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Van Indonesische urn tot
Indisch Monument
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In de decennia na de soevereiniteitsoverdracht werd het politieke klimaat in Nederland getekend
door gevoeligheden in de relatie met Indonesië en schaamtegevoel over het koloniaal verleden.
Daardoor duurde het lang voordat er enige belangstelling kwam voor de oorlogsslachtoffers uit de
voormalige kolonie Nederlands-Indië.
Voordat uiteindelijk in 1988 het Indisch Monument in Den Haag tot stand kwam, waren er diverse
andere plaatsen waar oorlogsslachtoffers uit Zuidoost-Azië werden herdacht. Zo was er een
urn geplaatst in het Monument op de Dam en waren er een KNIL-monument in Enschede, een
Vrouwenmonument in Apeldoorn en een Indische Plaquette in de Tweede Kamer in Den Haag.

Het Monument op de Dam
Het Monument op de Dam in Amsterdam (1956) is het eerste oorlogsmonument dat niet alleen
herinnert aan de Nederlandse oorlogsgetroffenen uit de Tweede Wereldoorlog in Europa, maar ook
aan de gevallenen tijdens diezelfde oorlog in Zuidoost-Azië.
In de achterwand van dit monument zijn twaalf urnen ingemetseld. Elf urnen − met aarde van de
executieplaatsen in de toenmalige elf provincies in Nederland − zijn geplaatst achter de provinciale
wapens. De twaalfde urn − gevuld met de aarde van 22 erebegraafplaatsen uit diverse delen van
de Indonesische archipel − is ingemetseld achter het wapen van Nederland: de leeuw met zwaard
en pijlenbundel. Deze twaalfde urn is het ‘symbool van de opofferingsgezindheid van allen, zowel
burgers als krijgslieden zonder onderscheid van ras of landaard, die vielen in de strijd tegen Japan
en voor vrede en recht’.
Pas in 1961 werden tijdens de nationale herdenkingsplechtigheid op de Dam − ter nagedachtenis
aan ‘allen die sinds mei 1940 voor het vaderland zijn gevallen’ − óók diegenen genoemd ‘die in
Indië het leven lieten’.

Het Vrouwenmonument in Apeldoorn, nu in Bronbeek
In de jaren zestig ontstond er nieuwe belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. Bovendien was
de verhouding met Indonesië verbeterd, dankzij de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië
en de vervanging van president Soekarno door Soeharto. In dit nieuwe politiek-culturele klimaat
wilde een aantal vrouwen uit de Indische kampen een monument oprichten voor het leed van
vrouwelijke oorlogsslachtoffers in Indië.
Het Vrouwenmonument werd in december 1971 in Apeldoorn onthuld. Frans Nix (overleden
in 2008), zelf voormalig kampkind, ontwierp het monument in de traditie van sterke vrouwen:
het verbeeldt kracht en weerstand, in de vorm van de protesterende, beschermende en sterke
moeder. Dit sloot aan bij de beeltenis van een vrouw met kind als het symbool van overwinning en
bevrijding op het monument op de Dam. Nadat het beeld in 1984 was beschadigd, werd het een
jaar later in Arnhem (Bronbeek) opnieuw opgesteld.

▲

Urn met aarde van de 22 erevelden in Indonesië bijgezet in het tijdelijk monument op de Dam te Amsterdam.
Plechtige bijzetting van de Indonesische urn op 29 april 1950. ▼
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De Indische Plaquette en de Erelijst van Gevallenen
Op 15 augustus 1985 werd een bronzen plaquette onthuld ter nagedachtenis aan alle
slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. De plaquette
werd op 16 december 1985 overgedragen aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten
Generaal. Sindsdien bevindt de plaquette zich in het voormalige gebouw van de Tweede Kamer
(Binnenhof 1a): in dezelfde ruimte als de Erelijst voor de Gevallenen 1940–1945. Deze lijst bevat
18.000 namen van gevallen militairen en opvarenden bij de koopvaardij waar ook ter wereld.
Jaarlijks, op 14 augustus, organiseert de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 een korte besloten
herdenking bij de plaquette. Er wordt een krans gelegd door de voorzitter en/of een lid van
de Tweede en Eerste Kamer en de voorzitter van de Stichting. Dit gebeurt in aanwezigheid van
leden van de Tweede en Eerste Kamer en vertegenwoordigers van bij de Stichting aangesloten en
sympathiserende organisaties.

Eindelijk: het Indisch Monument in Den Haag

▲  Indische Plaquette, gebouw van de Tweede Kamer Den Haag

▼

Monument op de Dam (foto: NIOD, Ben van Bohemen)

Monument Japanse Vrouwenkampen te Bronbeek

▼

Voor het eerst, 25 jaar na dato, vond op 15 augustus 1970 een uitgebreide herdenking van het
einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië plaats. Hierbij aanwezig waren 10.000 mensen, HM
Koningin Juliana, Prinses Beatrix en Prins Claus en vertegenwoordigers van de regering. Pas in
1980 werd deze herdenking herhaald, in aanwezigheid van 11.000 personen, Koningin Beatrix
en Prins Claus, leden van de regering en de Indonesische ambassadeur. Dit was de start van de
jaarlijkse herdenking van het einde van de oorlog in Zuidoost-Azië. De organisatie van de jaarlijkse
herdenking werd in handen gelegd van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945, die op
15 maart 1980 door 24 Indische organisaties was opgericht.

