
20 Van Indië naar Indonesië

‘Op de vlucht
neerge schoten’
G e sch i e d sch r i j v i n g Extreem geweld door Nederlandse militairen

tegen Indonesiërs in de jaren 1945-’50 was uitzonderlijk, luidt het

officiële oordeel al decennia. Pas nu heeft een historicus de archieven

en persoonlijke getuigenissen grondig doorgelicht op ‘exce ssen’. Hij

stelt als eerste dat wandaden tegen Indonesiërs geen uitzondering

waren, maar structureel voorkwamen.

17 augustus 1945

Twee dagen na de capitulatie van Japan

(15 augustus) roepen Soekarno en Hatta

de onafhankelijkheid van Indonesië uit.

■ Nieuw hoofdstuk in de onverwerkte geschiedenis
■ Jonge Indonesiërs kijken liever vooruit
■ Indonesische vrouwen en Nederlandse militiaren

Een Nederlandse

marinier grijpt een

Indonesische

strijder bij

Drioredjo op

Oost-Java, tijdens

de guerrilla die

doorging na het

eind van de eerste

Politionele Actie

(5 augustus 1946).
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DoorAnne-Lot Hoek

O
p een zondagmorgen in
1948 wordt een legertruck
vol militairen van de Ko-
ninklijke Landmacht op
weg naar een kerkdienst op
Java beschoten. Een sol-

daat krijgt een schot door het hoofd. Wat
er dan gebeurt, beschrijft Louis Sinner,
een van de militairen in de vrachtauto in
een persoonlijke getuigenis die zich in het
Nationaal Archief bevindt. „De comman-
dant, majoor Van de Leede, pakte de kaart
en een passer, prikte de passer in de coör-
dinaten van het schietincident, trok een
cirkel en drie compagnies transformeer-
den alles binnen die cirkel in Sodom en
Gomorra. Wat daar gebeurde was pure
wraak, en erger dan Putten [in 1944 toneel
van een Duitse wraakactie onder burgers
na een aanslag door het verzet].”

Het is een van de vele gevallen die de
Zwitsers-Nederlandse historicus Rémy
Limpach tijdens zijn promotieonderzoek
naar het Nederlandse militaire optreden
in Indonesië 1945-’50 onder ogen kreeg.
Dat het afscheid van ‘ons Indië’ zeer ge-
welddadig was, is geen nieuws. Als ambte-
naar van Justitie schreef historicus Cees
Fasseur in 1969 de zogeheten E xce s s e n n o -
ta, een in grote haast en op last van de re-
gering opgestelde inventarisatie van ‘ex -
ce ssen’ die in regeringsarchieven voor-
k wa m e n .

Al een jaar later stelden de sociologen
Van Doorn en Hendrix in Ontsporing van
Ge weld vast dat de 110 gevallen uit de nota
slechts het topje van een ijsberg vormden.
In de media duiken al decennia lang getui-
genissen, foto’s en archiefstukken op die
verwijzen naar extreem geweld, zoals de
fo to’s van executies in de Volkskrant in
2012. Ondanks al die publicaties werd de
kernvraag nooit geraakt: hoe structureel
was het extreme militaire geweld in Indo-
nesië? Waren het inderdaad uitzonderin-
gen, ‘exce ssen’, of zat er een systeem ach-
ter dat geweld in de hand werkte?

Limpach is de eerste historicus die over-
heidsarchieven en persoonlijke getuige-
nissen zoals dagboeken en soldatenbrie-
ven daar grondig op analyseerde. Lim-
pach is verbonden aan het Nederlands In-
stituut voor Militaire Historie (NIMH), het
kennisinstituut van Defensie in Den Haag.
Hij hoopt volgende maand aan de univer-
siteit van Bern te promoveren, maar de
belangrijkste conclusies van zijn proef-
schrift zijn al te lezen in een bijdrage aan
de onlangs verschenen wetenschappelijke
artikelenbundel Colonial Counterinsurgen-
cy and Mass Violence; The Dutch Empire in
Indonesia (Routledge). Ze zijn stevig: „He t
Nederlandse leger doodde en mishandel-
de Indonesiërs”, ongewapende mensen
welteverstaan, „regelmatig en op grote
schaal, meestal buiten onmiddellijke ge-
vechtsac ties”.

