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I.

Inleiding

De doelstelling van Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost (4en5 mei
CAZ) is het bewerkstelligen van een blijvende verbinding van de 4 en 5
meidagen met de 14 en 15 augustusdagen toen Japan capituleerde.
Het ging en gaat om de herdenking van de tweede wereldoorlog (WO2) en de
nasleep hiervan, de barre periode van onvrijheid en onmenselijkheid.
Tegelijkertijd wordt met de viering van vrijheid op 5 mei en 15 augustus het
huidige Nederlandse Koninkrijk er aan herinnerd dat oorlog en andere
vergelijkbare misdaden tegen de mensheid ons bestaansrecht aantasten en nooit
meer zouden mogen. Hierbij staan respect voor mensenrechten en diversiteit
centraal.
Het Comité schenkt daarom ook aandacht aan de Dag van de Rechten van de
Mens op 10 december. In de aanloop naar de vrijheidsviering in augustus
(capitulatie van Japan en einde van WO2) werd op 10 maart voor de zevende
keer de Indië lezing georganiseerd, die de capitulatie voor Japan van het
toenmalige Nederlands Indië markeert.
Met lezingen, exposities en filmvoorstellingen geeft het Comité aandacht aan de
minder bekende oorlogsgebieden en slachtoffers en verzetshelden in “de west”
en “de oost”. De geschilderde portrettengalerij van verzetshelden met hun roots
in het voormalige Nederlands Indië en het Caribische gebied is in 2017 op
verschillende plaatsen in het land te zien geweest.
In 2018 is begonnen met de productie van een documentaire over deze
tentoonstelling, voornamelijk bedoeld voor jongeren.
De voorstelling Verkade Biskoewit op twee basisscholen in Amsterdam-Zuidoost
was een wederom een succesvolle aanvulling op ons educatieve programma.
Voor het 4en5 mei CAZ is het belangrijk dat ook de geschiedenis en verhalen
over wat zich in en buiten de Japanse gevangenen kampen in Indië afspeelde en
de geschiedenis van Indische Nederlanders na de oorlog, zowel in Indië en later
in Indonesië als in Nederland, gehoord wordt. Dit wordt steeds belangrijker tegen
de achtergrond van de huidige migratiestromen en de vaak grove schendingen
van rechten van vluchtelingen.
Ook de rol van Suriname, de Antillen en West Afrika in WO2 wordt door het
Comité belicht. Hierin onderscheidt het zich van de meeste andere 4en5 mei
comités.
Het Comité wordt ondersteund door vrijwilligers en adviseurs. Vermeldingswaardig in dit verband is dat ook dit jaar naar alle tevredenheid is samengewerkt
met muziekgroep Tavenu, Scouting en de politie in de organisatie en uitvoering
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van de 4 mei herdenking. Ook werkten wij wederom, tot grote wederzijdse
tevredenheid, samen met het Indisch Herinneringscentrum (IHC) in de
organisatie en uitvoering van de Indië-Lezing op 10 maart en met het Ir. Lely
Lyceum op 10 december (Dag van de Rechten van de Mens).
De subsidiebeschikking voor 2018 omvat een aantal prestatie afspraken. De
verantwoording van deze afspraken zit verwerkt in dit jaarverslag en de
bijhorende financiële verslaggeving. Tevens worden andere bronnen van
financiering vermeld zoals voor de activiteiten op 5 mei.
Het bestuur van 4en5 mei CAZ verstrekt geen vrijwilligersvergoedingen.

II.