Initiatief
Het initiatief tot de oprichting in 1988 van het Indisch Monument in Den Haag was gekomen van
het Adviescomité Oorlogsherdenkingstekens van het toenmalige ministerie van WVC. Dit comité
stond onder leiding van Harry Verheij, oud-wethouder van Amsterdam, die ook lid was van de
Uitkeringsraad die moest beslissen over de WUV-uitkeringen aan oorlogsslachtoffers. Hierdoor
wist hij van het leed dat in de oorlog in Zuidoost-Azië geleden was en van de blijvende invloed
ervan op de levens van de betrokkenen. Om zijn initiatief vorm te geven werd de Stichting Indisch
Monument opgericht.
Het monument werd een monument ‘in nationale stijl’ dat aansloot bij de herinneringstraditie van
de urn (de Dam) en het Vrouwenmonument in Apeldoorn/Arnhem. Het moest herkenbaar zijn
voor ten minste vier groepen oorlogsgetroffenen in de periode 1941–1945: militairen, vrouwen
en kinderen uit de kampen, krijgsgevangenen en Indo-Europeanen die in het algemeen buiten de
kampen waren gebleven, de romusha’s, de zwaarst getroffen Indonesische groep dwangarbeiders.
Bron: dr. Elsbeth Locher-Scholten ‘Van Indonesische urn tot Indisch Monument: vijftig jaar Nederlandse
herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Azië’, Bijdragen en mededelingen betreffende de
geschiedenis der Nederlanden 114 (1999) 192-222.
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Het Indisch Monument
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Betekenis, onthulling en herkomst
Het Indisch Monument aan de Teldersweg in Den Haag herinnert aan alle slachtoffers van de
Japanse bezetting van Nederlands-Indië van 1942-1945, die volgde op de Japanse aanval van
7 december 1941 op Pearl Harbor. H.M. Koningin Beatrix onthulde op 15 augustus 1988 dit
indrukwekkende monument, ontworpen door Jaroslawa Dankowa, een Nederlandse kunstenares
van Bulgaarse afkomst, die tot aan haar overlijden in 1999 in Den Haag heeft gewoond en gewerkt.

De opdracht
De opdracht van de Stichting Indisch Monument aan Jaroslawa Dankowa voor het ontwerp luidde:
‘Het monument moet een punt van herkenning en erkenning zijn voor de huidige en toekomstige
generaties van al datgene, dat allen die betrokken waren bij de Japanse bezetting van het
voormalig Nederlands Indië hebben doorgemaakt.
Herkenning door een verbeelding van de strijd en de overwinning. De vernedering, de
onderdrukking, ontberingen, wanhoop en pijn. Maar ook de hoop, standvastigheid, moed en
solidariteit.
Erkenning door een verbeelding van het huidige begrip voor en inzicht in de oorzaken van de
toedracht en gevolgen van dat leed.
Het monument staat allereerst voor allen die deze gebeurtenissen hebben meegemaakt: de
Nederlanders en niet-Nederlanders, de inheemse bevolking, mannen, vrouwen en kinderen,
militairen, krijgsgevangenen. In en buiten de kampen, tijdens de oorlog, maar ook direct erna.
Maar ook de na-oorlogse generaties behoren tot de doelgroep, omdat zij het in hun leven moeten
opnemen.’

▲

Maquette van het Indisch Monument

▼

Jaroslawa Dankowa

Het werk in uitvoering

▼
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Het lijden : (1) de baar met
de dood geflankeerd door
rouwende vrouwenfiguren
(2) de bevrijding...

Omschrijving en symboliek
Jaroslawa Dankowa zelf omschreef de uitvoering en symboliek als volgt: ‘Het monument herinnert
op figuratieve wijze aan de slachtoffers van de oorlog die Nederland van 1941 tot 1945 tegen Japan
heeft gevoerd in voormalig Nederlands-Indië (het huidige Indonesië).
Er worden zeventien bronzen gestalten van verschillende leeftijden getoond, voor een hoog weef- of
hekwerk opgesteld rond een baar. De gestalten vertegenwoordigen de vele gezichten van lijden: de
pijn, de wanhoop en het protest. Het hoge hekwerk symboliseert voor de een de lotsverbondenheid,
voor de ander de omheining waarachter men gevangen zat. Op de baar in het midden ligt de
dood, links en rechts geflankeerd door rouwende vrouwenfiguren. De figuren aan de uiterste zijden