Limpach rekent eerst af met een termi-
nologie die al decennialang onze blik op
de werkelijkheid verhult. „De eufemisti-
sche term ‘exce s’ werd bewust gekozen
om te suggereren dat geweld niet systema-
tisch was of op grote schaal voorkwam”,
zegt hij. „En ook om gevoelige vergelijkin-
gen met Duitse oorlogsmisdaden te ver-
m i j de n . ” Maar extreem geweld was geen
uitzondering, concludeert Limpach; het
kwam op grote schaal voor. Daarom intro-
duceert hij een term die de lading van zijn
onderzoek dekt: ‘structureel geweld’.

Vrienden verraden

Het voorbeeld van veteraan Sinner en het
Gelderse Putten – waar bijna zevenhon-
derd mannen en jongens werden afge-
voerd, van wie er 500 in een concentratie-
kamp stierven – is niet toevallig gekozen.

24 september 1946

Eerste troepenschip met dienstplichti-

gen vertrekt uit Amsterdam.

15 november 1946

Linggadjati-verdrag: Nederland erkent

deels Indonesisch gezag; de republiek

wordt deelstaat van Nederlands-Indo-

nesische Unie. Het akkoord mislukt.

21 juli 1947

Eerste ‘Politionele Actie’, militaire ope-

ratie tegen republikeins gebied. Onder

internationale druk stopt de actie op 5

augustus. Daarna begint een guerrilla.

E XC E SS E N N OTA

Fasseur eiste onder schuilnaam zelf beter onderzoek

Al kwam de meerderheid van de vetera-
nen niet in aanraking met extreem ge-
weld, en ligt het daarom extra gevoelig,
toch maakten Nederlandse militairen zelf
erg vaak vergelijkingen met Duits optre-
den, aldus Limpach. Zo citeert hij een
brief van een militair van de Koninklijke
Landmacht uit 1949 aan zijn vrouw in Ne-
derland: „Je hebt hier een inlichtingen-
dienst die mensen arresteert die verdacht
worden van spionage of verzet, op zich
niet zo erg, maar nu moeten ze hun vrien-
den gaan verraden, net zoals thuis ten tij-
den van de moffen met de SD.”

Historici noemden het extreme geweld
niet eerder „struc tureel”. De publicaties
over ‘exce ssen’ zijn op een hand te tellen
en gaan vooral over de oorzaken van ge-
weld: naast bovengenoemde werken zijn
er nog De Zuid-Celebes affaire van Willem
IJzereef uit 1986 en Last van de oorlog. De
Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië
en hun verwerking van historica Stef Sca-
gliola uit 2002. Lou de Jong haalde zich in
1988 de woede van veel veteranen op de
hals met de term „oorlo gsmi sdrijven” in
de conclusies van zijn magnum opus, He t
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog , die hij vervolgens schrapte.

Limpach is de eerste die gedetailleerd
onderbelichte of onbekende gevallen van
extreem geweld beschrijft. Hij ging na of
ze in de doofpot verdwenen, dan wel be-
straft werden. En hij keek naar de opposi-

tie die van militairen kwam tegen dat ge-
weld, omdat ook dat een indicatie is voor
de omvang ervan.

Limpach meent daarom te kunnen stel-
len dat buitenrechtelijk geweld in de dui-
zenden gevallen liep. Meerdere van de ge-
vallen die hij in de overheidsarchieven
vond staan niet in de Excessennota. Bij-
voorbeeld een grote verkrachtingszaak op
Bali, waarover deze krant eerder schreef.

Hoewel het grootste gedeelte van in de
doofpot gestopte gevallen in niet-officiële
egodocumenten te vinden is, putte hij bij
zijn onderzoek ook uitvoerig uit archieven
van militaire justitie en de civiele juristen
Van Rij en Stam. De twee kregen in 1949 de
regeringsopdracht om de massa-executies
in Zuid-Celebes, gepleegd door Neder-
landse troepen onder leiding van kapitein
Raymond Westerling, te onderzoeken.

