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I.

Inleiding

Het jaar 2020 betekende voor het Comité Amsterdam Zuidoost een grote
aanpassing in de voorgenomen activiteiten. Zo kon alleen de Indië lezing op 7
maart op de gebruikelijke wijze, met publiek, doorgang vinden.
Voor de herdenking op 4 mei en viering op 5 mei, en voor de viering van de
bevrijding van Nederlands Indië https://4en5meiamsterdamzuidoost.nl/, is
gekozen voor activiteiten die op afstand via een.YouTube kanaal, te volgen
waren. Deelname aan deze activiteiten werd mogelijk gemaakt d.m.v. een link,
die in de uitnodigingen en persberichten vermeld stond.
Het organiseren was een uitdaging met een bemoedigend resultaat, hoewel het
zo belangrijke aspect van elkaar ontmoeten en spontaan kunnen converseren
node werd gemist. We mogen hopen dat dit in 2021 deels weer mogelijk zal zijn.
Bovenstaande zaken vinden hun weerslag in de jaarrekening, waarbij geschoven
moest worden tussen de budgetlijnen om de extra uitgaven voor de digitale
ondersteuning op te vangen met behulp van begrootte uitgaven van andere
geplande activiteiten, zoals een vrijheidsmaaltijd.
Ook in het afgelopen jaar ontvingen wij subsidie van de gemeente Amsterdam,
waarvoor wij haar zeer erkentelijk zijn.
In April 2020 bestond het 4en5 mei Comité 11 jaar als stichting. In die 11 jaar
zijn onze activiteiten in toenemende mate aangepast aan de actualiteit, zonder
de noodzaak uit het oog te verliezen om stil te staan bij 4 en 5 mei en de
verbinding te maken met de andere delen van het voormalig koninkrijk. 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 in samenwerking met het Indisch
Herinneringscentrum (IHC) en de OBA aan het IJ op 7 maart voor de negende
keer de Indië lezing georganiseerd. Deze datum 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”.

In 2018 is begonnen met de productie van een documentaire over de collectie
geschilderde portretten van verzetshelden, voornamelijk bedoeld voor jongeren.
Deze serie korte documentaires hopen we medio 2021 afgerond te hebben.
Voor het 4en5 mei Comité Amsterdam Zuidoost (CAZ) is het belangrijk dat 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 worden. Dit
is van cruciale betekenis tegen de achtergrond van de huidige migratiestromen
en de vaak grove schendingen van rechten van vluchtelingen.
In 2018 werd het Strategiedocument bijgesteld om beter te reflecteren dat wij
aandacht besteden aan de slachtoffers onder de bevolking van Suriname, het
voormalige Nederlands Indië en de Antillen, en de rol die deze voormalige
koloniën hebben gespeeld tijdens WO2. Hierin onderscheidt het Comité zich van
de meeste andere 4en5 mei comités en poogt hiermee een voortrekkersrol te
vervullen. Ook gevallenen ten gevolge van de nasleep van de oorlog worden
herdacht.
Het Comité wordt ondersteund door vrijwilligers en adviseurs.
Vermeldingswaardig in dit verband is dat ook dit jaar naar alle tevredenheid
onder meer is samengewerkt met de Drecht, Scouting en Tavenue in de
organisatie en uitvoering van 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 7 maart. Het programma bij het Ir. Lely Lyceum op 17
december (Dag van de Rechten van de Mens) kon op de valreep helaas niet
doorgaan vanwege de corona pandemie.
De subsidiebeschikking voor 2020 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.
De corona pandemie vergde veel te elfder ure aanpassingen. Er moest een grote
mate van flexibiliteit getoond worden van onszelf, maar ook van medewerkenden
op wie we een beroep hebben gedaan.
Het was helaas noodzakelijk om hiervoor extra kosten te maken.

II.

Bestuur

Het bestuur van het 4en5mei CAZ is in 2019 gewijzigd. Cor van Drongelen is
afgetreden als waarnemend penningmeester, en als vicevoorzitter. Wij danken
haar voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid. Miranda Broekhuijse heeft de
taak van penningmeester op zich genomen. Maureen Healy is toegetreden ter
versterking van communicatie en van theater/film producties.