verwijzen naar de bevrijding. Zij zijn wakker geschud en met opgeheven hoofd en gebalde vuisten
trekken ze strijdlustig de toekomst tegemoet. Geheel links staat een moeder die haar kind, de nieuwe
generatie, een duwtje geeft naar betere tijden.
Door sommige summiere kledingaanduidingen als een sarong, afgeknipte broekspijpen en vodden
die typerend waren voor die plaats en tijd, is het tafereel specifiek een ‘Indisch’ Monument te noemen.
De verschillende verschijningsvormen van de figuren − mannen, vrouwen en kinderen − laten de
bezoeker ruimte voor persoonlijke identificatie.’
Bron: Sonja van Proosdij, een interview met Jaroslawa Dankowa
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Teksten
De tekst links op het monument − 8 dec. 1941-15 aug. 1945 − verwijst naar de oorlogsverklaring
van Nederland aan Japan (1941) en naar de capitulatie van Japan na de Amerikaanse
atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki (1945). Liggend in het midden van
het monument is de kaart van Indonesië afgebeeld.
De tekst rechts op het monument − DE GEEST OVERWINT − is vrijwel gelijk aan de tekst op de
gedenktekens op de acht erevelden in Indonesië en de zeven andere erevelden in Zuidoost-Azië
waar Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven liggen. Die verre erevelden zijn vanuit Nederland
moeilijk te bezoeken vanwege de afstand en de kosten en daarom is het Indisch Monument in Den
Haag zo belangrijk voor al diegenen die op die erevelden dierbaren hebben liggen.
Aarde van de 7 erevelden in Zuidoost-Azië is sinds 2005 in een urn ingemetseld in een zuiltje vóór
het monument. In het najaar van 2008 is de urn met aarde van het ereveld Galala Tantui te Ambon
bijgezet achter het zuiltje.
Boven op dit zuiltje staan gegevens over de onthulling en het ontwerp. Op de flanken staat het
doel van de beeldengroep omschreven: ‘Het Indisch Monument is teken van het ondergane leed en
symbool van de strijd tegen onderdrukking en terreur’ en ‘Ontelbare militairen, verzetsstrijders en
burgers uit alle bevolkingsgroepen in en buiten de gevangenenkampen lieten hun leven’.
Het Indisch Monument is een plek voor herdenken, gebed en meditatie, een indrukwekkende plek
waar elk jaar op 15 augustus de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, evenals
het einde van die oorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Bloemen en extra publieke aandacht
De vele bloemen die altijd aan de voet van het monument liggen, zijn afkomstig van begrafenissen
en crematies van overlevenden van de oorlog in Indië en hun nazaten. Ook worden er bloemen
gelegd bij hoogtijdagen in familiekring. Extra publieke aandacht krijgt het Indisch Monument ook
sinds er in 2005 een miniatuur van is geplaatst in Madurodam, op loopafstand.

...(3) op weg naar de toekomst

▲
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De Indische Klok
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Achter het monument is in 1995 een bronzen klok geplaatst. De Indische Klok werd voor het eerst
geluid tijdens de herdenking op 15 augustus 1995, in aanwezigheid van Koningin Beatrix. De klok
benadrukt dat men bij het Indisch Monument op een gewijde plek staat. Het geldbedrag voor de
klok is bijeengebracht omdat men vond dat dit monument ook een klank moet hebben, een stem.
Een stem die niet alleen herinnert aan de slachtoffers van de oorlog van toen, maar die ons allen
telkens weer aanspoort om ons in te zetten voor vrede, nu en in de toekomst.

Slachtoffers Nederlands-Indië WOII
Er werden door de Japanners ongeveer
42.000 militairen krijgsgevangen gemaakt.
Hiervan overleed ca. 20%. Meer dan 100.000
burgers, mannen, vrouwen en kinderen,
werden opgesloten in burgerkampen. Van
hen overleed ongeveer 13%.
In 1930 telde de Europese bevolking 240.000
personen. Hiervan waren 208.000 Nederlander. In 1940 woonden naar schatting 300.000
Europeanen in Nederlands-Indië. Buiten de
kampen bleven dus ca. 160.000 Europeanen
(buitenkampers). De sterftecijfers van deze
groep zijn niet bekend.

De aantallen van door de Japanners te werk
gestelde Indonesische dwangarbeiders, de
zogenaamde ‘Romusha’s’ (Romusha is Japans
voor ‘werksoldaat’) lopen uiteen van 400.000
tot 4.000.000 (volgens Indonesische bronnen).
Naar schatting overleed 50% tot 80% van hen.
De Indonesische bevolking bestond uit ca. 69,5
miljoen personen. In de oorlogsperiode overleden bovenmatig 1,7 miljoen mensen (ca. 2,4%).
Al deze gevallenen worden bij de h
 erdenking
op 15 augustus herdacht.