Gestolen fiets

Minder bekend is dat Van Rij en Stam ook
gegevens verzamelden over twintig ande-
re ernstige moordzaken. Zoals een geval
van extreem geweld nabij het vliegveld
van Tjililitan buiten Batavia. Daar werden
tussen 1946 en 1948 minstens twintig ‘ve r -
d a c h te ’ Indonesiërs geëxecuteerd en in
een put gegooid op last van Henri Schrij-
ver, een sergeant-majoor van het KNIL (ko-
loniale leger), die van zijn meerderen be-
wust de vrije hand kreeg.

De zaak kwam toevallig aan het licht,
omdat de vader van een van de slachtoffers
een Nederlandse militair meer dan een
jaar later op de fiets van zijn zoon voorbij
zag rijden. Het is maar één van vele type-
rende voorbeelden van niet-gerapporteer-
de zaken, schreven Van Rij en Stam.

Opvallend genoeg waren veel van die
gevallen volgens Limpach geïnspireerd op
het ‘succe s’ van de ‘methode Westerling’.
Een voorbeeld zijn de zogeheten Malang-
moorden op Oost-Java, op 2 en 5
maart 1949. Door gebrek aan man-

Het eufemisme ‘exce s’ w e rd
gekozen om te suggereren dat
geweld niet vaak voorkwam

Waarom kwam er niet al
veel eerder een vervolg
op de Excessennota
(1969)? Premier De Jong
gaf opdracht aan de
Rijkscommissie voor Va-
derlandse Geschied-
schrijving tot verder on-
derzoek. Maar die com-
missie koos voor een
neutrale bronnenpubli-
catie, met daarin alleen
door hen geselecteerde
bronnen uit archieven
(zoals ambtelijke versla-
gen en brieven) uit de
periode 1945-’50. Geen
geschiedschrijving dus.

Historicus Cees Fas-
seur, auteur van de Ex-
cessennota, was het
daar niet mee eens.
Naar nu blijkt schreef hij
aan de vooravond van
het Kamerdebat over
‘z i j n’ nota onder een

schuilnaam een brand-
brief aan Vrij Nederland.
Die brief (28 juni 1969)
was ondertekend door
zijn studievriend B.B. van
Dongen, maar geschre-
ven door Fasseur zelf, be-
vestigt hij.

„Geen enkele serieuze
o n d e r zo e ke r ”zal enkel
af kunnen gaan op zo’n
b ro n n e n p u b l i ca t i e ,
schrijft Fasseur, maar ook
zelf de archieven moeten
kunnen raadplegen. Hij
vond het ook bezwaarlijk
dat de Utrechtse hoogle-
raar en voormalig Indisch
bestuursambtenaar S.L.
van der Wal in zijn eentje
verantwoordelijk was.
Voor „objectieve ge-
schiedschrijving”wa s
juist een team van histori-
ci nodig, met daarin ook
de „linkerzijde der koloni-

ale wetenschap”. „Wíl de
Rijkscommissie wel meer
inzicht verschaffen [...] ?,
aldus Fasseur, die het
plan van de historici „een
doodlopende weg”
noemt. Ook zou onder-
zoek naar politieke ver-
antwoordelijkheden van
‘e xce s s e n’, „voorlopig wel
een vrome wens blijven”.

Fasseur nu: „Historisch
onderzoek is toen fei-
telijk onmogelijk ge-
maakt door Van der Wal.
Die weigerde grondig
vervolgonderzoek te
doen omdat hij zich als
oud- bestuursambtenaar
te sterk met het oude In-
dië identificeerde”. Op-
merkelijk genoeg was
deze brief vrijwel de eni-
ge oppositie tegen de
opzet van het onderzoek.
Maar de premier voegde

zich naar de commissie.
Die geschiedschrijving
kwam er niet.