Bestuur

Het bestuur van het 4en5mei CAZ is in 2018 ongewijzigd gebleven.
Nieuw:
Dit bestuur heeft dit jaar haar Strategiedocument bijgesteld om beter te
reflecteren dat wij ook aandacht besteden aan de slachtoffers onder de inheemse
bevolking. Ook gevallenen ten gevolge van de nasleep van de oorlog worden
door ons herdacht.
Het bestuur vergadert standaard iedere tweede woensdag van de maand in
buurthuis Holendrecht, Holendrechtplein. Voor extra bijeenkomsten werd ook van
deze locatie gebruik gemaakt. Huur liep via het Programmabureau Amsterdam
Zuidoost (Pbazo). De kosten voor de huur en consumpties zijn terug te vinden in
het financiële verslag.
Het bestuur heeft in 2018 11 keer een bestuursvergadering gehouden. Er is
extra vergaderd voor de Indië-Lezing en voor de voorbereiding van 4 en 5 mei,
de dag van de rechten van de mens in december en voor de voorbereidingen
voor de documentaire ‘Echte Helden’.
De inzet op vrijwillige basis van het bestuur behelst 20 uur per week voor het
hele bestuur. De inzet van de vrijwilligers op jaarbasis hangt af of een vrijwilliger
bij meer dan een activiteit betrokken is, per activiteit is dat tussen de vier en 12
uur.
Per werkgroep vonden gemiddeld vijf voorbereidings- en evaluatiebijeenkomsten
plaats; de uitvoering van de meeste activiteiten nam een dag in beslag.
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III. Prestatieafspraken met derden
•

•
•

•

•

•
•

IV.

In de aanloop naar de Indië-Lezing op 10 maart 2018, in samenwerking
met het IHC, vonden vier voorbereidende besprekingen plaats. De
Indië-Lezing werd zoals ieder jaar gefaciliteerd door de Openbare
Bibliotheek Amsterdam (OBA).
In februari en maart is vergaderd met de Dorpsraad Driemond en de
basisscholen over de vierde kinderherdenking op 12 april
De werkzaamheden voor 4 en 5 mei vonden plaats in februari, maart
en april, met in april een vergadering met alle betrokken partijen voor
de herdenking op 4 mei: wijkpolitie, scouting, vrijwilligers,
ceremoniemeester en platform gehandicapten. Met de
activiteitencommissie van zorgcentrum De Drecht werd vastgelegd wat
er binnen het gebouw zou plaatsvinden op 4 mei na het officiële
programma bij het monument.
In de aanloop naar 5 mei vonden diverse voorbereidingsgesprekken
plaats met het Cultureel Educatief Centrum (CEC) aan de Bijlmerdreef
en met de Stichting ProFor en met potentiële sprekers
De voorbereiding van de documentaire over de
schilderijententoonstelling “Echte Helden” vergde naast
voorbereidingsgesprekken, ook de productie en de regie van de
filmopnamen. Deze waren in handen van ons Comité.
Met de basisscholen Rozemarn en Holendrecht vond vooroverleg plaats
over de voorstelling Verkade Biskoewit
De Dag van de Rechten van de Mens op 10 december kende vanaf
september vijf voorbereidingsgesprekken op het Ir. Lely-lyceum
(voorheen de Scholen Gemeenschap Reigersbos) met docenten om tot
een goede afstemming over het programma te komen.

Communicatie

Berichtgeving over alle activiteiten ging tot halverwege het jaar via de weblog of
Facebook, daarna werd de website https://4en5meiamsterdamzuidoost.nl/
actief; aankondigingen en verslagen werden bijgehouden. Verslag van de
activiteiten werd via dezelfde media verspreid. Persberichten verschenen in de
lokale media en via de communicatie kanalen van samenwerkende organisaties,
zoals het Stedelijk 4en5 mei Comité, het IHC en het Lely-lyceum/SGR. Ook werd
gebruik gemaakt van flyers en posters.
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V.