Het bestuur vergadert in principe iedere maand. Voor extra bijeenkomsten werd
ook van buurtcentrum Holendrecht gebruik gemaakt.
In 2020 vonden er 11 bestuursvergaderingen plaats. Vrijwel alle digitaal. 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 documentaires ‘Erfgoed in Beweging’ en ‘Echte Helden’.
De totale 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.
Per werkgroep vonden gemiddeld vijf voorbereidings- en evaluatiebijeenkomsten
plaats; de uitvoering van de meeste activiteiten nam een dag in beslag.

III. Prestatieafspraken met derden
•

•
•
•

•

In de aanloop naar de Indië-Lezing op 7 maart 2020, in samenwerking
met het IHC, vonden vier voorbereidende besprekingen plaats. De
Indië-Lezing werd zoals ieder jaar gefaciliteerd door de Openbare
Bibliotheek Amsterdam (OBA)
De werkzaamheden voor 4 en 5 mei vonden plaats in februari, maart
en april in overleg met de gemeente en Zuidoost TV
In de aanloop naar 5 mei vonden diverse (digitale)
voorbereidingsgesprekken plaats met potentiële sprekers
De voorbereiding van de documentaire over de schilderijen collectie
“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 17 december kon uiteindelijk
niet doorgaan. Maar 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

•
•

IV.

De herdenking met de basisscholen in Driemond is helaas komen te
vervallen.
Voorbereiding van de documentaire ‘Erfgoed in Beweging’.

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 en posters.
Voor permanente zichtbaarheid bij onze activiteiten is een banner ontworpen.
Voor 2021 is het voornemen uitgesproken om onze wortels in Zuidoost beter in
kaart te brengen en daar waar mogelijk te versterken.

V.

Herdenkingen

V.1

Driemond

Deze herdenking kon vanwege de corona pandemie helaas niet doorgaan.

V.2

4 Mei

Door de corona maatregelen was het niet mogelijk een fysieke bijeenkomst als
gebruikelijk te organiseren. Via onze website, Facebook en TV Zuidoost is een
gefilmde verslaglegging verspreid van het halfstok hangen van de vlag, een
trompetsolo ‘The Last Post’ bij een verlaten monument, en een toespraak van
comité onze voorzitter Janneke Roos.

Maureen Healy droeg een gedicht voor van de 16-jarige Lieve Metzlar uit Leiden:
Durf te durven
Durf te praten
Voor hen die de stem niet hadden
Stille helden waren
Durf te geloven
In vrijheid
En samen
Durf te hopen
Voor hen die de hoop nooit opgaven
Voor de toekomst
Durf jij twee minuten stil te zijn?
Dan durf ik te luisteren

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing met
kinderburgermeester Zuidoost Nikkie Biere
Voorts werd een dubbelinterview opgenomen met kinderburgermeester zuidoost
Nikki Biere en stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing waarin de beleving van
Nikki en Tanja van de 4 mei werd verwoord. Muzikale omlijsting werd verzorgd
door Zuidoost-bewoner pianist Dywel Braaf. Zie voor al deze bijdragen
https://www.youtube.com/watch?v=W6mXgPzFm68&t=29s&ab_channel=4en5m
eiZuidoost en
https://www.youtube.com/watch?v=KboysvbwGws&t=219s&ab_channel=Zuidoo
stTV
Scouting Holendrecht verzorgde het halfstok hangen van de nationale vlag, en
legde herdenkingssteentjes bij het monument, voortkomende uit een Joodse
traditie.

Via Facebook 4en5 mei CAZ met 1087 volgers, werd de film meer dan 435 maal
bekeken (https://www.facebook.com/vierenvijfmei.caz ) .

