism behind this problem. In this dissertation I searched for stories at the 

deepest level of being, because it is important to have lived and felt as much of history 

as it was then. 

A possible reason that some stories are hardly heard or understood is that they 

are told in a language of feeling or being that is not grasped by other parties. 

Governments tend to view events from a rational perspective but are therefore at risk 

to understand only a limited part of the pertaining information. A world of 

experiences and sensitivities can remain hidden. 

By also taking other layers of being into account, governments will be able to 

formulate policy in a different way and to prevent or bridge tensions in society. A 

suitable way to bring out and investigate these various layers of being of events is 

storytelling. 

 Because of the chosen method of in-depth, narrative research, the results only 

relate to the specific situation that is being addressed in this research. As a result, this 

research contains an important limitation.  
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Nevertheless, I believe that the results concluded in a diagnosis that goes 

beyond the scope of the specific historical situation: if parties have an unequal societal 

position and use a different language and narrative, then they will not succeed in 

empathizing with the position of the other which will conclude in a misunderstanding. 

 Based on these findings, I direct my recommendations to science, , colleagues, 

and fellow researchers in the social sciences; the Dutch government, in particular 

policy makers; the Dutch Indonesian community, and other marginalised peoples. 

In science, storytelling is a relevant, complementary method to penetrate into 

the essence of social problems and issues. A specific recommendation for further 

research into, for, by and with the Moluccan community.  

It is important for policy makers to understand that storytelling about a past 

event can be used to recreate the future and that a dialogical approach can reduce or 

avoid tensions in a society or with groups in that society.  

I want to tell the Dutch Indonesian community that silence can be given a place 

next to telling in order to use the emancipatory power of storytelling for the benefit of 

the community. Furthermore, I want them to keep questioning: What did we not 

know, what did we miss, and what could we have done differently? To other 

marginalised groups, towards those who think they are voiceless, I would like to 

recommend the following: unite yourselves at an early stage and share your 

knowledge and information for the benefit of the group and other members within it; 

join forces; trust and believe in your own strength and the collective strength of the 

group; trust each other and let the common interest prevail – instead of divide and 

conquer; organize yourself as a group and come out strong; focus internally on 

similarities and interfaces (from a shared perspective and solidarity) instead of mutual 

differences and details; go for the greater common goal; know your rights and duties, 
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and act upon them; feel free to be thankful when it is appropriate, but do not submit 

yourself; make sure you are seen and recognized as an equal partner in the discussion. 
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