Herdenkingen

V.1

Driemond

Verslag van de herdenking in Driemond op 11 april 2018.
Bij het monument ‘Ongebroken Verzet’ op de Begraafplaats in Driemond hing
woensdag 11 april 2018 de vlag halfstok. Bloemstukken en witte rozen lagen
klaar voor de jaarlijkse Verzetsherdenking, die er voor de vierde keer
plaatsvond. Zoals altijd was het een mooie, ingetogen bijeenkomst waarbij stil
werd gestaan bij alle mensen die zich hebben ingezet voor de verdediging van de
vrijheid en die slachtoffer van een oorlog zijn geworden.
Om 11 uur opende ceremoniemeester Hennie Knapen de herdenking en heette
alle aanwezigen van harte welkom.
AnneMarie Tiebosch, vrijwilliger van het comité 4en5 mei Zuidoost startte met
een gedicht 'Hoe graag ik zou willen vliegen' van de Russische dichter Osip
Mandelstam, een vers dat hij in 1937 schreef voor zijn vrouw Nadjezdja vanuit
zijn verbanningsoord in het ijskoude Siberië. Zij heeft jarenlang het werk van
haar man in haar geheugen opgeslagen en bewaard. Lang na de dood van
Mandelstam werd zijn werk het land uit gesmokkeld en in Amerika uitgegeven.
Zo heeft de kracht van de liefde van Nadjezdja voor Osip en voor zijn werk de
brute macht van het Stalinisme getrotseerd en in feite overwonnen.
De kinderen van de leerlingenraad van de Driemondse basisscholen hadden
samen een gedicht gemaakt. Ze wilden dat alles anders was. “Ik wil vrede, maar
waarom snapt de wereld dat niet”, vroeg David zich luidkeels af. “Waarom is het
altijd hetzelfde liedje? Het maakt mij niets uit, als er maar vrede is. Vrijheid is
blijheid.”
Andro Bottse, portefeuillehouder Driemond binnen het stadsdeel Zuidoost,
vertelde dat hij hier voor het eerst was. Hij vond het een eer erbij te zijn, omdat
het om een bijzonder en betekenisvol moment gaat. Hij noemde Sjoerd Wartena,
huisarts te Weesp en Jacob Roest, een toevallige voorbijganger die allebei
omkwamen in een bombardement vlakbij Driemond tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Ook herdacht hij Cornelis Damhuis en Jan Balder, twee mannen
die tijdens offensieve operaties van de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië,
in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, zijn omgekomen. De heer Bottse stelde
ook een belangrijke vraag: “Wat zou jij doen?”. Wat zou jij doen in situaties
waarbij vrijheid in het geding is? Waarbij je met gevaar voor eigen leven andere
kunt of moet helpen. Wat zou ik doen? De vraag die de mensen die we hier
vandaag herdenken zich ongetwijfeld ook hebben gesteld.
De vrouwen van het koor Zabava omlijstten de herdenking met prachtige
liederen. In het zwart gekleed, versierd met veelkleurige kettingen vormen zij
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een compleet beeld voor oog en oor. Voor koorlid Marianne van Lith is de
verzetsherdenking heel speciaal, want Marianne is de dochter van Hubert van
Lith. Hij was beeldhouwer en verzetsman. Het monument 'Ongebroken verzet' op
de begraafplaats in Driemond, met rechte rug en opgeheven hoofd, is een
kunstwerk van haar vader.
Nadat de kransen waren gelegd en de rozen naar het graf van ‘onze jongens’
werden gebracht was er koffie en koek in de aula van de begraafplaats. In 2019
zal de vijfde verzetsherdenking worden gehouden en de hoop werd uitgesproken
om daarbij alle basisschoolkinderen uit Driemond uit te nodigen. ‘Want vrijheid
geef je door’.