Wat wordt er herdacht?
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Hoewel Nederland op 5 mei 1945 werd bevrijd, eindigde de oorlog in voormalig Nederlands-Indië
pas op 15 augustus 1945, door de capitulatie van Japan. Maar er bleef sprake van strijd, doordat
de Indonesiërs ir. Soekarno en dr. Mohammed Hatta − twee dagen na die Japanse capitulatie −
Indonesië onafhankelijk verklaarden: de onafhankelijkheidsstrijd brak los.

(Nood)gedwongen vertrek
Door de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië door Nederland op 27 december 1949 werden
vele mensen gedwongen te kiezen tussen Nederland en Indonesië: een keuze tussen blijven of
vertrekken. En zo kwamen tot in de jaren zestig van de vorige eeuw zo’n 300.000 personen vanuit
Indonesië naar Nederland. Hoewel Nederlandse staatsburgers, waren velen van hen nooit eerder in
Nederland geweest.
Ondanks hun eigen (vaak dramatische) oorlogsgeschiedenis, merkten deze verscheepte mensen
dat er in Nederland een ‘eigen’ oorlog was geweest, zonder ruimte voor verhalen over die ‘verre
Aziatische’ oorlog. Voor veel mensen uit Indië luidde de overkomst vooral een periode in van verlies
van goederen, status, geboorteland en soms zelfs van identiteit. De betrokkenen pasten zich zo
geruisloos mogelijk aan de heersende cultuur in het nieuwe vaderland aan.

Eerste eigen herdenking
De aandacht van de (Nationale) Herdenking op 4 mei ging vooral uit naar de gevolgen van de
oorlog tegen nazi-Duitsland. De dag erna was voor de feestelijke viering van de bevrijding van de
nazi-bezetter. Maar de geschiedenis van mensen met een Indische oorlogsachtergrond is zó anders
verlopen, dat de activiteiten op 4 en 5 mei niet genoeg aansloten bij de behoeften van deze groep.
Een herdenking van de eigen, ingrijpende oorlogsgebeurtenissen in Zuidoost-Azië vond, zoals
we al zagen, voor het eerst plaats op 15 augustus 1970 in Den Haag, en wel op initiatief van ir.
G.S. Vrijburg.
Velen bleken behoefte te hebben aan een jaarlijkse herdenking en ontmoeting. Daarom werd
in 1980 de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 opgericht, met ZKH Prins Bernhard als
beschermheer. Al in 1980 vond een grootse herdenking plaats in aanwezigheid van Koningin
Beatrix en Prins Claus. Daarna werd de herdenking op 15 augustus ieder jaar op wisselende
plaatsen in het land georganiseerd, totdat H.M. Koningin Beatrix in 1988 het Indisch Monument aan
de Prof. Teldersweg in Den Haag onthulde. Vanaf dat moment vindt de herdenking op 15 augustus
altijd plaats bij het Indisch Monument te Den Haag.

Herdenking 2007

▲

17

“Stilzijn en nadenken”

“De emoties uitgebeeld en zo dichtbij”
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Eer bewijzen
In 1999 erkende het kabinet-Kok de datum 15 augustus 1945 als het officiële einde van de
Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Vanaf 2007 heeft de herdenking
op 15 augustus in Den Haag een plaats naast de twee andere herdenkingen van de Tweede
Wereldoorlog: de Nationale herdenking op 4 mei en de Auschwitz herdenking op 29 januari, beide
in Amsterdam.
Velen van de generatie die de oorlog zelf hebben meegemaakt, zijn inmiddels overleden. Maar de
jaarlijkse herdenking op 15 augustus blijft druk bezocht. Men staat er stil bij de eigen herinneringen
aan die periode, of bewijst eer aan dierbaren die deze periode niet hebben overleefd. Ook jaarlijks
aanwezig zijn vertegenwoordigers van de Nederlandse regering, van de toenmalige geallieerden
(de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland, Engeland en Australië) en van Indonesië.

Ook jongeren
Steeds meer komen ook jongeren naar de herdenking. Veelal op uitnodiging van hun ouders of
grootouders, uit respect voor hun (voor)ouders en uit gezonde nieuwsgierigheid naar de eigen
‘wortels’. Om hun eigen geschiedenis en die van hun (groot)ouders beter te kunnen begrijpen,
hebben steeds meer jongeren behoefte aan persoonlijke verhalen over toen, verhalen die
hun eigen ouders en grootouders (nog) niet hebben kunnen of durven vertellen. De Stichting
Herdenking 15 Augustus 1945 houdt in het programma van de komende herdenkingen rekening
met deze behoefte.

▲

Zeecadetten zijn behulpzaam bij de kranslegging 			

Jongerenprogramma

▼

Leerlingen van het VCL, adoptieschool van het Indisch Monument, helpen ook bij het aanreiken van de kransen

▲

De Tweede Wereldoorlog
in Nederlands-Indië
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Nederland leverde in de 19e eeuw een bescheiden bijdrage aan de metamorfose die Japan toen
onderging: van een van de buitenwereld afgezonderd land naar een internationaal belangrijke
industriële mogendheid. Die Nederlandse bijdrage bestond onder meer uit het leveren van kennis
op scheepsbouwgebied. Door de sterke industrialisatie had Japan behoefte aan grondstoffen, die
het zelf niet bezat.