V.3

Herdenking Erebegraafplaats Loenen 4 mei 2019

Ons comité neemt jaarlijks ook deel aan de herdenking in Loenen. Wij
participeren daar in het leggen van een zogeheten koepelkrans tezamen met
meerdere organisaties. Jaarlijks worden hier ook de verzetsmensen uit de Oost
en de West van het voormalige Koninkrijk herdacht. De deelnemende
organisaties legden de koepelkrans onder aanvoering van Majoor Elvis Manuela,
voorzitter van het Multiculturele Netwerk Defensie (MND). Naast het MND waren
dat Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN), Surinaams Inspraakorgaan
(SIO), Moluks platform BUAT, Stichting 4/5 Mei Comité Amsterdam Zuidoost, en
Stichting Nusantara Amsterdam.
Omdat dit jaar ook in Loenen de herdenking zonder publiek moest plaatsvinden
heeft Omroep Gelderland een uitgebreide reportage gemaakt. De link naar die
herdenking vindt u hier.

V.4

5 MEI

Het landelijke thema van het Nationaal Comité was: 75 jaar Vrijheid. Ook op
deze dag was geen fysieke bijeenkomst mogelijk. Via dezelfde kanalen als bij 4
mei, was er een optreden van theatermaker Esmay Usmany met een column en
een lied. Hierbij memoreerde Esmay de in ons land verworven vrijheid in
contrast met de beperkingen die corona ons intussen heeft opgelegd.
Ons Comité heeft meegewerkt aan het verspreiden van een vrijheidsmaaltijd
soep (verstrekt door het Stedelijk 4en5 Comite, in Amsterdam Zuidoost. Zie voor
dit alles
https://www.youtube.com/watch?v=OcmMm35fqM8&ab_channel=4en5meiZuido
ost

Maaltijdsoep bij iemand thuis

Via Facebook heeft het comité 1087 volgers, en de 5 mei film werd via social
media ruim 125 maal bekeken.

V.5

Overige herdenkingen

Februaristaking
Op 25 februari 2020 is de Februaristaking van 1941 herdacht, en namens ons
Comité een bloemstuk gelegd bij de Dokwerker in Amsterdam.
Ketikoti op1 juli 2020
Ook hier gooide Covid-19 roet in het eten en kon deze herdenking niet doorgaan.
Indië herdenking in Amstelveen
Op woensdag 14 augustus 2020 heeft het bestuur een bloemstuk gelegd bij het
regionale Indië Monument in Amstelveen. Zie
https://www.amstelveenz.nl/nieuws/indie-herdenking-in-broerseparkamstelveen.html
Bevrijding van Nederlands Indië op 15 augustus 1945. Documentaire Diaspora,
Erfgoed in beweging, gelanceerd op 16 augustus 2020
Op ons YouTube kanaal staat de film gemaakt door Suzanne Rastovac, :
https://www.youtube.com/watch?v=f7lKouUw1gQ&frags=wn&ab_channel=4en5
meiZuidoost (242 weergaven)
“In het lustrumjaar 75 Jaar Vrijheid is het koloniale verleden van Nederland en
Indonesië actueler dan ooit. Na 15 augustus 1945 maakten ruim 350.000
mensen met een diversiteit aan perspectieven en verhalen vanuit Indonesië de
oversteek naar Nederland. Net als al deze mensen, reisde ook koloniaal erfgoed
mee naar Nederland en vond een nieuw onderkomen in musea, archieven en bij
mensen thuis. Wat betekent koloniaal erfgoed vandaag de dag? Aan de hand van
enkele historische objecten verkennen drie jongere nazaten met wortels in
Indonesië dit erfgoed. Hoe verhouden zij zich hiertoe? Wat kunnen de objecten
ons wel/niet vertellen? Hoe kijken zij hier nu tegenaan in de context van de
vrijheid waarin we leven? ‘Diaspora, Erfgoed in Beweging’ met Amanda Pinatih,
Yopi Abraham, Raki Ap, Sadiah Boonstra en Cheroney Pelupessy”.
Het Comité wil met deze documentaire bijdragen aan de dialoog over een
specifieke periode van de Nederlandse geschiedenis (1945-1950); een periode
die meerdere perspectieven kent ter aanvulling op de eenzijdige versie van onze
Vaderlandse geschiedenis. Het Comité streeft hiermee naar erkenning van de
gezamenlijke geschiedenis. De film heeft op social media (vimeo en youtube
kanalen) tot nu toe 2167 unieke kijkers getrokken.