Fasseur zelf had later in
zijn loopbaan als hoog-
leraar aan de Universi-
teit Leiden (1986-2001)
niet veel persoonlijke
interesse in het onder-
werp van de ‘exc e s s e n’.
„Iedereen wist dat er
geen schone oorlogen
bestaan en dat beide kan-
ten zich aan ernstige fei-
ten schuldig hadden ge-
m a a kt ”, zegt hij. Hij heeft
er nog steeds begrip voor
dat het geweld destijds
niet als ‘s t r u c t u re e l ’w e rd
aangemerkt. „Dat was in
1969 politiek onhaalbaar.
Er waren ruim 100.000
veteranen die hun vader-
landse plicht hadden ge-
daan. Daar had je echt re-
kening mee te houden.” »

Boven: mariniers tijdens de eerste Politionele Actie; onder: hospitaal (zonder plaats, ongedateerd), foto
op tentoonstelling Oorlog in Beeld van Museum Bronbeek en fotopersbureau/galerie Antara in Jakarta.
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kracht droeg landmachtkolonel H.J.
Krönig luitenant-kolonel A.F.L. Maris van
het KNIL op om Indonesische gevangenen
uit de Lowokwaroe-gevangenis in Malang
te laten halen en te vermoorden, om zo
een afschrikwekkend voorbeeld te stellen.
Dat was volgens de twee commandanten
een taak voor het KNIL, want de Land-
macht was daarvoor „minder geschikt”.
Zestien gevangenen werden doodgescho-
te n .

De zaak kreeg bekendheid doordat de
vader van een van de Indonesische slacht-
offers een klacht indiende bij de autoritei-
ten. Ook getuigden andere gevangenen bij
een medewerker van het Internationale
Rode Kruis over martelingen in de gevan-
genis en het verdwijnen van arrestanten.
De militaire justitie kreeg de zaak onder de
aandacht. In het patrouillerapport stond
dat de gevangenen „op de vlucht” wa re n
neergeschoten. Maar het feit dat een
groep lijken nog geboeid was, haalde die
verklaring onderuit. „Ik hoop dat jullie het
niet te moeilijk gaan maken voor onze
t ro e p e n c o m m a n d a n t ? ”, schreef het leger-
commando vervolgens aan militaire justi-
tie. Ondertussen bleek een schuldbewuste
Ambonese militair die belast was met de
executies zelfmoord te hebben gepleegd.
Pas toen gaven Krönig en Maris toe dat er
onrechtmatig was gehandeld.

Limpach stelt vast dat niet alleen het
martelen en vermoorden van gevangenen

structureel voorkwam, maar ook het falen
van de bestraffing. Net zoals Westerling
vrijuit ging, ontsprongen ook Krönig en
Maris de dans, zelfs nadat eind 1949 be-
kend was dat ze hadden geprobeerd de fei-
ten te verdonkeremanen. Hoge militair-ju-
ridische autoriteiten vergeleken de moor-
den in Malang met Duitse oorlogsmisda-
den maar besloten toch wegens „p o l i t i e ke
gevo e l i g h e i d” dat de actie een „milit air
n o o d geva l” was. En dat was geen uitzon-
dering; autoriteiten stopten moord, ver-
krachting en plundering volgens Limpach
systematisch in de doofpot.

Cultuur van rechteloosheid

Dat Limpach namen noemt, is nieuw. De
Excessennota en het werk van Van Doorn
en Hendrix zijn volledig geanonimiseerd.
Daardoor krijgt het geweld geen gezicht en
wordt niet naar verantwoordelijkheid ver-
wezen. Limpach legt de vinger op specifie-
ke handelingen van autoriteiten. In de
‘Zuid- C elebes-affaire’ maakten de militai-
re en civiele top duizenden onrechtmatige
executies mogelijk. Hij wijst, explicieter
dan IJzereef, naar de verantwoordelijk-
heid van procureur-generaal Hendrik Wil-
lem Felderhof. Deze bij het publiek grote
onbekende was wel degene die het struc-
turele geweld als juridische topman in Ba-
tavia legitimeerde, waardoor het mogelijk
werd dat ongewapende Indonesiërs wer-
den vermoord en ernstige misdrijven zo-
als de massamoord bij het dorp Rawag-
adeh in 1947 werden geseponeerd.