Japan gekleineerd

▲

Naar het voorbeeld van Westerse mogendheden die rond 1900 via koloniën grondstoffen
verkregen − Nederland vocht in de Indische archipel om het olierijke Atjeh − wilde Japan in 1905
Mantsjoerije innemen. Dat ging niet door, onder druk van Rusland en de Westerse mogendheden,
die weer wel akkoord gingen met de Japanse kolonisatie van Korea en Taiwan.
Dit kleineren van Japan door het Westen krenkte de Japanse militairen. Na de dood in 1912 van
de Japanse keizer Meiji, onder wiens bewind Japan zich industrieel zo ontwikkeld had, werd diens
zoon keizer. Deze lichamelijk en geestelijk weinig sterke man kreeg zelf ook een zoon, Hirohito.
Deze werd door de militairen van kinds af aan sterk militaristisch opgevoed en getraind.

De aanval op Pearl Harbor
De overgave aan Japan

▼

Militaire dictatuur
Toen Hirohito in 1926 keizer werd − na de dood van zijn vader − zagen de militairen kans om
langzaam maar zeker de Japanse staat naar hun hand te zetten. Het resultaat was een militaire
dictatuur waaronder de Japanse burgers tot medio 1945 zouden zuchten. Iedereen werd
geacht zijn of haar leven voor de keizer te willen geven. Hierdoor hadden veel militairen geen
schuldgevoel over oorlogshandelingen en misdrijven; zij deden het in naam van de keizer.

Opbouw tot agressie
In 1931 annexeerde Japan Mantsjoerije. De internationale gemeenschap protesteerde wel, maar
ondernam geen actie. In 1933 verliet Japan doelbewust de Volkenbond. Het onttrok zich daarmee
aan de internationale vlootverdragen, waarmee de internationale gemeenschap de uitbouw van de
Japanse vloot wilde blokkeren. Japan bewapende zich sterk met de bouw van grote slagschepen,
krachtige torpedo’s en zeer wendbare jachtvliegtuigen. Het leger − gehard in jarenlange
veldtochten − specialiseerde zich in het gevecht in de jungle.
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Agressie, maar weinig succes
In 1937 startte Japan de Tweede Wereldoorlog in Azië met agressief optreden in China. Hier
hadden ook de westerse mogendheden hun invloed uitgebreid, maar Japan vond dat Azië voor
de Aziaten bestemd was. Ondanks meerdere landingen en massa-executies als in Nanking −
honderdduizenden burgers werden hier in 1938 afschuwelijk vermoord – boekte Japan weinig
successen in China. Daarom werden plannen ontwikkeld om heel Zuidoost-Azië onder controle te
krijgen.
De eerste stap was het bezetten van enkele strategische eilanden ten zuiden van China, in het
voorjaar van 1939. Dankzij de alliantie met Duitsland kon Japan toen in juli 1941 de vrije toegang
tot Frans Indo-China afdwingen van de collaborerende Vichy-regering in Frankrijk. Dit leidde tot
onderhandelingen met de Verenigde Staten, die dreigden met een olieboycot als China en IndoChina niet werden ontruimd. Begin 1941 had Japan al een delegatie naar Batavia (Jakarta) gestuurd
om de levering van olie uit Nederlands-Indië te regelen.
De afwijzing van de Japanse eisen door de Indische regering eind juni 1941 en het olie-embargo
van de Verenigde Staten in augustus 1941, werden in Japan uitgelegd als de samenzwering van de
zogeheten ABCD-landen: the Americans, the British, the Chinese and the Dutch.
▲

Frustratie leidt tot aanval
Japan plande een aanval op Pearl Harbor, om in één klap de Amerikaanse vloot in de Pacific uit te
schakelen. Zo zou de weg open liggen naar Malakka, Singapore, het olierijke Nederlands-Indië, de
Filippijnen en zelfs Australië.
Die aanval kwam op 7 december 1941, met vliegtuigen van de Japanse marine. De Indische
regering verklaarde als eerste Japan de oorlog. De Japanse aanval was een groot succes, ook
omdat in de dagen daarna de Japanse luchtmacht in de Filippijnen de helft van de Amerikaanse
luchtmacht vernietigde en bij Singapore met torpedo’s en bommen de Britse slagschepen tot
zinken bracht. Al snel veroverde Japan Malakka, Singapore, Nederlands-Indië en de Filippijnen.