In vervolg hierop vond op 31 oktober 2020 een volgende presentatie plaats van
deze film in de OBA Oosterdok in Amsterdam, georganiseerd door de OBA en
regisseuse Suzanne Rastovac, waardoor er een nog groter bereik van de film
Diaspora was. Op de OBA-site: “Tijdens dit programma verkennen we vanuit een
diversiteit aan perspectieven de betekenis van meerstemmigheid en koloniaal
erfgoed. We kijken naar Nederland, maar ook over de grens. Imara Limon,
curator bij het Amsterdam Museum geeft een inleiding op deze thematiek.
Programmamaker, curator en beeldend kunstenaar Richard Kofi gaat in gesprek
met drie deelnemers uit DIASPORA: Amanda Pinatihn (Conservator Vormgeving
bij het Stedelijk Museum en PhD kandidaat), Raki Ap (educator en activist) en
Yopi Abraham (kunstenaar en founder Awareness Moluccan Identity)”.
Vanwege de corona maatregelen was er een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar.
Zie ook de betreffende OBA-link
https://www.oba.nl/agenda/oosterdok/erfgoedinbewegingibeyondwallsxoba.html.
Bij deze bijeenkomst stond de betrokkenheid van Nederlanders met een
Indonesische achtergrond centraal bij het koloniale erfgoed afkomstig uit
Indonesië. Kernpunt was de meervoudige beleving van deze betrokkenheid. Zo
maakte een Onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië zowel vreugde en trots
los, alsook een gevoel over de beperkte onafhankelijkheid van de Molukken, en
over de bedreigde positie van de Papoea’s in Nieuw Guinea.
Via bovenstaande link kunt u ook nog een keer de documentaire ‘Diaspora,
Erfgoed in Beweging’ bekijken. Met onderstaande link kon u via OBA Studio het
programma live volgen of op een later tijdstip bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=SukAAjwYvc0&feature=youtu.be

VI.

Schilderijencollectie & Educatie

VI.1 Documentaire “Echte Verzetshelden”
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
tussen 2011 en 2015 geschilderd door Herman Morssink en werden
gefinancierd door het Centrum Beeldende Kunst, leden van het Comité en
particulieren. Bij deze tentoonstelling zijn lesbrieven beschikbaar, die de
bijzondere levensverhalen van een aantal van deze verzetshelden beschrijven.

•

•

•

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

Om de wezenlijke bijdrage van deze verzetshelden in WO2 meer onder de
aandacht te brengen van een groter publiek is een documentaire gemaakt van de
verhalen achter deze portretten. Daartoe werden een aantal nazaten