Dat er tijdens de dekolonisatie van Indo-
nesië een „cultuur van rechteloosheid”

ontstond waarbij men eigen rechter kon
spelen, is volgens Limpach dus ook terug
te voeren op de verantwoordelijkheid van
hooggeplaatste functionarissen zoals Fel-
derhof en generaal Spoor, de legercom-
mandant .

Dat is een belangrijke stap in de maat-
schappelijke discussie waarin tot op he-

den weinig op concrete verantwoordelijk-
heden is gewezen. In de Excessennota
wordt gesteld dat het vooral Jan Soldaat
was die verantwoordelijkheid droeg voor
het ontsporen van geweld. Maar volgens
Limpach leidt dat af „van de echte oorza-
ken en problemen die het geweld veroor-
zaakten, waarvan vele in de militaire
structuur zelf geworteld zaten”.

Dat geldt ook voor het aanwijzen van In-
donesische terreur als oorzaak, zoals de
Excessennota doet. Het geweld van Wes-
terling op Zuid-Celebes wordt verklaard
als noodzakelijke „contraterreur ” te gen
Indonesisch geweld. Limpach vindt die
term misleidend. „Het verhult dat Neder-
landse troepen in diezelfde periode zelf
ook regelmatig ongewapende Indonesiërs
martelden en doodden.”

Demoniseren van de vijand

Wat militairen persoonlijk motiveerde om
over te gaan tot extreem geweld is in 2002
beschreven door Scagliola (Erasmus Uni-
versiteit) in Last van de Oorlog. Zij pleitte
als een van de eersten voor het gebruik
van persoonlijke getuigenissen van vetera-
nen in onderzoek. Als factoren die geweld
bevorderden noemt ze onder meer: het
demoniseren van de vijand met propagan-
distische termen als ‘terrori sten’, maar
ook de angst en onervarenheid, en de op-
winding die het toepassen van geweld met
zich meebracht. Voor KNIL-militairen
speelden de trauma’s opgelopen in Japan-
se krijgsgevangenschap mee, en wraakge-
voelens als gevolg van de zogeheten Ber-
siap-periode, toen Indonesiërs als reactie
op de terugkeer van de koloniale regering
duizenden Indische Europeanen, Chine-
zen en Nederlanders vermoordden.

Limpach voegt daar racisme als oorzaak
aan toe, iets wat andere historici nauwe-
lijks bespraken. „Zoals in andere koloniale
samenlevingen, vormde een raciale
hiërarchie het kernpunt. Dat had logi-
scherwijs een enorme impact op de troe-
pen die de archipel binnenkwamen.”

Scagliola daarover: „Ik had daar in 2002
niet zo veel oog voor. Ik volgde de lijn die
historici tot dan toe volgden: afstand en
begrip en vooral geen commotie veroorza-
ke n . ” Het gewelddadige karakter van het
koloniale bestuur werd überhaupt pas in
datzelfde jaar door hoogleraar Henk
Schulte Nordholt expliciet benoemd: Ne-
derlands-Indië was een gewelddadige poli-
tiest aat .

Radicale traditie

67 jaar na het uitroepen van de onafhan-
kelijkheid van Indonesië, in 2012, pleitten
drie historische instituten, waaronder
Limpachs NIMH, voor het eerst bij de rege-
ring voor grootschalig onderzoek. Dat
werd vervolgens niet gehonoreerd. Het is
nu de Zwitserse Universiteit Bern die ons
met een enkel promotieonderzoek aan de-
ze nieuwe inzichten helpt. Scagliola: „He t
ontbreekt Nederland aan een radicale in-
tellectuele traditie. Historici zijn hier heel
erg voorzichtig geweest.” Is het ei dan nu
eindelijk gelegd over ons optreden in In-
donesië? Scagliola: „Nee, er is veel dat we
nog niet weten, bijvoorbeeld hoe inlichtin-
gendiensten functioneerden of hoe de in-
teractie met Indonesisch geweld verliep.”

