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I.

Inleiding

In April 2019 bestond het 4en5 mei Comité 10 jaar als stichting. In die 10 jaar
zijn onze activiteiten in toenemende mate aangepast aan de actualiteit, zonder
de noodzaak om stil te staan bij 4 en 5 mei uit het oog te verliezen.
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 9 maart voor de achtste keer
de Indië lezing georganiseerd. Deze lezing markeert de capitulatie voor Japan
van het toenmalige Nederlands Indië.
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
wortels in het voormalige Nederlands Indië en het Caribische gebied, is in 2018
gedurende drie maanden in het RIVM te Bilthoven te zien geweest.
In 2018 is begonnen met de productie van een documentaire over deze
tentoonstelling, voornamelijk bedoeld voor jongeren. Deze serie korte
documentaires hopen we in 2020 afgerond te hebben.
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 werd door het
Comité belicht. Hierin onderscheidde het Comité 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
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en uitvoering van de 4 mei herdenking onder deskundige leiding van
ceremoniemeester Hennie Knapen, tevens adviseur voor de 4 mei herdenking.
Ook werkten wij wederom, tot grote wederzijdse tevredenheid, samen met het
Indisch Herinneringscentrum (IHC) en de Openbare Bibliotheek van Amsterdam
in de organisatie en uitvoering van de Indië-Lezing op 9 maart, en met het Ir.
Lely Lyceum op 10 december (Dag van de Rechten van de Mens).
De subsidiebeschikking voor 2019 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 een geringe maandelijkse
vrijwilligersvergoeding.

II.

Bestuur

Het bestuur van het 4en5mei CAZ is in 2019 veranderd. Edy Meijer heeft zijn
penningmeesterschap neergelegd. Zijn taken werden waargenomen door Cor van
Drongelen
Dit bestuur heeft in 2018 haar Strategiedocument bijgesteld om beter te
reflecteren dat wij ook aandacht besteden aan de slachtoffers onder de inheemse
bevolking in Suriname, het voormalige Nederlands Indië en de Antillen, en de rol
die deze voormalige koloniën hebben gespeeld tijdens WO2.
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
vaak van deze locatie gebruik gemaakt. Huur liep via het Programmabureau
Amsterdam Zuidoost (Pbazo). Een andere vergaderplek bood het Wooncentrum
de Drecht. De kosten voor de huur en consumpties zijn terug te vinden in het
financiële verslag.
Het bestuur heeft in 2019, 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 20
uur.
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Per werkgroep vonden gemiddeld vijf voorbereidings- en evaluatiebijeenkomsten
plaats; de uitvoering van de meeste activiteiten nam een dag in beslag.

III. Prestatieafspraken met derden
•

•

•

•

•

•

IV.

In de aanloop naar de Indië-Lezing op 9 maart 2019, 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 in Driemond over de inmiddels vierde kinderherdenking op
3 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,
gebiedsmakelaar, ceremoniemeester en platform gehandicapten. Met
de activiteiten-commissie 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, het BijlmerParkTheater 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
De Dag van de Rechten van de Mens op 10 december kende vanaf
september drie 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 via Facebook (Vierenvijf mei Comité
Amsterdam Zuidoost) en de website https://4en5meiamsterdamzuidoost.nl/.
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. Ook werd gebruik
gemaakt van flyers, posters. Voor permanente zichtbaarheid bij onze activiteiten
is een banner ontworpen die bij al deze activiteiten geplaatst zal worden.
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V.