Onderschatting en capitulatie
De geallieerden − inclusief Nederland − hadden de kracht, technische uitrusting en taaie
volharding van het Japanse militaire apparaat onderschat. Bovendien had de overheid in
Nederlands-Indië niet gedacht dat de lokale bevolking de Japanners aanvankelijk als ‘bevrijders’
zou binnenhalen en toejuichen. In de nacht van 26 op 27 februari werd het grootste deel van de
Nederlandse vloot in de Slag in de Java Zee vernietigd. Op 8 maart 1942 capituleerde het Koninklijk
Nederlands Indisch Leger (KNIL).

▼

Door Japan bezet gebied
KNIL-soldaat

Vlagonthaal van het Japanse leger door Indonesiërs

▼

Nederlands-Indië
tijdens de Japanse bezetting
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Interneringskampen
Vanaf begin 1942 tot ongeveer eind 1943 werden zo’n 100.000 burgers − mannen, vrouwen en
kinderen − geïnterneerd en 42.000 militairen krijgsgevangen gemaakt. De mannen werden gescheiden
van de vrouwen en kinderen. Zij werden van al hun bezittingen beroofd. De omstandigheden in de
kampen waren erbarmelijk: slechte ‘behuizing’ in barakken en afgedankte loodsen, gebouwen of
gevangenissen. Door de vele transporten die Japanners uitvoerden, werden de kampen steeds voller.
Ook creëerden de Japanners moedwillig een ernstig voedseltekort. Water was schaars, waardoor de
hygiëne meer en meer te wensen overliet. Ongedierte kreeg de kans, waardoor ziekten uitbraken.
Doordat de kampleiding nauwelijks medicijnen verstrekte, staken ook tropische ziekten de kop op.

Lijden

De interneringskampen

Door langdurige ondervoeding, lange werktijden en zwaar werk, raakten de geïnterneerden
totaal uitgeput. Velen stierven: mannen, vrouwen en kinderen. Jonge kinderen stierven door
ondervoeding en ziekten die zeker te genezen waren geweest.
Oudere jongens en later zelfs jongens van nog maar tien jaar werden door de Japanners
beschouwd als volwassenen en bij hun moeders weggehaald. Eenmaal weggevoerd naar mannenof jongenskampen, werden zij als volwassenen behandeld en onderworpen aan een mensonterend
regime. Ook oudere meisjes werden geronseld als seksslavinnen of ‘troostmeisjes’. Dat gebeurde
niet alleen binnen maar ook buiten de kampen onder alle bevolkingsgroepen.
De Japanners straften en mishandelden veel en vaak voor ‘misdrijven’ als ‘niet groeten’ en ‘niet diep
genoeg buigen’. De straffen varieerden van urenlange appèls in de brandende zon tot stokslagen
en helemaal geen voedsel of water.

Krijgsgevangenen
Krijgsgevangenen werden in aparte kampen ondergebracht en gedwongen om onmenselijk zware
dwangarbeid te verrichten. Zeer berucht zijn de Birma-spoorlijn, de Pakan Baroe-spoorlijn op Sumatra
en de mijnen in Japan. Velen kwamen hier om door uitputting, ondervoeding, mishandeling of ziekte.

Romusha’s
De Indische en inheemse bevolking bleef weliswaar buiten de interneringskampen, maar zij werd
wel uitgebuit. Onder valse beloften van de Japanners en met hulp van inheemse politieke leiders
(Soekarno), werden zij geronseld voor arbeidsdienst, aanleg van spoorlijnen, vliegvelden en andere
projecten. Naar schatting stierven zo honderdduizenden van deze ‘romusha’s’ door uitputting,
mishandeling en ziekte.
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Chinezen
Tijdens de Japanse bezetting woonden ook (Peranakan-) Chinezen in Nederlands-Indië. Zij werkten
of als arbeider op ondernemingen of in de scheepvaart. Of zij zaten in de handel waarin ze in de
loop van de eeuwen succesvol waren geworden. De laatsten werden de ‘Joden van Azië’ genoemd,
want net als de Joden mochten de Chinezen − in dit geval van de Nederlands-Indische overheid −
geen land bezitten en geen machtsposities bekleden.
Chinezen hadden vaak een voorkeurspositie bij de Nederlanders, ook omdat ze trouw aan het
Nederlandse gezag waren. Maar de Japanners zagen ze als aanhangers van het Nederlandse
regime – en als nazaten van de aartsvijand China – dus ook als vijand in Indië.

Het leven buiten de kampen
De Indonesische bevolking, de Chinezen en een belangrijk deel van de Indo-Europeanen bleven
gedurende de Japanse bezetting buiten de kampen. Maar ook zij waren overgeleverd aan de
wreedheid en willekeur van de bezetter. Gezinnen werden uiteengerukt, doordat mannelijke
familieleden werden afgevoerd naar de kampen (de vaders en oudere zonen, al dan niet vanwege
militaire activiteiten). Ook moeders en dochters liepen buiten de kampen serieus gevaar: de
Japanners konden ze meevoeren om als ‘troostmeisje’ te dienen, in gedwongen prostitutie. Hoe
dan ook waren voedsel en medicijnen schaars en was ook aan al het overige gebrek. Overleven
vereiste de uiterste creativiteit.