geïnterviewd van de geportretteerde verzetshelden. Doel van deze documentaire
is een onbekend deel van onze gezamenlijke geschiedenis bekendheid te geven,
vooral bij jongeren. Dit bronmateriaal kan open source zowel in het onderwijs als
elders gebruikt worden.
De uiteindelijke serie filmpjes zal via onze website en YouTube beschikbaar
komen en actief worden aangeboden aan scholen, lerarenopleidingen en andere
organisaties die zich met inclusief herdenken bezig houden, zoals het nationale
4en5 mei Comité en het Indisch Herinnerings Centrum.
Voor de productie was 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 negende Indië-Lezing op 7 maart 2020
Zoals hiervoor reeds gemeld, is de Indië-lezing een initiatief van Stichting 4/5
mei Comité Amsterdam Zuidoost. Het wordt georganiseerd in samenwerking met
het Indisch Herinneringscentrum en gefaciliteerd door de OBA Oosterdok
Openbare Bibliotheek Amsterdam.
Het thema in 2020 was: Vrouwelijke stemmen en perspectieven tijdens de
koloniale periode in Indonesië. Onderstaande beschrijving van de Indië-Lezing
2020 is gebaseerd op een uitgebreider verslag dat is gemaakt door onze
vrijwilligster Conchita Willems, waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn (zie
hiervoor https://4en5meiamsterdamzuidoost.nl/indie-lezing/73-verslag-9e-indielezing-7-maart-2020 )
“Beleef eerst mee https://youtu.be/oU1Z0OYurdY?t=55 : verpletterende echo
van de Oermoeder vertolkt door Robin Block Performance
Schrijfster Dido Michielsen, historica Suze Zijlstra, documentairemaakster Sandra
Beerends en Robin Block gaven hun perspectief op de (nog onderbelichte) rol
van de vrouw in de geschiedschrijving over Nederlands-Indië, en dan met name
de 'Indonesische' voormoeders. Waarover vaak minder makkelijk iets te vinden
is in de archieven. Zo kregen ze alsnog een stem en een gezicht. Dierbaar en
dichtbij creëerde de Indië-Lezing een ontmoeting met het verleden. Met
moderator Murjani Kusumobroto.
De voorzitter van het 4en5mei Comité Amsterdam Zuidoost, Janneke Roos leidde
de middag in aan het nieuwsgierige publiek, met ietwat geslonken opkomst,
waarschijnlijk door het Coronavirus. Evengoed werd het door ca 185 mensen
bijgewoond.

Historica Suze Zijlstra nam ons mee in een gedegen onderzoek naar de vrouwen
in haar familie geschiedenis en vrouwen in het algemeen tijdens de koloniale
periode. Haar grootouders zijn in 1955 van Surabaya naar Nederland gekomen
met hun twee kinderen, onder wie haar moeder.
Al in de zeventiende en achttiende eeuw zien we dat veel Europese mannen
kinderen kregen met Aziatische vrouwen: soms was dit vrijwillig, en vond er zelfs
een huwelijk plaats (waarvoor ze zich eerst tot het christendom moesten
bekeren). Veel van de vrouwen zijn aangevoerd in slavernij: we weten niet altijd
waar ze vandaan kwamen, maar het waren zeker niet alleen vrouwen uit het
gebied dat nu Indonesië is. Europees-Aziatische kinderen konden worden
geadopteerd door de Europese vader, maar het kwam vaker voor dat hij dit niet
deed. Veel vaker werd de moeder teruggestuurd naar het dorp waar ze vandaan
kwam, al dan niet met haar kinderen, of overgedaan aan een andere Europeaan.
Het gebeurde vaak dat Europese ongetrouwde mannen, die zich nog niet formeel
wilden binden, een ‘huishoudster’, ook bekend als njai, in dienst namen, met wie
ze maar al te vaak kinderen kregen. Op papier was het vrijwillig, maar wat is
vrijwillig als je nauwelijks wat hebt om van te leven?
Vanaf eind 19e en begin 20e eeuw, verandert het karakter van de koloniale
bovenlaag Nu wordt het steeds gebruikelijker om vrouw en soms ook gezin uit
Nederland mee te nemen. De kolonie vernederlandst, al hebben we het dus nog
steeds over een heel kleine hoeveelheid mensen op de totale bevolking van 60
miljoen.
Nadat Nederland in 1949 accepteerde dat Indonesië onafhankelijk was, groeide
in de jaren ’50 de stroom migranten vanuit Indonesië naar Nederland. Niet
zonder slag of stoot, want men argumenteerde dat mensen van gemengde
afkomst ‘geworteld’ waren in het voormalig Indië, en ze dus beter in de tropen
konden blijven. Nederland zat niet te wachten op migranten die elders waren
geboren, zeker niet als ze deels van Aziatische afkomst waren.
Schrijfster Dido Michielsen, winnaar van de Boekhandelsprijs 2020, reflecteerde
verder op het thema Vrouwelijke stemmen en perspectieven tijdens de koloniale
periode in Indonesië vanuit literair perspectief en haar roman ‘Lichter dan ik’. Het
verhaal in het boek speelt zich af in 1850, Java en is geïnspireerd door het leven
van haar betovergrootmoeder Isah. Eigenlijk heet ze Tjanting, maar nadat ze de
kraton ontvlucht is, omdat ze uitgehuwelijkt dreigt te worden, en huishoudster
(en moeder van de kinderen) wordt van een Hollandse officier, wordt haar naam
veranderd in Isah.
Dido werd door dat verhaal over haar betovergrootmoeder geraakt omdat dit
verhaal het negatieve beeld van de njai en van de inheemse bevolking in het
algemeen corrigeerde. Zij koos de naam Isah uit voor haar romanheldin en
voordat zij het wist werd ze meegesleept in het verhaal over de oermoeder, die
bijna elke Indo wel in de top van zijn of haar stamboom heeft. Met of zonder
naam, met of zonder gezicht of voorgeschiedenis. Geen totok belanda verhaal
vol tempo doeloe, geen prinsessen-sprookje.