Herdenkingen

V.1

Driemond

Ooggetuige verslag van de herdenking in Driemond op 3 april 2019.
Het monument ‘Ongebroken Verzet’ op de Begraafplaats in Driemond stond er
nog verlaten bij op de vroege ochtend van 3 april 2019. Zelfs de vlag hing nog
niet aan de vlaggenstok. Het was nog een vroege koele woensdagochtend. In
afwachting van de bezorging van de bloemstukken en de 70 witte rozen
drentelden we maar een beetje over de begraafplaats, kijkend naar de prachtige
bloesem, die volop in ‘bloei’ zoals elk jaar opnieuw haar schoonheid aan ons laat
zien.
Het was een bijzonder moment om de lange rij met wel 70 leerlingen het pad op
te zien lopen in onze richting. Ik voelde me blij en ontroerd. Trots op de jongelui
en de directie van de twee Driemondse basisscholen die deze herdenking voor de
5e keer mede mogelijk maakten.
Inmiddels was iedereen aanwezig en heette de heer Hennie Knapen,
ceremoniemeester, iedereen hartelijk welkom op deze bijzondere bijeenkomst.
Janneke Roos voorzitter van het 4en 5 mei comité vervolgde met een korte
toespraak over Vrijheid. Citaat: ”Zoals we hier nu bijeen staan op deze plek, in
een veilige omgeving, herdenken we al de slachtoffers van de tweede
wereldoorlog in Nederland en in de voormalige koloniën, en de slachtoffers ten
gevolge van de nasleep daarvan. Al die mensen die de vrijheid werd ontnomen
door een bezetter, de vijand. Al die mensen die rechteloos werden……”. Ook
vertelde mevrouw Roos een stukje over haar jeugd in het voormalig Nederlands
Indië, nu Indonesië.
Mevrouw Tanja Jadnanansing, voorzitter DB stadsdeel ZO, hield een korte, maar
een zeer positieve toespraak over kracht en vrijheid. Er werd geluisterd naar de
taptoe, twee minuten stilte en zongen daarna het Wilhelmus. De kinderen
droegen twee prachtige gedichten voor en zongen op een geweldig stimulerende
en krachtige wijze het lied VRIJ, van Jeroen Schipper en daarna zongen wij met
elkaar “Imagine”, van John Lennon.
Cor van Drongelen las een kort gedicht van Ida Vos voor:
In mijn tuin heb ik de zwaar gewonde boom gezien
Ontworteld door de kracht van de orkaan.
Tussen de takken van de boom die ik heb lief gehad
zie ik een jong teer groen gebladerd boompje staan.
Zoals alle voorgaande keren was het ook nu weer een bijzondere bijeenkomst
waar wij allen, oud en jong, moed uit kunnen putten. Om jezelf trouw te blijven,
te geloven in de kracht van de jeugd en te vertrouwen in het goede. We hebben
elkaar nodig. Vrijheid komt niet vanzelf, daar moet je dagelijks aan werken,
vanuit respect voor jezelf en de ander. Zolang onze kinderen geloven in een
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positieve, gelijkwaardige toekomst dan is het een waardevolle, ingetogen en
geslaagde herdenking geweest.
Er werden bij de twee monumenten bloemen gelegd door de kinderen en de
volwassenen.
In de aula werd na afloop gezamenlijk nagepraat, limonade en koffie en thee
gedronken en zongen de kinderen nogmaals het geweldige lied “VRIJ”.
Dank aan de Dorpsraad die zeer gastvrij ons allen heeft ontvangen en voorzien
van een drankje en versnapering. En ons zeer behulpzaam is geweest.

Bloemstuk wordt gelegd door scholieren bij monument in Driemond
V.2

4 Mei

Herdenking 4 mei 2019 in Holendrecht

Tweegesprek van Tanja Jadnanansing en Whitney Pengel
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Zo'n 150 aanwezigen hebben de herdenking in Holendrecht bijgewoond. Zij
werden welkom geheten door Janneke Roos, de voorzitter van het 4 en 5 mei
Comité in Amsterdam Zuidoost. Zij stond stil bij het huidige tijdsgewricht in
relatie tot de geschiedenis die leidde tot de tweede wereldoorlog. Haar toespraak
vindt u hier.
Vervolgens stond geestelijk verzorger Silvia van Rijn stil bij de betekenis van
vrijheid, wat is vrijheid, welke keuzes hebben wij, "Waarbij de individuele
vrijheid altijd zijn beperkingen kent vanuit anderen en hun ideeën, en dat
onderlinge solidariteit nodig is om samen verder te komen". Haar toespraak
vindt u hier.
Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en voorzitter van de
kindercommissie Whitney Pengel hadden een tweegesprek over de tweede
wereldoorlog, en wat dit voor kinderen zoals Whitney betekent. Whitney vertelde
hoe dit in haar klas op de basisschool De Blauwe Lijn was verlopen, en over de
ontzetting die de beelden en geschiedenis in de klas teweeg brachten. Kinderen
geroerd, tranen, die samen weer troost zochten met een brassa. Daarom
nodigde Tanja en Whitney een ieder uit om haar of zijn buurman/vrouw een
brassa (omhelzing) te geven, waarbij zij en Whitney zelf het goede voorbeeld
gaven.
De herdenking werd voorafgegaan door een stille tocht begeleid door de
Koninklijke Muziekvereniging Tavenu, en de muzikale omlijsting werd verder
zoals elk jaar verzorgd door Young Released.
Na de twee minuten stilte werden er bloemen en kransen gelegd. De traditionele
erewacht en ondersteuning bij de bloemen werd zoals ieder jaar weer verzorgd
door Scouting Holendrecht.
Foto impressie zie https://www.4en5meiamsterdamzuidoost.nl/
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 2019