Maar het werk van Limpach vult wel een
groot gat op. Door het ontbreken van een
feitelijk fundament dat historisch houvast
geeft, bleven vele nieuwe journalistieke
vondsten in het luchtledige hangen. Eerst
grote ophef en morele verongelijktheid
om vervolgens in de vergetelheid te belan-
den. Of meer feitenkennis daadwerkelijk
zal leiden tot erkenning van de daar ge-
pleegde misdaden, valt nog te bezien. Het
werk van Limpach lijkt daartoe een be-
langrijke stap.

Eerdere studies zijn volledig
geanonimiseerd. Zo krijgt
het geweld geen gezicht

»

9 december 1947

Bloedbad van Rawagede; Nederlandse

militairen vermoorden honderden inwo-

ners van een dorpje op Java.

17 januari 1948

Renville-overeenkomst; akkoord onder

internationale bemiddeling over wapen-

stilstand en troepenscheiding. Hield

geen stand.Java

Celebes Nederlands-

Nieuw-Guinea

BorneoSumatra

BataviaBatavia
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Laten we het maar niet
over geloof h e bb e n
Vooruitkijken Wat voor land is Indonesië geworden? Negen ambitieuze twintigers en

dertigers praten in Jakarta over de verdeeldheid van hun land. „Alleen als meer jonge

Indonesiërs kritisch leren denken, zal de toekomst een succes zijn.”

19 december 1948

Tweede ‘Politionele Actie’, Verenigde

Staten kiezen kant Republiek, actie

eindigt op 5 januari 1949

27 december 1949

Overdracht van soevereiniteit

aan Indonesië

26 juli 1950

Opheffing van het Koninklijk

Nederlands-Indisch Leger (KNIL).

Door onze correspondent

Melle Garschagen

O
nafhankelijkheidsdag vieren?
Nee, daar doen de negen twinti-
gers en dertigers aan de stamta-
fel van een stijlvolle brasserie in
het zakendistrict van Jakarta niet
aan. Alle straten van Indonesië,

van brede boulevards tot de kleinste steegjes in
de kampong, hangen vol rood-witte vlaggetjes,
maar het doet Lani Maryanti (29) niks. „G een
emotie. Geen trots. Geen saamhorigheid. Voor
mij is het betekenisloos’’, zegt de 29-jarige ban-
kier van etnisch Chinese komaf.

Vroeger was dat anders. „Toen Soeharto nog
aan de macht was, deed iedereen zijn best om
de grootste nationalist te zijn”, vertelt Arif (30),
werkzaam bij een grote Europese verzekeraar.
Hij vertelt hoe op het platteland van Java waar
hij vandaan komt elk jaar op 17 augustus een
voetbaltoernooi werd gespeeld met naburige
dorpen. „De hoofdprijs was nauwelijks iets
waard, een paar geiten of zo”, zegt hij. „Maar ie-
dereen was zo fanatiek. Er werd vals gespeeld
door voor veel geld professionele voetballers
vanuit bijvoorbeeld Afrika aan te trekken. Die
sfeer is weg”, vertelt hij. De vraag of nog iemand
aan Nederland en dekolonisatie denkt, levert
vooral lege blikken op. „Misschien heel oude
m e n s e n”, zegt Lani, met veel twijfel in haar
s te m .

De ironie ontgaat de groep niet. Ik heb ze juist
ter gelegenheid van de aanstaande onafhanke-
lijkheidsdag in het restaurant uitgenodigd. Aan
tafel zitten twintigers en dertigers. Ze zijn slim,
jong en hoogopgeleid. Af en toe spreek ik met ze
af. Zij vinden het leuk te praten over hun leven,
land, frustraties en ambities. Ik leer meer over
hoe Indonesië werkt. Ik dacht dat een jubileum-
jaar vanzelf zou aanzetten tot een discussie over
de toekomst, want er is reden om na te denken
over de staat van Indonesië.