Het krijgstoneel
Terwijl de Japanners heer en meester in de Indische archipel waren, bevochten ze de geallieerden
aan de rand daarvan. De Japanse opmars verder naar het zuiden in mei en juni 1942 liep weliswaar
vast, maar de Japanners verdedigden hun veroverde gebieden fel én met enorme verliezen, ook
aan Amerikaanse zijde. Daarom besloot het Amerikaanse oppercommando om zo snel mogelijk
tot Japan zelf door te stoten. Kleine eilanden werden van enorm strategisch belang, omdat vanaf
vliegvelden aldaar bommenwerpers het volgende doel en ten slotte Japan konden bestoken.
Eén zo’n eilandje is het beruchte Iwo Jima. In vier weken tijd werd het op de Japanse bezetting
veroverd, tegen geweldige verliezen en gewonden aan beide zijden. Dit kwam doordat het in
de Japanse cultuur een schande is, als men zich overgeeft. Men vocht zich liever dood. Door
deze grote verliezen − en die bij de verovering van Nieuw Guinea en de Filippijnen − besefte
het Amerikaanse opperbevel dat een invasie van Japan een massaslachting zou opleveren.
Men besloot de eerste atoombommen in te zetten: op 6 en 9 augustus 1945 werden de steden
Hiroshima en Nagasaki met de grond gelijk gemaakt. Het aantal doden van toen − ook door de
straling later − is zeker veel lager dan het aantal slachtoffers bij een invasie zou zijn geweest.
Het schokeffect onder de Japanners was zodanig, dat de Japanse keizer op 15 augustus 1945 de
capitulatie afkondigde. Nog altijd tegen de zin van het leger.

▲

Romusha’s
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De capitulatie
Hoewel Japan dus capituleerde op 15 augustus 1945, kregen de geïnterneerden dat pas op
willekeurige data eind augustus te horen, als gevolg van de communicatieve chaos door de
oorlogshandelingen. Veelal wisten de geïnterneerden niet wat zich buiten hun kamp afspeelde.
In de kampen circuleerden geruchten, maar men wist niet van de ontwikkeling van de
nationalistische gevoelens bij de inheemse bevolking en ook niet van de eerdere bevrijding van
Nederland.

Revolutie, diplomatie en oorlog

▲

▼

De smaad van de overgave			
Soekarno en Hatta rechts achter hem

Indonesische Vrijheidsstrijders

▲

Weliswaar hadden de Japanners zich met de capitulatie overgegeven, maar al snel was er weer
strijd. Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta eenzijdig de onafhankelijkheid van Indonesië
uit. Omdat onduidelijk was wie na de Japanners het gezag in handen had, begonnen Indonesische
strijdgroepen een vrijheidsstrijd, eerst ongeorganiseerd en later geleid door hun politieke
voorgangers. Zij wilden niet dat het koloniale Nederland opnieuw het gezag over het land zou
gaan voeren. De eerste maanden van deze verwarrende en bloedige periode staat bekend als de
bloedige Bersiap. Bersiap betekent: ‘Weest gereed’.
In de Bersiap probeerden de paar inmiddels gelande detachementen Britse troepen – samen met
de Japanners – de Nederlanders te beschermen en te evacueren. Terwijl de geïnterneerde vrouwen,
mannen en kinderen het kamp uit wilden om eindelijk in vrijheid hun familieleden te kunnen gaan
zoeken, moesten ze in de kampen blijven, voor hun eigen veiligheid!
Voor de geïnterneerde Europeanen bleek het te gevaarlijk om zich buiten de kampen te begeven.
Wie toch op zoek ging naar moeders, echtgenoten, vaders en kinderen uit andere kampen, was zijn
leven niet zeker. In deze periode ‘verdwenen’ dan ook velen. Zelfs transporten met evacués over
land naar de havenplaatsen werden overvallen.
Evenmin zeker van hun leven waren de Indo-Europeanen en de Chinezen die het koloniale
bestuur altijd hadden gesteund. De Indo-Europeanen moesten de kampen in vluchten of werden
geïnterneerd door Indonesische Republikeinen.
Eind 1945 was de Nederlandse overheid weer terug in Batavia (Jakarta) en functioneerden
sommige delen van het land weer onder Nederlands gezag. Toch bleek de Indonesische overheid
‘in wording’ vanuit de republikeinse hoofdstad Yogyakarta in veel streken het gezag uit te oefenen.
Indonesië werd een zelfstandig land, maar Nederland wilde dat nog niet onder ogen zien. Daarom
werden onderhandelingen geopend en stuurde Nederland ongeveer 120.000 militairen, voor het
grootste deel achttienjarige dienstplichtigen, naar Indië. En dat terwijl Nederland zelf net vele
jaren van oorlog en onderdrukking achter de rug had! Na mislukte onderhandelingen en militaire
acties − de Politionele Acties in juli 1947 en december 1948, beiden onder druk van de Verenigde
Naties afgebroken − droeg Nederland op 27 december 1949 de soevereiniteit over aan Indonesië.
Hierdoor kwam er een einde aan 350 jaar Nederlandse aanwezigheid in de Indische archipel.
Deze tekst is een verkorte, bewerkte versie van het origineel: ‘15 augustus en de oorlog in Zuidoost-Azië’
door Hans Liesker en Peter Slors.
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Andere gedenktekens
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Nederland
Naast het Indisch Monument in Den Haag zijn er elders in het land nog meer monumenten, waar
herdenkingen plaatsvinden op 15 augustus of op andere data. Zo herbergt het landgoed Bronbeek
in Arnhem een groot aantal Indië-monumenten: het monument Jongenskampen BangkongGedungjati, het Birma-Siam-monument, het monument Japanse Vrouwenkampen, het monument
Slachtoffers Japanse Zeetransporten en het monument Strafkamp Dampit. Andere belangrijke
monumenten zijn onder meer het Indië-Monument 1941–1949 in Enschede, het monument
Burgerslachtoffers Nederlands-Indië in Roermond en het Indië Monument in Amstelveen.