Op 4 mei 2019 stonden jongeren en ouderen op 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 één van hen.

pag. 9

Jaarlijks worden hier ook de verzetsmensen van de Oost en de West van het
voormalige Koninkrijk herdacht. 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,
en Stichting Nusantara Amsterdam bloemen. De krans werd ook gelegd namens
Stichting 4/5 Mei Comité Amsterdam Zuidoost.
De deelname aan de herdenking op het Ereveld Loenen is in overleg met het
Landelijk Overleg Minderheden en met de Oorlogsgravenstichting tot stand
gekomen.

V.4

5 MEI

Op 5 mei vond onze vrijheidslunch en Maduro-lezing plaats. In het
Bijlmerparktheater bezochten zo'n 75 mensen de lunch en de lezing.
Janneke Roos heette een ieder welkom.
...''Dit jaar vieren we ons tweede lustrum en is het voor het 10e jaar op rij dat
ons Comité zich als stichting inzet voor de waarde van vrijheid. Hierbij ligt in
toenemende mate de nadruk op het doorgeven van de vrijheid waarbij we
historische gebeurtenissen in verband brengen met de actualiteit, met het oog op
de toekomst....”. Haar volledige toespraak vindt u hier
De Maduro-lezing werd gehouden door Professor Joep Leerssen, hoogleraar
Europese studies aan de UVA. Dit jaar was het landelijke thema “In vrijheid
kiezen”. Hij nam ons mee in de geschiedenis, het tijdsgewricht rondom de
tweede wereldoorlog. In de context van de koloniale macht die Nederland nog
was, belichtte hij de rol van de verzetsstrijders en gesneuvelde militairen zoals
Anton de Kom, George Maduro en Boy Ecury, namen die bij regelmatige
bezoekers van onze lezingen inmiddels bekend zijn.
..."Vrijheid en kiezen zijn woorden die veel met elkaar te maken hebben, we
kunnen ze zelfs combineren tot het begrip "keuzevrijheid". Dat je kúnt kiezen, is
een vorm van vrijheid; dat je vrij bent uit zich in de vrijheid om je eigen keuzes
te kunnen maken. Maar vrijheid legt ook een verplichting op, en "keuzes kunnen
maken" betekent vaak: keuzes *durven* maken. Een collega van me zei ooit,
ironisch: iedereen wil keuzes; maar niemand wil beslissingen moeten nemen.
Kiezen vergt soms een krachtsinspanning, je moet knopen doorhakken, een
besluit nemen, staan waar je voor staat. En die krachtsinspanning: dat is de
verplichting die de vrijheid ons oplegt".... De hele lezing vindt u hier
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Ook kregen de bezoekers een preview te zien van de documentaire die het
comité maakt over Anton de Kom in de serie Verzets Helden. De achterkleinzoon
van Anton de Kom, Vincent de Kom, vertelde over zijn familiegeschiedenis, en
die van Anton de Kom.
Tijdens de lunch, verzorgd door stichting Congada, gaf Sir Duke, die later deze
middag de voorstelling “Hatta en de Kom” in het theater zouden spelen, een
inkijkje in de beweegredenen bij deze voorstelling. Het zoeken in de eigen
(familie)geschiedenis van de makers met wortels in Suriname en 'Nederlands
Indië'/Indonesië.
De middag werd gemodereerd door Harriët Duurvoort, publicist en columniste
voor de Volkskrant.

Prof. Joep Leerssen houdt de Madurolezing op 5 mei
Er is een videoregistratie gemaakt van de hele middag, deze vindt u hier
Foto impressie op https://www.4en5meiamsterdamzuidoost.nl/

V.5

Overige herdenkingen

Februaristaking
Op 25 februari 2019 is de Februaristaking van 1941 herdacht, en namens ons
Comité een krans gelegd bij de Dokwerker.
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Ketikoti op1 juli 2019
Op deze dag wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Wij hebben hier
bloemen gelegd bij het Slavernij monument in het Oosterpark.
Indië herdenking in Amstelveen
Op woensdag 14 augustus 2019 heeft het bestuur een krans gelegd bij het
regionale Indië Monument in Amstelveen.