V.2

4 Mei

Herdenking 4 mei 2018 in Holendrecht
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Een paar honderd mensen, jong en oud, kwamen op deze 4de mei bijeen voor de
herdenking bij het monument in Holendrecht.
In lijn met het Nationale Comité, was het thema van dit jaar voor de herdenking
“Verzet” met als motto en doel “Geef vrijheid door!" De sprekers gingen ieder op
eigen wijze op dit thema in.
Het programma begon zoals altijd met om 19.10 uur de stille tocht vanaf station
Holendrecht. Ceremoniemeester Hennie Knapen sprak een welkomstwoord uit en
Janneke Roos, voorzitter van het 4en5 mei CAZ, hield haar toespraak. Hierin zei
zij onder andere:
".....Dat onze vrijheid en vrede niet als vanzelfsprekendheden ervaren worden,
blijkt uit een onlangs door het nationaal 4/5 mei Comité gehouden onderzoek.
Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om deze waarden nu en in de toekomst
te beschermen en te behouden. We zagen in de tweede wereldoorlog hoe Joden,
Roma, mensen met een beperking en mensen met een andere seksuele
geaardheid en verzetshelden gevangen werden gezet en vernietigd door de
Duitse bezetter. ”De volledige toespraak van Janneke Roos is hier te lezen.
Gregory van Geene, rechercheur, vice-voorzitter Caribisch Netwerk Politie NL
stond stil bij zijn eigen familie geschiedenis, maar met een blik naar het heden
en de toekomst.
"... Tegen mijn generatie wil ik zeggen: wij zijn de toekomst. Een generatie met
een andere kijk op de wereld, die van zich laat horen, die diverser is dan ooit te
voren, maar met op heel veel vlakken een gedeelde geschiedenis.
Leer van de generaties voor ons. Herdenk de mensen die in heel het koninkrijk
der Nederlanden zijn gevallen in hun strijd tegen onrechtvaardigheid, en voor
onze vrijheid. Leer ook van de fouten die toen zijn gemaakt........". Zijn
toespraak is hier te lezen.
Lucia Martis , directeur van ProFor sprak ook over haar persoonlijke
geschiedenis, die ze pas kort geleden ontdekte. "... Mijn eigen vader werd vanuit
Suriname overgebracht naar Curaçao en nam deel als militair aan gevaarlijke
munitietransporten en de onderzeeduikboot. Het was voor mij een confrontatie
met het verleden; immers ik wist niets van deze voorgeschiedenis......". Haar
toespraak is hier te lezen.
Andro Bottse vertegenwoordigde het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie
Amsterdam Zuidoost. Hij sprak vooral ook de bezoeker aan: “Wat zou u
doen?”. Zijn toespraak is hier te lezen.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Koninklijke Muziekvereniging
Tavenu en door Young Released.
Na de twee minuten stilte werden er bloemen en kransen gelegd. Hier zijn de
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namen te vinden van de organisaties die bloemen hebben gelegd.
De traditionele erewacht en ondersteuning bij de bloemen werd zoals ieder jaar
weer verzorgd door Scouting Holendrecht.
Hier is een foto impressie van de herdenking te vinden.
De avond werd besloten met een bijeenkomst in de Drecht waar de muziek
wederom werd verzorgd door Young Released.
Buurt- en schoolkinderen, ouders, onderwijzers, ouderen, andere instellingen en
personen namen deel aan de respectvolle herdenkingsdienst. Er waren ongeveer
250 deelnemers, van wie er ruim 100 hebben meegelopen in de stille tocht.
V.3

Herdenking Erebegraafplaats Loenen 4 mei 2018

Op vrijdag 4 mei 2018 stonden jong en oud op het Nationaal Ereveld Loenen
samen stil bij de nationale dodenherdenking. Op die dag werden alle Nederlandse
oorlogsslachtoffers herdacht. Mannen, vrouwen en kinderen waarvan er bijna
4000 hun laatste rustplaats gevonden hebben op het ereveld. Velen zijn hier
herbegraven, Anton de Kom is een van hen. Jaarlijks worden hier ook de
verzetsmensen van de oost en de west van het voormalige Koninkrijk herdacht.
De deelname aan de herdenking op het Ereveld Loenen is in overleg met het
Landelijk Overleg Minderheden en met de Oorlogsgravenstichting tot stand
gekomen.
De deelnemende organisaties legden een koepelkrans onder aanvoering van
Majoor Elvis Manuela, voorzitter van het Multiculturele Netwerk Defensie. Naast
MND legden Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN), Surinaams
Inspraakorgaan (SIO), Moluks platform BUAT, 4en5mei CAZ en Stichting
Nusantara Amsterdam bloemen.