Dichter, muzikant en theatermaker Robin Block liet ons de energie van
oermoeders krachtig en prachtig ervaren. Geïnspireerd door zijn eigen oma en
opa bracht hij geluiden, woorden en lichaam samen naar het hart van de
Theaterzaal van het Woord. Zijn performance bracht ons een dierbare echo van
de Oermoeder! Haar naam vindend in de pelgrimstocht van het zoeken.
Oermoeders: zij zijn er wel en zij zijn er niet … Drie filmfragmenten van hem
door Ellen Mierop kunt u hier meebeleven:
https://www.youtube.com/channel/UCKI8sLCXvCxPjlE2IMnshiQ
Filmmaakster Sandra Beerends werkte als scripteditor/creative producer voor
verschillende films en documentaires.
'Ze noemen me Baboe' is niet alleen door haar geschreven maar tevens haar
regiedebuut. De documentaire ging in première op het IDFA, waar het als enige
Nederlandse film in de top 10 van de publieksfavorieten terecht kwam, en vertelt
het turbulente levensverhaal van de Javaanse ‘baboe’ (kindermeisje) Alima.
Sandra lardeerde haar lezing over het ontbrekende perspectief van de baboe in
‘onze geschiedenis’ met speciaal voor deze lezing gemonteerde filmfragmenten,
waarin zij een inkijkje gaf hoe zij vanuit research tot een filmische scene is
gekomen. Het eerste fragment dat zij liet zien, was een grafisch eerbetoon aan
alle voormalige baboes en hun nazaten, op wiens getuigenissen zij het verhaal
heeft gebaseerd. Zij liet zien hoe zowel het archiefmateriaal zelf, de diverse
getuigenissen én de Indische cultuur, haar de informatie en inspiratie gaven om
tot deze film te komen. Voor deze film gebruikte Sandra archiefmateriaal van
179 films.
Hoe was het de Baboes vergaan nadat ze hun verzorgende taak hadden
beëindigd? De Baboes waren het verbindende element waren tussen de
Nederlandse en Indonesische cultuur. Wat was hun verhaal, in een tijd van
schuivende wereldmachten? Sandra besloot dit te onderzoeken door op zoek te
gaan naar beeldmateriaal en verhalen van Baboes. Zij deed jarenlang research
in onder andere de archieven van Eye en van Beeld en Geluid en interviewde
zowel in Nederland als in Indonesië voormalige baboes, hun kinderen en
kleinkinderen, maar ook al die Nederlandse kinderen voor wie zij als een
‘moeder’ zorgden in voormalig Nederlands-Indië.
Door dit soort verhalen gedurende haar onderzoek, kantelde het beeld van de
baboe van een ‘soort van slachtoffer’ naar ‘stoere onafhankelijke vrouwen’, die
zich vol overgave storten in een nieuw leven met mensen wiens taal, cultuur en
land niet de hare waren.
Treffend werd de ontmoeting tussen de drie spreeksters bij het tafelgesprek,
begeleid door Murjani Kusumobroto rondom de vragen: Hoe gaan we nu verder?
Welke raakvlakken en verschillen zijn er? Wat kunnen we leren van deze
historie? Dido Michielsen benadrukte het belang dat vrouwelijke schrijfsters
opstaan, waarbij Sandra Beerends aanvulde hoe haar onderzoek gedurende 5
jaar het eigen besef verdiepte van de relatie met voormoeders en Suze Zijlstra
sprak over de behoefte om vrouwelijke geschiedenis te ontdekken, opdat
vrouwen dit willen doorgeven. Alle drie vonden in hun onderzoek weerklank van
vrouwen die meer gericht waren op ‘het samen goed hebben’, dan op ‘macht