VI.

Educatie

VI.1 Presentatie Documentaire “Echte Verzetshelden” op 30 augustus
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 Centrum Beeldende Kunst, de gemeente Amsterdam,
ons Comité en particulieren. Bij deze tentoonstelling zijn lesbrieven
beschikbaar, die de bijzondere levensverhalen van een aantal van deze
verzetshelden beschrijven.

•
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•

•

Portretgalerij, 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
activiteitenplan 2018, is een begin gemaakt met het produceren van een
documentaire over deze tentoonstelling van Verzetshelden. Voor deze
documentaire worden de verhalen achter de portretten gefilmd. Daartoe werden
een aantal nazaten geïnterviewd van de geportretteerde verzetshelden. Aan deze
documentaire werd in 2019 verder gewerkt. 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.
Op 31 augustus werd in OSCAM/CEC een compilatie gepresenteerd van de
gemaakte interviews met nazaten van deze Verzetshelden met roots in het
voormalige Nederlands Indie. Deze compilatie is gemaakt door filmer Ernst de
Groot, in opdracht van ons Comité. Er waren circa 85 aanwezigen.
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Onder leiding van historicus Dr. Klaas Stutje kwamen Iwan Faiman, Murjani
Kusumobroto en Ernst Jansz aan het woord. Hun vaders streden in het verzet.
Het programma werd afgesloten met een gesprek van de zaal en de hierboven
genoemde leden van het panel.
De serie ‘Echte Helden uit de Oost’ werd later in het jaar uitgebreid met ‘Echte
Helden uit de West’. De uiteindelijke serie zal via onze website en YouTube
beschikbaar komen en actief worden aangeboden aan scholen en andere
organisaties die zich met inclusief herdenken bezig houden.
Voor de productie is een subsidie ontvangen van de Stichting Democratie en
Media. De productie is bovendien mogelijk gemaakt door onze reguliere
jaarsubsidie van de Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Zuidoost.

VII

Indië-Lezing

VII.1 De achtste Indië-Lezing op 9 maart 2019
Op zaterdagmiddag 9 maart 2019 vond in het OBA Theater van het Woord in
Amsterdam de achtste Indië-lezing plaats met als thema ‘Migratie en Aanpassen’
vanuit drie perspectieven. Waarbij de stelling ‘de Indische gemeenschap is hét
schoolvoorbeeld van succesvolle integratie’ als uitgangspunt was meegegeven
aan drie sprekers: Leo Lucassen (1959), directeur Onderzoek van het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam en hoogleraar
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Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden; Siem Boon (1964) al haar hele
leven verbonden aan de Tong Tong Fair in Den Haag, in diverse functies, sinds
begin 2017 als directeur; en historicus Lara Nuberg (1990), onderzoeker voor
diverse organisaties en instellingen en schrijfster van een blog onder de
https://www.gewooneenindischmeisje.nl/
Gastvrouw Conchita Willems heette de mensen, van heinde en ver gekomen, van
harte welkom.
Een fragment van dit
welkom: https://www.youtube.com/watch?v=hgbM2QZ0f2o

Janneke Roos
Ze gaf het woord aan Janneke Roos. Zij vertelde dat zij als 11-jarige, in augustus
1957 met de Willem Ruys door het Suezkanaal in Nederland aangekomen, tegen
onbegrip aan liep, zowel bij Nederlanders als bij indische mensen. Iedereen had
toch wat anders meegemaakt en zat in zijn of haar eigen verhaal. Dit maakte het
vaak lastig voor haar om de eigen plek te vinden. Soms werd openlijk in
Nederlandse kringen gezegd “Van jullie hebben we nooit last gehad, jullie hielden
je gewoon gedeisd”. Wat betekende dat gedeisd houden eigenlijk? Houdt dat in
dat je zwijgend beledigingen in ontvangst neemt; betekent dat dat je je eigen
cultuur afzweert en dat vergetelheid de norm wordt? Is dit voorbij inburgering of
integratie? Hebben we het dan over assimilatie?

pag. 15

Yvonne van Genugten
Yvonne van Genugten, directeur van het Indisch Herinneringscentrum,
memoreerde vervolgens diverse activiteiten van dit centrum, waaronder deze
lezing. Dit centrum informeert en verhaalt op waardige, inhoudelijke en
beeldende wijze over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en over de
Indische gemeenschap vanaf 1900 tot heden. Het verrijkt kennis, bewustwording
en empathie en zet aan tot nadenken over de toenmalige gebeurtenissen,
actuele situaties en het eigen handelen.