V.4

5 MEI

Het 4en5mei CAZ heeft in goede samenwerking met het CEC en Stichting ProFor
op zaterdag 5 mei 2018 een middag vullend programma verzorgd dat gewijd was
aan het vergeten verzet op de Antillen in de Tweede Wereldoorlog en ons huidige
streven naar een inclusieve samenleving. Het geheel werd omlijst door muziek.
Dat de Antillen een bijzondere rol hebben gespeeld tijdens de tweede
wereldoorlog is bij velen onbekend.
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Elvis Manuela en Lucia Martis (ProFor)

De sprekers, met als ceremoniemeester Elvis Manuela werkzaam op het
Ministerie van Defensie, en in aanwezigheid van de plaatsvervanger van de
gevolmachtigd minister van Curaçao, mevrouw Eunice M.D. Eisden, gingen op
verschillende manieren met het thema Vergeten Verzet om.

Samira Rafaela, Landelijk Projectleider Inclusie bij de Politie Nederland,
benadrukte vooral de rol van de sterke vrouwen. Die zowel in haar leven als dat
van anderen een belangrijke rol speelden en spelen.
Twee citaten uit haar krachtige en mooie toespraak:
"Het is belangrijk dat we de geschiedenis van onze verzetsheldinnen kennen en
dat we het effect van hun daden verzilveren. Om te leren en om nooit meer te
vergeten. Zodat we jonge meisjes niet meer horen zeggen: ik ben het niet waard
of ik kan het niet, omdat ik vrouw ben. Dat ze op deze wereld starten met het
gevoel: ik mag er zijn.
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Ik wil dan vandaag ook een oproep doen om hier veel meer aandacht aan te
besteden. De strijd voor vrouwenrechten wordt voor een deel ook gevoed door
de miskenning van vrouwen. Dit is door te voeren naar een heel ver verleden. Ze
worden per definitie geboren als verzetsheldinnen vanwege het onophoudend
bestaan van stigma’s en stereotyperingen. Dit terwijl de vrouw de mens
notabene op de wereld zet, vaak alleen staat in de opvoeding van de kinderen,
tal van zorgtaken op haar neemt voor de omgeving en nog met zich zelf bezig
moet zijn. Laten we de heldendaden van onze vrouwen dus niet vergeten, maar
eren".

Samira Rafaela
"Maar ik eindig toch met dank aan alle verzetsheldinnen in deze wereld.
Misschien wilt u even naar de vrouw naast u kijken of wilt u op dit moment aan
een vrouw denken die u dierbaar is. Dank dat jullie er zijn. Dank dat jullie zoveel
mensen hebben beschermd, meer slachtoffers hebben voorkomen en dat
nog steeds doen. Jullie zijn heldinnen voor ons " !
(De volledige toespraak is via ons comité op te vragen).
Quito Nicolaas, las zijn gedicht 'een verloren zoon' voor.
Jos Rozenburg, een voormalig marinier gelegerd geweest op Curaçao, verraste
velen in de zaal met een boeiend betoog over de rol die 'de eilanden', de
Caraïben hebben gespeeld in de tweede wereldoorlog. Een verhaal dat veel
mensen niet kennen. Hij vertelde over het belang van de raffinaderijen en de
opslag van olie en kerosine. En dat het daar op enig moment de enige plek
tijdens de oorlog was waar nog vrije brandstof te vinden was voor de
geallieerden. En over de verduistering van het eiland om de vijand geen kansen
te geven tot bombardementen. En over de geldinzameling voor de rest van het
Koninkrijk. In zijn boek 'De Antillen in de Tweede Wereldoorlog’ heeft hij dit
onbekende en fascinerende verhaal verteld. Op de
website www.Antillesatwar.com is uitgebreide informatie te vinden over deze
bijzondere periode.
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Mw. Eunice Eisden met Jos Rozenburg
In opdracht van Stichting ProFor is er een documentaire gemaakt over de rol van
de Antillen in de tweede wereldoorlog (Petra Hofmeester). Uiteindelijk zal er een
zevendelige documentaire uitkomen. Tijdens deze middag werd een deel
vertoond bij wijze van première.
Janneke Roos bedankte alle sprekers, en de 'werkenden achter de schermen'
Een muzikale bijdrage werd geleverd door Oonagh Ersilia.