▲ Monument Slachtoffers Japanse Zeetransporten te

Bronbeek van Anneriet Pijper 		

▼

Indië-Monument 1941–1949 te Enschede van H.L. Petri

▼

Indië Monument te Amstelveen van Ella van de Ven

▲ Monument Jongenskampen Bangkong-Gedungjati

te Bronbeek ontworpen door H.L.B. Mahieu en
vervaardigd door Anton Beysens
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Azië
Op de Nederlandse erevelden in Indonesië liggen niet alleen militairen begraven, maar ook
burgerslachtoffers, mannen, vrouwen en kinderen, van christenen en joden tot islamieten en
boeddhisten.
Verspreid over de hele archipel waren er oorspronkelijk 22 erevelden, die in de jaren 1946-1952
waren aangelegd door de Gravendienst van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. De aarde van
deze 22 erevelden is nu – verzameld in een urn – ingemetseld in het Nationaal Monument op de
Dam in Amsterdam, achter de steen met het Nederlandse wapen.
Na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië werd op verzoek van de Indonesische regering het
aantal van 22 erevelden ingekrompen. De stoffelijke resten werden toen samengebracht op zeven
erevelden op Java, die nog altijd worden beheerd door de Nederlandse Oorlogsgravenstichting.
Het gaat om de volgende erevelden: Menteng Pulo en Ancol (Jakarta), Pandu (Bandung), Leuwigaja
(Cimahi), Candi en Kalibanteng (Semarang), Kembang Kuning (Surabaya).

▲

Menteng Pulo, Jakarta, galerij met urnen uit Japan

▼

Kranji, Singapore

Het ereveld Galala-Tantui op Ambon herbergt de graven van militairen uit het Britse
Commonwealth en 185 Nederlanders. Deze begraafplaats wordt beheerd door de Britse
Commonwealth War Graves Commission, evenals alle andere erevelden in Zuidoost-Azië buiten
Indonesië.
Kanchanaburi, Thailand

▼

Op de erevelden Kanchanaburi en Chungkai in Thailand en Thanbyuzayat in Birma liggen
gezamenlijk in totaal 2830 Nederlandse krijgsgevangenen begraven. Zij kwamen om door de
erbarmelijke omstandigheden bij het onmogelijk zware werk aan de Birma-spoorweg, die door
Thailand en Birma liep. De andere erevelden bevinden zich in Singapore (Kranji), Hong Kong (San
Wan Bay), Yokohama (Hodogoya) en Perth (Karakatta).
In 1945 is in Japan ter nagedachtenis aan de omgekomen krijgsgevangenen in de werkkampen het
kruismonument te Mizumaki (prefecture Fukuoka) opgericht. Rond 1985 is het sterk verwaarloosde
monument hersteld door de inspanningen van de dorpsbewoners, de heer D. Winkler en de
Nederlandse Oorlogsgraven Stichting. Het monument is toen ook uitgebreid en voorzien van 871
namen van aldaar overleden Nederlanders. Het is het enige Nederlandse monument in Japan.

Kransleggingen
Voorafgaand aan elke herdenkingsplechtigheid in Den Haag legt de Nederlandse ambassadeur
in Indonesië een krans op het ereveld Menteng Pulo. Dit gebeurt op verzoek van en namens de
Stichting Herdenking 15 Augustus 1945.
Eens in de 5 jaar wordt – dankzij de Nederlandse ambassades en de Nederlandse Oorlogsgraven
Stichting – ook een krans gelegd op alle andere erevelden in Indonesië, Australië en Zuidoost-Azië
waar Nederlandse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog zijn begraven. De laatste keer was dat
in 2010.
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“De emoties en het verdriet en
de verwondingen van je familie
meebeleven als je eigen emotie,
verdriet en verwonding”
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