Leo Lucassen
De 1e lezing door sociaal historicus Leo Lucassen koos direct al voor het
ontzenuwen van aannames en checken op historische feiten. Hij liet nadenken
over de ‘repatriëring’ van zo’n 300.000 mensen uit de voormalige kolonie
Nederlands-Indië en het daaropvolgende vestigingsproces in de Nederlandse
samenleving. Als reactie op het beeld van een geruisloze integratie, lieten vanaf
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het midden van de jaren tachtig, nieuwe studies zien hoe deze nieuwkomers,
met name de Indische Nederlanders onder hen en later ook de Molukkers, onder
druk werden gezet om zich eenzijdig aan te passen aan Nederlandse gewoonten.
Assimilatie dus. Hij deelde ons in zijn onderzoeksvragen rondom deze bijzondere
geschiedenis, op het snijvlak van migratiegeschiedenis.
De Nederlandse staat categoriseerde de nieuwkomers (destijds zo’n 3% van de
bevolking) als ‘repatrianten’. De belangrijkste reden om voor die term te kiezen
was, omdat de kabinetten Drees Nederland als overbevolkt zagen en ‘immigratie’
een besmette term was. Juist emigratie was toen het devies. Bovendien moest er
draagvlak worden gecreëerd onder de bevolking die te kampen had met grote
woningnood, wederopbouw en van wie velen de politieke en economische
toekomst somber inzagen. De bewuste keuze voor de inclusieve term
‘repatrianten’ is vooral interessant, als we die vergelijken met de recente
‘vluchtelingencrisis’, waarbij niet de overeenkomsten, maar juist de verschillen
worden benadrukt. De geschiedenis van de naoorlogse overkomst uit
Nederlands-Indië is dan ook een interessante casus van de wijze waarop
overheden draagvlak kunnen creëren.
Een volgend beeld, die van integratie als ‘2-zijdig proces’ met een koloniale
erfenis, stemde de zaal opnieuw tot inkeer. Heeft die koloniale erfenis
doorgewerkt in een integratiepessimisme en problematisering van de Islam, die
we in de afgelopen dertig jaar kunnen waarnemen? Hij noemt hiertoe de brede
steun voor Musserts NSB in de jaren dertig in Indië. Verder lijkt het niet
helemaal toevallig dat zowel Baudet als Wilders, maar ook columnisten als
Theodor Holman Indische wortels hebben. Alhoewel, die koloniale erfenis kan ook
een andere kant op werken en migranten met hun nakomelingen extra gevoelig
maken voor discriminatie en racisme, zoals we bij veel anderen met Indische
wortels zien. In beide gevallen is er sprake van wederzijdse beïnvloeding. Tot
slot liet hij ons zien hoe expats als organisationele migranten de samenleving
aanraken. In het geval van Indië valt dan te denken aan het ‘koloniale
migratiecircuit’. Wie migreerden tussen de kolonie en Nederland, en welke
effecten had hun migratie en (herhaaldelijk) tijdelijk verblijf op zowel de
migranten zelf als op de plaatsen waar zij zich tijdelijk vestigden, zoals in Den
Haag en Jakarta. Het is interessant op te merken dat die circuits ook na de
oorlog niet verdwenen en langzaam maar zeker werden bevolkt door
werknemers van NGO’s, vaak onder de noemer van expat.
Hier zijn bijdrage: https://www.youtube.com/watch?v=hX1S-bh2lvA
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Siem Boon
De 2e lezing door Tong Tong Fair directeur Siem Boon overrompelde de zaal met
een verdiepend inzicht vanuit persoonlijke ervaring, dat de integratie van
Indische mensen is mislukt. En dat het vooral mislukt is omdat men niet beseft
wat men verloren heeft door de slechte integratie. Als je een goede integratie
definieert als gebrek aan overlast, is de Indische integratie het toonbeeld van
een succesvolle integratie. Maar als je het afmeet naar het gerealiseerde
potentieel is het een drama. De oudere eerste generatie vond de eigen integratie
wel geslaagd, is haar observatie. Ze kwamen op middelbare leeftijd naar
Nederland, hadden al een heel leven achter de rug, huwelijk en scheiding,
opleiding en carrière, de oorlog. Ze hielden stand onder al deze gebeurtenissen,
ze gaven geen overlast, ze leverden hun bijdrage aan de samenleving.
Wat zij als kleinkind wellicht interpreteert als te weinig assertief, was
waarschijnlijk destijds een goede inschatting van de ruimte die Nederland ze gaf,
of een reactie op toenmalige ontvangst van assertiviteit. Kijkend in het nu om
haar heen, bespeurt zij dat de ontvangende samenleving veel meer had kunnen
profiteren van de kunde en kennis van haar ouders (ontwerpen van vader,
inzichten en werklust van moeder), en van haar generatie. De constatering dat
er heel veel energie weglekte in wrijving tussen de migrant en de omringende
samenleving door misverstand. Als standaard-Hollander zeg je dan misschien:
Wat ontzettend zonde van de verloren waarde, de niet-gerealiseerde winst. Als
Siem Boon is haar eerste reactie: Wat ontzettend verdrietig. Na enig nadenken
als Indo is de reactie: In Indische kring is heel veel waarde gecreëerd, gezien,
gewaardeerd, op waarde geschat, beleefd, in dank ontvangen, herinnerd,
gekoesterd. Dus níet verloren gegaan. En hoe meer Indo’s zich in hun
geschiedenis verdiepen, of beter gezegd: hoe meer Nederlanders zich in deze
vaderlandse geschiedenis verdiepen, hoe meer de Indische waarden
vermoedelijk (her)ontdekt en ge(her)waardeerd kunnen worden. Een
indringende oproep …
Hier haar bijdrage: https://www.youtube.com/watch?v=FMo8NwbKG9s
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Young Released
Na deze oproep en dit persoonlijk accent op het thema, volgde ter ontspanning
de muzikale expressie van Young Released. Het duo bracht de mensen naar
ontroerende stilte, waarna de pauze om wat te drinken lonkte.