Tot slot werd de vrijheidsmaaltijd genuttigd, verzorgd door vrijwilligers van
ProFor.
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De Vrijheidsmaaltijd en de Madurolezing is mede mogelijk gemaakt door
samenwerking tussen ons Comité, Stichting ProFor, het Cultureel Educatief
Centrum (CEC) en het Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM) en het
Amsterdams 4en5 mei Comité.
via deze link is een foto-impressie van deze middag te zien
De 5 mei viering werd deels bekostigd door ons Comité en deels mogelijk
gemaakt door een bijdrage van het Stedelijk 4en5 mei Comité Amsterdam.
Dit evenement werd bijgewoond door ongeveer 200 bezoekers.

V.5

Overige herdenkingen

Februaristaking
Op 25 februari 2018 is de Februaristaking van 1941 herdacht, en namens het
4en5 mei CAZ een krans gelegd bij de Dokwerker.
Indië herdenking in Amstelveen
Op dinsdag 14 augustus heeft het bestuur een krans gelegd bij het regionale
Indië Monument in Amstelveen.

VI.

Educatie

VI.1 Verkade Biskoewit (gebaseerd op persoonlijk verhaal over komst van KNIL
militairen naar Nederland)
Tussen 1945 en 1967, na de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en tijdens
en na de Indonesische onafhankelijkheidstrijd, kwamen ruim 330.000 mannen,
vrouwen en kinderen uit Indonesië naar Nederland. Onder hen ook een grote
groep Indo-Europeanen, van gemengde Indonesische en Europese afkomst en
mensen van Molukse afkomst die in dienst waren van het Koninklijk Nedelands
Indische Leger (KNIL).
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Actrice Nel Lekatompessy heeft op basisscholen Rozemarn en Holendrecht in
Zuidoost haar theatervoorstelling Verkade Biskoewit gespeeld. Deze interactieve
voorstelling ging over haar oma uit Ambon die haar Verkadekoekjes stuurde en
over haar zwijgzame vader Melkianoes. Een ex-KNIL soldaat die diende voor het
Nederlands koloniaal belang. Ze zouden toen voor voorlopig verblijf naar
Nederland gaan, maar dat is inmiddels 66 jaar geleden. Haar vader en moeder
zijn overleden en liggen allebei begraven in Leerdam. Nel is trots op haar eerste
generatie Molukkers in ons land, en zal hun bijzondere verhaal nooit vergeten.
“Respect hebben zij nooit gekregen. De regering heeft hun verhaal dood
gezwegen”. Haar Molukse afkomst krijg je niet klein en ze zal het blijven
doorgeven. Deze voorstelling kan bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen
identiteit van jonge mensen en het respecteren van diversiteit.

VI.2 Documentaire “Echte Helden
Het Comité beschikt over een portretten galerij van verzetshelden met wortels
in het voormalig koninkrijk der Nederlanden, die zich tijdens WO2 actief
hebben ingezet in het Nederlands verzet tegen de Duitsers. De portretten zijn
over een periode van vier jaar geschilderd door Herman Morssink en werden
gefinancierd door het CBK, de gemeente Amsterdam, het 4/5 mei CAZ en
particulieren. Bij deze tentoonstelling zijn lesbrieven beschikbaar, die de
bijzondere levensverhalen van een aantal van deze verzetshelden beschrijven.
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•

•

•

Portret galerij, 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost “Echte Helden”
Geschilderd door Herman Morssink