Corruptie en ongelijkheid

Zeven decennia na de onafhankelijkheidsverkla-
ring is Indonesië uitgegroeid tot een levendige
democratie, met een enorme bevolking (van 77
miljoen in 1945 naar 245 miljoen inwoners nu)
en een economie die groot genoeg is om lid te
zijn van de G20, de praatgroep van ’s werelds
economische grootmachten. Tegelijkertijd le-
ven honderd miljoen Indonesiërs nog steeds in
armoede. Corruptie tiert welig en ongelijkheid
neemt toe. Rijken worden snel rijker, armen blij-
ven achter. Het onderwijsstelsel, het wegennet
en de havens behoren tot de slechtste van Azië.
Christenen, sjiieten en andere religieuze min-
derheden krijgen steeds vaker te maken met ge-
weld en intimidatie. De huidige generatie politi-
ci en bestuurders — mannen en vrouwen die zel-
den jonger zijn dan vijftig — lijkt onmachtig,
waardoor het land stuurloos ronddobbert. Ik
ben erg benieuwd hoe mijn praatgroep — je zou
ze kunnen zien als de aankomende generatie za-
kenmensen, politici, bestuurders en intellectue-
len — de problemen en mogelijke oplossingen
ziet .

Voorzichtig neemt Rosa Situmorang het

woord. Als je haar in een mantelpakje ziet, is Ro-
sa een onberispelijke consultant, maar in een
mouwloos shirtje pronkt ze met een stoere fel-
rode tatoeage van een roos op haar schouder.
„Het probleem is dat de eenheid ontbreekt. Op
school, in het nieuws, door politici, altijd wor-
den de verschillen benadrukt. Jij bent moslim,
ik christen. Jij bent Javaan, ik Batak. Jij bent arm,
ik ben rijk. Die vorm van extremistisch denken
is het grootste gevaar voor Indonesië”, zegt ze.

De groep is het ermee eens. Door de verschil-
len te benadrukken wordt Indonesië uit elkaar
getrokken. Er ontbreekt een gevoel van solidari-
teit, er wordt te weinig samengewerkt.

Solidariteit klinkt mooi, maar hoe moet dat in
de praktijk, in een land waar, bijvoorbeeld,
soennitische moslims met regelmaat botsen met
christenen en sjiieten, vraag ik. De borden beef
Wellington, gekonfijte eend en spaghetti zijn in-
middels leeg. Arfian Agus (29), grote jongen met
een vlasbaardje en kuiltjes in zijn wangen als hij
lacht, wijst met een een priemende vinger naar
Maya Safira (31).

Maya is de enige vrouw aan tafel die een
hoofddoek draag. Ze komt uit Banda Atjeh, de
stad waar de sharia wordt ingevoerd. „Ja Maya.
Wat vind jij?”, zegt Arfian uit Padang op Suma-

tra. Hij bekende net dat hij atheïst is geworden
maar dat nooit tegen zijn ouders zal zeggen uit
angst verstoten te worden.

„Ik vind dat mijn band met Allah persoonlijk
is, zegt Maya. „Ik ben een alleenstaande moe-
der. Om mijn zoontje goed op te voeden heb ik
een gids nodig. Dat is God. Ik put daar hoop
uit .” „Ik put liever hoop uit echte dingen, die be-
staan en die ik vast kan houden”, schiet Arfian
fel terug. Hij vervolgt: „Maar jij als moslim moet
volgens de Koran en de hadith kwaad bestrij-
den. Wat vind jij dan van afvalligen? En van alco-
holgebruik? Bikini’s op Bali?” Maya: „Er is ook
een beginsel in islam dat zegt: jouw geloof is
jouw geloof en mijn geloof is mijn geloof. Ik wil
dat iedereen in Indonesië die vrijheid heeft.”

In Atjeh waar jij vandaan komt is die vrijheid
er niet, zegt iemand anders aan tafel. „Stel je
komt erachter dat je buren samenwonen, on-
gehuwd. Zou je ze aangeven?” „In Jakarta niet,
in Banda Atjeh wel. Misschien. Ik weet het niet.
De invoering van de sharia, het tegen elkaar
ophitsen van mensen is allemaal politiek. La-
ten we het alsjeblieft niet over geloof hebben.
Daar wordt niemand beter van”, zegt Maya,
die in Duitsland heeft gestudeerd en nu voor
de Duitse kamer van koophandel in Jakarta
werkt .