Lara Nuberg
Na de pauze gaf historicus Lara Nuberg een kijkje in haar familiegeschiedenis. Zij
werkt aan een roman over haar Indische oma en deed daartoe research, die
wellicht geen plek krijgt in het boek. Op haar blog kan zij die informatie een
juiste plek geven. Al doende komt zij vraagstukken tegen omtrent Indisch-zijn en
Indische geschiedenis, die van invloed zijn op haar eigen identiteit. Dit maakt het
– vanuit perspectief van een historicus – best moeilijk om de Indische
geschiedenis te omschrijven en te duiden.
Als derde generatie Indo kijkend naar de integratie van inmiddels haast 1
miljoen-mede Indo’s, ziet zij een grote verscheidenheid binnen Indische
gemeenschappen zelf. Wat verstaan we onder dat woord? Een definitie
zegt: Integratie is de opname in een (groter) geheel. Het gaat daarbij
voornamelijk om de opname van personen of bepaalde bevolkingsgroepen in de
maatschappij. Een belangrijk kenmerk van integratie is dat de opname van
personen of bevolkingsgroepen van beide kanten komt. Zowel de
binnenkomende partij als de ontvangende partij passen zich aan de ander aan en
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daarmee ontstaat maatschappelijke samensmelting tussen die twee personen of
bevolkingsgroepen. Daarmee onderscheidt integratie zich nadrukkelijk van
assimilatie waarbij aanpassing slechts van één kant komt.
Zij zet die definitie aan de hand van persoonlijke familieverhalen tegen de
historische context waarin die gebeurtenissen zich hebben afgespeeld. En gaat
daarbij terug in de tijd. In 1883 vertrok een jongeman uit Wieringerwaard vanaf
het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk met het Oost-Indisch leger naar het
gebied dat wij nu Indonesië noemen. Hij wilde op avontuur, maar kon
klaarblijkelijk zijn draai niet vinden in het leven als soldaat, want ondanks dat hij
voor zes jaar had getekend, verliet hij het leger in 1886 en kwam terecht op de
Westkust van Sumatra. Daar verwekte hij zeven kinderen, vier bij zijn eerste
Sumatraanse schoonheid, drie bij zijn tweede. Lara’s overgrootvader was zijn
eerstgeborene. Een knappe jongen, donker om te zien. Van zijn moeder is er
slechts een naam, geen foto. Na het baren van haar vierde kind verdween ze.
“Weggestuurd”, zou een van haar kleinkinderen later vertellen. Haar
overgrootvader werd vervolgens opgevoed door de tweede vrouw van zijn vader.
Zij was ook een vrouw uit Sumatra, een Batak, maar desondanks voedde ze haar
stief- en eigen kinderen op volgens strenge Europese standaarden. Hoe
benauwend die standaarden waren, toont een brief uit het familiearchief. Een
brief van de jongste volle broer van die overgrootvader. Hij schreef in 1928,
nadat de banden van de familie op gespannen voet waren komen te staan,
omdat hij verliefd was geworden op een Islamitisch meisje en met haar elders