Bij de onderdelen Indië-lezing, Kinderherdenking Driemond, 4 mei, “Dag van de
Vrijheid” 5 mei , 15 augustus, en Educatie beschreven in dit jaarverslag en in het
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activiteitenplan 2018, is een begin gemaakt met het produceren van een
documentaire over onze tentoonstelling Echte Helden. Voor deze documentaire
worden de verhalen achter de portretten gefilmd. Daartoe werden een aantal
nazaten geïnterviewd van de geportretteerde verzetshelden. Aan deze
documentaire zal in 2019 verder gewerkt worden. Doel van deze documentaire is
een onbekend deel van onze gezamenlijke geschiedenis onder de aandacht te
brengen van vooral jongeren.” Hiermee zullen we een blijvend instrument krijgen
om jongeren nu en in de toekomst voor te kunnen lichten.

VII

Indië-Lezing

VII.1 De zevende Indië-Lezing 10 maart 2018
Zoals beschreven in de inleiding van dit jaarverslag is het voor het 4en5 mei CAZ
belangrijk dat ook de geschiedenis van en verhalen over wat zich in en buiten de
Japanse gevangenen kampen in Indië afspeelde en de geschiedenis van Indische
Nederlanders na de oorlog, zowel in Indië en later in Indonesië als in Nederland,
gehoord wordt. Dit wordt steeds belangrijker tegen de achtergrond van de
huidige migratiestromen en de vaak grove schendingen van rechten van
vluchtelingen.
In het OBA Theater van het Woord in Amsterdam vond de zevende Indiëlezing
plaats met als thema Oorlog en Herinnering. Hoofdspreker was Reggie Baay,
onafhankelijk onderzoeker en schrijver, gespecialiseerd in de koloniale en
postkoloniale geschiedenis en literatuur van het vroegere Nederlands-Indië, c.q.
het huidige Indonesië.
'Ik besef dat het een illusie is te denken dat een mens ongeschonden blijft als de
generatie voor hem deelgenoot is geweest van een ellendige oorlog, of, zoals
veel mensen uit Indië, van twee elkaar opvolgende ellendige oorlogen.'
– Reggie Baay.

Comité voorzitter Janneke Roos
Na de welkomstwoorden van Martin Berendse, directeur van de bibliotheek,
Suzanne Rastovac van het IHC en Janneke Roos, schetste Reggie Baay de
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effecten van oorlogen, waarvan de laatste al bijna zeventig jaar achter ons ligt,
maar die nog steeds bij velen hun invloed uitoefenen. Hoe kun je herinneringen
aan een afschuwelijk verleden vergeten? Kun je je ongestraft ontdoen van een
verleden en net doen alsof dat er nooit was? Nee, natuurlijk kan dat niet, zo
stelde Baay.
Op dit ogenblik werkt Baaij aan een op historische feiten gebaseerde roman over
verschillende familie-generaties, die getekend zijn door de gruwelijkheden van
de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de daarop volgende dekolonisatieoorlog.