De groep knikt en zwijgt ongemakkelijk. Het
is een van de spaarzame stiltes in het gesprek.

Wat verenigt Indonesiërs dan? Wat kan als basis
dienen om gezamenlijk de toekomst tegemoet
te gaan? Is er een gemeenschappelijke traditie of
cultuur, vraag ik. Nee, zegt Lani, de etnisch Chi-
nese bankier. Haar familie woont nog op Kali-
mantan, het Indonesische deel van Borneo.
„Mijn moeder hecht veel waarde aan Chinese
tradities. Ik heb haar verteld dat ik daar niet
meer aan mee doe. Er is één uitzondering: ik
verbrand met haar namaakgeld bij het graf van
mijn vader. In onze cultuur betekent dat dat
mijn vader het goed zal hebben in hemel. Dat
ligt zo gevoelig dat ik er aan meedoe”, zegt ze.
„De generatie van onze ouders zag in cultuur en
traditie een bron van wijsheid. Wij zien dat an-
ders. Ik zie veel van de oude tradities, zoals brui-
loften die drie tot zeven dagen duren met einde-
loze ceremonies, als een toneelspel”, zegt Iqbal
Sarasin (25), een gezette jongen met hipsterbril
die in zijn vrije tijd bergen beklimt.

Afgelegen eilanden

Volgens Lani is er maar één manier om Indone-
sië vooruit te helpen, om de kloven tussen eilan-
den, etniciteiten en inkomensniveaus te dich-
ten, om van de toekomst een succes te maken:
onderwijs. „Alleen als kinderen op afgelegen en
arme eilanden ook goed kunnen leren, zal Indo-
nesië een succes worden”, zegt ze. Anderen
knikken instemmend. Lani werkt nu nog voor
een Singaporese bank, maar het is haar droom
ove r
jaar genoeg geld te hebben om een onderwijs-
stichting op te zetten. Anderen in de groep heb-
ben meegewerkt aan een een uitwisselingspro-
gramma waarbij young professionals een tijd
lesgeven in achtergestelde gebieden. Lani: „Al-
leen als meer jonge Indonesiërs kritisch leren
de n ke n , zal de toekomst een succes zijn.”

Kritisch denken, de term valt wel vijftien keer
in het gesprek. „Voor de generatie van mijn
moeder was het anders. Haar vader zei: als je
met een ambtenaar trouwt ben ik gelukkig. Ze
zou dan een man hebben met een baan voor het
leven en zeker zijn van een pensioen. Wij willen
niet zo zeer zekerheid, maar ook geluk en de
ruimte om onze ambitie waar te maken”, zegt
Iq bal.

Een rondvraag naar hun ambities levert
mooie banen op. Iqbal wil directeur van een
groot bedrijf worden. „Het liefst in fast moving
consumer goods, levensmiddelen en zo. Ik denk
dat naarmate Indonesiërs rijker worden daar
veel aan te verdienen valt”, zegt hij. Maar vooral
wil hij mooie klimtochten maken. Er zitten, als
hun dromen uitkomen, toekomstige mode-ont-
werpers bij modemerken als Louis Vuitton, top-
lobbyi sten, bankiers, filantropen, kunstenaars
en musici aan tafel.

Arfian, de jongen die thuis niet durft te vertel-
len dat hij niet meer gelooft, heeft onlangs zijn
baan bij een verzekeraar opgezegd. Hij is IT-on-
dernemer geworden. Zijn start-up moet online
evenementen organiseren. „Ik heb ontslag ge-
nomen en ben begonnen. Mijn vader snapt dat
niet. Hij zou eerst startkapitaal hebben verza-
meld. Als je mij vraagt waarom Indonesië wél
een succes wordt is dat mijn antwoord: wij heb-
ben lef en durven te doen.”

De generatie van onze ouders zag
in de traditie een bron van
wijsheid. Wij zien dat anders.
Iqbal Sarasin b e rg b e k l i m m e r

Jonge werkzoeken-

dendeze week op

een carrièrebeurs in

een stadion in de

Indonesische hoofd-

stad Jakarta.