een bestaan probeerde op te bouwen. “Het is zaak, dat ik Batavia zoo spoedig
mogelijk verlaat, wil ik mijn wrak geworden “eigen” nog enigszins redden.”
schrijft hij in die brief. Elders in de brief schrijft hij hoe zijn Islamitische geliefde
door zijn stiefmoeder en familie werd uitgemaakt voor meid, lellebel en slet.
Dan maakt Lara een sprong in de tijd. Naar 1947, want toen kwam haar oma
met haar ouders na de Japanse bezetting en Bersiap in Nederland aan. Overtuigd
van eigen Nederlanderschap, een meisje van status in de kolonie, werd zij in
Nederland een van de vele bruine migranten die het naoorlogse Nederland
overspoelden. Zij heeft nooit verteld hoe ze zich in die tijd echt heeft gevoeld.
Wel maakte ze grappen over hoe dom die Nederlanders waren, dat ze haar
vroegen waar ze zo goed Nederlands had geleerd en dat zij dan zei dat dat op de
boot van Indonesië naar Nederland was. Een bekende grap onder die eerste
generatie Indische migranten. Verder dan dat ging de informatie eigenlijk niet.
Toen Lara als negenjarige ooit vroeg wat het betekende om Indisch te zijn was
oma’s antwoord makkelijk. ‘Het betekent dat je Nederlands bent, ontstaan toen
Indonesië nog een kolonie was van Nederland, uit mensen van daar en mensen
uit Nederland. Je bent dus geen Indonesiër. Indische mensen hebben een
Europese opvoeding gehad en zijn daarmee Nederlands.’
Die eerste Indische generatie gaf Nederland indertijd weinig last. Ze brachten
geen problemen op de arbeidsmarkt, ze betaalden hun overtocht netjes terug,
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hun levensbeschouwing botste niet met de Nederlandse, ze spraken de taal. De
kinderen werden zelfs met gemak geliefde levenspartners voor Nederlanders en
lieten de discotheekzalen in de jaren ’60 en ’70 swingen op Indo-rock. En last but
not least: ze veranderden de Nederlandse keuken zodanig, dat kipsaté
tegenwoordig niet valt weg te denken van de menukaart van een gemiddeld
Nederlands eetcafé. Het toonbeeld van integratie. Alhoewel: het integratieproces
van Indo’s in Nederland kent een heel ander startpunt dan dat van andere
migrantengroepen. Een eigen afgebakende cultuur was niet per se het startpunt,
maar mentale kolonisatie – dat vanaf de koloniale tijd al werd ingeprent
Nederlander te zijn en de inheemse afkomst te verzwijgen - des te meer. Dit
maakt dat een Indo nog altijd in een vreemd soort identiteitsvraagstuk vast zit Lara noemde zichzelf vroeger een bounty: bruin van buiten en wit van binnen.
Terwijl, uiteindelijk integratie er om gaat dat de innerlijke mens zich prettig voelt
in de samenleving. En voor Nederland geldt toch dat de Indo nou eens niet
constant degene moet zijn die zichzelf moet uitleggen – bijna moet
verantwoorden in zijn of haar interesse voor de Indische achtergrond?
Hier haar bijdrage: https://www.youtube.com/watch?v=mmgJyOSK31w