Hoofdspreker Reggie Baay over het belang van niet-vergeten
Na de pauze volgde een kort filmfragment uit de documentaire ‘Vrijwillig voor het
vaderland’ met wijlen Sjoerd Lapré, drager van de Militaire Willems Orde uit de
Bersiap periode.
Na een muzikaal intermezzo door het duo Young Released, was er een
panelgesprek onder leiding van host Nancy Jouwe. Jouwe ging in gesprek met
Sylvia Pessireron, Murjani Kusumobroto en Reggie Baay over het thema. Murjani
stelde als eerste dat in elk lijden ook bevrijding kan worden gevonden. Haar
vader was zowel een verzetsstrijder als rechtenstudent tijdens WOII in
Amsterdam. Na de oorlog ging hij terug als Indonesische vrijheidsstrijder samen
met haar moeder. Hij werd in Indonesië gevangen gezet van 1965 -1981 bij de
staatsgreep van Soeharto. Door dit gezinslijden ervoer Murjani als kind eenzame
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gevoelens, hetgeen later -met beide ouders meelevend- uitgroeide tot inzicht.
Eigenlijk een positieve reactie op het negatieve.
Sylvia antwoordde op de vraag van Nancy hoe zij omging met het gezinslijden,
door een stukje voor te lezen uit haar boek ‘De verzwegen soldaat’. De
verzwegen soldaat is het verhaal van een vader en een dochter, van heimwee en
strijdvaardigheid en van loyaliteit en niet nagekomen beloften. De vader was
geboren op het Molukse eiland Seram en was loyaal aan de Koningin van
Nederland. De dochter Sylvia is geboren in Zeeland en is loyaal aan haar Molukse
achtergrond. Haar conclusie vanuit dit fragment: ‘Ik ben een litteken van hun
wonden’. Zij ziet het universele in al onze littekens als moeders, vaders, broers,
zussen. Op de vraag van Nancy of zij activist is, legde zij uit dat haar
schrijverschap een bron van verzet is tegen het negatieve. Want taal doet er toe!
Reggie antwoordde op de vraag van Nancy dat ook hij door schrijven onrecht
aan de orde kan stellen. Een activist voelt hij zich niet, wel een onrechtbestrijder,
want geschiedvervalsing is onrecht, dat mag niet.
Na een tweede optreden van het duo Young Released bedankte Cor van
Drongelen, vice voorzitter 4en5mei CAZ, als afsluiting alle medewerkers van het
programma. Zij zag door de gedeelde geschiedenissen, de verhalen, verzoening
tot stand komen. Nooit meer oorlog, één menselijk ras, dát delen met onze
kinderen en kleinkinderen! Tot volgend jaar.
De Indiëlezing is een initiatief van Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost
en wordt al jaren georganiseerd in samenwerking met het Indisch
Herinneringscentrum. De lezing wordt gefaciliteerd door de OBA - Openbare
Bibliotheek Amsterdam.

VIII. Dag van de Rechten van de Mens
VIII.1 Ir. Lely-lyceum (voorheen Scholengemeenschap Reigerbos)
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens
organiseerden het Ir. Lely Lyceum met 4 en 5 mei CAZ op maandag 10
december een debatochtend voor leerlingen van de 4e en 5e klas havo/vwo.
De ochtend werd geopend door rector Jeroen Rijlaarsdam, gevolgd door een
inleiding van Janneke Roos.
Patrick Dering vertelde over zijn werk bij Shelter City, een stichting die mensen
opvangt die in hun eigen land vervolgd of bedreigd worden. En hen traint en
weerbaar maakt, waardoor ze sterker verder kunnen met hun acties of met het
verdedigen van hun standpunt.
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Het debat met de leerlingen werd geleid door Saskia Bosnie, zij is actief in
Amsterdam Zuidoost op het gebied van buurtparticipatie. Aan de hand van een
aantal stellingen over mensenrechten, rechten van jongeren en Nederland en
mensenrechten ontstond er een levendig debat.
De volgende stellingen kwamen aan bod:
• Nederland moet meer geld besteden aan de ontwikkeling van meisjes in
niet-westerse landen.
• Nederland hoeft mensen die vervolgd worden niet altijd bescherming te
bieden.
• Stadsdeel Zuidoost moet jongeren meer uitdagen om hun talenten te
ontwikkelen door voorzieningen aan te bieden buiten school.
• Slachtoffers van religieuze rechtbanken moeten worden opgevangen in
Nederland.
• Jongeren in Zuidoost moeten meer voor hun eigen rechten op komen.
• Het Ir. Lely Lyceum moet meer aandacht besteden aan het werk van
Amnesty International.
Ter afsluiting was er voor iedereen de mogelijkheid een brief te schrijven aan de
regering van één van de vrouwelijke mensenrechtenactivistes van de ‘Write-forRights’ actie van Amnesty. Dit werd massaal gedaan door de aanwezige
leerlingen!

Patrick Dering vertelt over het werk van Shelter City in Amsterdam

Saskia Bosnie leidt de discussie over de stellingen
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Het schrijven van Amnesty-brieven voor vrouwelijke mensenrechtenactivistes
fotograaf: Hans Mooren
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