Het panel met links discussieleidster Conchita Willems
De panel discussie
Op de gesprekstafel lag een 200 jaar oude sarong. Deze bijzondere sarong heeft
gevechten op Atjeh overleefd. De historische met gouddraad geweven doek van
een lieve Indische familie mocht als tafelloper dienst doen. Het gesprek tussen
de drie sprekers over het spanningsveld tussen wetenschappelijke analyses en
de eigen beleving werd geleid door de gastvrouw. Er kwamen vragen aan de
orde over de reden waarom Indische Nederlanders als voorbeeld van integratie
gelden. Zij hadden formeel het Nederlandse staatsburgerschap en zo
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beschouwden zij zichzelf (het zelfbeeld). Terwijl bij aankomst velen toch als
‘anders’ werden bezien en benaderd, dus als niet-Nederlanders (door de
samenleving).
Lara legde uit hoe zij als 3e generatie en vanuit haar vakgebied hierin staat. Siem
getuigde van een vermoeidheid op persoonlijk niveau, door steeds maar weer te
moeten uitleggen wat al zo vaak is uitgelegd. Terwijl Leo benadrukte hoe het
menselijke, de subjectiviteit in wetenschappelijke onderzoeken van
migratiegeschiedenis, waardevol bijdraagt aan begrip en inzicht. Hij verwees
naar de lezing van Lara die, door haar familie-aspect mee te nemen in het
vakgebied, een toon zet voor onderwijs en samenleving. Hou je bezig met
onderzoek vanuit het subjectieve naar historische feiten, zowel op lesgebied in
het onderwijs, als bij historisch besef in samenlevende projecten! Succesvol werd
er oprecht gecommuniceerd met mensen in de zaal.
Een pittige discussie verlevendigde de sfeer, waarbij er zelfs een keer getrokken
werd aan de hand van degene die de microfoon vasthield. Men wilde
beargumenteren! Vakkennis, wetenschappelijke kennis en mensenkennis samen:
het inspireert voorspoed en beweging in het nu! Begrip voor historisch besef
ontstaat als je achtergronden weet. Ervaringsgerichte inzichten werden helder
uiteengezet door Leo Lucassen, Siem Boon en Lara Nuberg. Dit creëerde meer
zelfonderzoek en inspiratie bij aanwezigen.
De paneldiscussie: https://www.youtube.com/watch?v=mPFRFRVo0iI
Het muzikale duo Young Released luidde het slot van de middag in. Een
bloemenhulde voor de leden van de Projectgroep met dankwoorden van een
bewogen Cor van Drongelen, het hartelijke applaus, het samen zingen van We’ll
meet again bekrachtigden het succes van deze achtste Indië-lezing.
Het slot van de bijeenkomst: https://www.youtube.com/watch?v=gFuYEUuTFQs
Foto impressie op https://www.4en5meiamsterdamzuidoost.nl/
De Indië-lezing is een initiatief van Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam
Zuidoost en wordt georganiseerd in samenwerking met het Indisch
Herinneringscentrum. De lezing wordt gefaciliteerd door de OBA - Openbare
Bibliotheek Amsterdam.
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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 ons Comité op dinsdag 10 december voor
de zevende maal een debatochtend voor leerlingen van de 4e en 5e klas
havo/vwo. Dit jaar stond het recht op leven centraal.
Artikel 3 uit het VN-Handvest over de rechten van de mens: - Een ieder heeft het
recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
Omdat het klimaatverandering een actueel onderwerp is en de gevolgen ervan
op veiligheid en beschikbaarheid van water en voedsel wereldwijd zichtbaarder
worden, was hier de focus op. Moet er bijvoorbeeld geen recht bijkomen dat
klimaatvluchtelingen beschermt? Wat gebeurt er met een land dat dreigt te
verdwijnen onder de zeespiegel? Wat kunnen we zelf doen? Kunnen we wel iets
zelf doen?
De leerlingen hebben zich in voorbereidende lessen met dit onderwerp bezig
gehouden. De ochtend werd geopend door rector Jeroen Rijlaarsdam, gevolgd
door een inleiding van Janneke Roos.
Door een aantal presentaties van de leerlingen en natuurlijk ook het debat zelf onder deskundige leiding van Evanne Novak- was het een nuttige, leerzame,
levendige en ook vrolijke ochtend.
Er werd gediscussieerd aan de hand van de volgende stellingen:
1. Klimaatverandering heeft ernstige gevolgen voor het recht van mensen op
een veilige woonplaats.
2. Reizen met het vliegtuig binnen Europa moet verboden worden.
3. We moeten door minder vlees te eten een bijdrage leveren aan een
verminderde uitstoot van broeikasgassen.
4. Formule 1 races moeten niet toegestaan worden op Zandvoort
5. Vanwege verandering van het klimaat moeten de grenzen van Europa
worden opengesteld voor mensen die vluchten voor droogte en
hongersnood.
6. Er moet een verbod op wegwerpplastic komen.
7. In winkels mag geen water in plastic verkocht worden.
8. Kleding shoppen, lekker veel en goedkoop!
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Een impressie van deze debatochtend op het Lely lyceum.
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