hebben’. Een gezicht van menselijkheid doorgeven aan nieuwe generatie
studenten, scholieren, juist door historische feiten van levenservaringen waar
deze vrouwen voor staan, te verantwoorden. Het overstijgen van schaamte, het
voelen van menswaardigheid als njai in de twee culturen, voedt ieders inzicht en
leergierigheid over menselijkheid. Kennis over de VOC van de 17e en 18e eeuw
toegankelijk maken door ware persoonlijke verhalen te delen, inspireert een
lerend wij-gevoel. In plaats van een wij-versus zij-besef.
Muziek duo Young Released bracht traditiegetrouw door Indische liederen de zaal
naar ontroerende saamhorigheid en ontspanning.
Murjani Kusumobroto sloot de interessante middag af met een variatie van haar
vaders woorden op Kiplings ballade: “And East is East en West is West and never
the twain shall meet. But when two strong men stand face to face there is no
East nor West!”
Foto-impressie Kees Willems: https://photos.app.goo.gl/ndJ9LELFarodPJkEA

VIII. Dag van de Rechten van de Mens
Ir. Lely Lyceum (voorheen Scholengemeenschap Reigerbos)
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens bereidde
het Ir. Lely Lyceum met ons Comité voor donderdag 17 december voor de
achtste maal een debatochtend voor leerlingen van de 4e en 5e klas havo/vwo
voor. Dit jaar was het de bedoeling om de activiteiten van de Verenigde Naties
centraal te stellen bij de bevordering van de Vrede en Veiligheid.
Helaas moest het enkele dagen tevoren worden afgelast in verband met nieuwe
corona maatregelen. De bedoeling is dit programma met de gevraagde sprekers
alsnog uit te voeren in 2021. Hierover zijn wij in overleg met de werkgroep van
het Lely lyceum.
Het programma zag er als volgt uit:
Uitgangspunt is het thema: 75 jaar vrijheid, 75 jaar VN.
Inhoudelijk: geschiedenis VN, heden VN, noodzaak VN, vrijheid, universeel,
mensenrechten in het klein, vrijheid en technologie en vluchtelingen, big data,
etnisch profileren
Wat is vrijheid?
Voel je vrijheid?
Wat betekenen mensenrechten voor jou?
Hoofdstelling:
De vijf grootste bedreigingen voor de samenleving op dit moment zijn:
big data, discriminatie en racisme, klimaatverandering, gender/seksualiteit,
vluchtelingen
Vorm:
Deze hoofdstelling zal uiteindelijk worden onderzocht via een Pitchwedstrijd. In
deze wedstrijd zullen groepen leerlingen met elkaar in debat gaan over wat in
hun ogen de grootste bedreiging is?
De vijf 4havo/vwo klassen nemen deel. Iedere klas zal een thema verdedigen.
Na een introductie op het thema zal iedere klas daartoe bronnenonderzoek doen
om voldoende argumenten ter verdediging van het belang van het thema te
vergaren.
Vervolgens wordt elke klas opgedeeld in vijf teams. De teams verdelen zich over
de vijf lokalen, zodat elk thema in iedere klas aanwezig is.
De finale bestaat uit een pitch van elk thema, gevolgd door een gestructureerd
debat. Deze bijeenkomst wordt geleid door de aangewezen gespreksleiders. De
inzet van deze pitch en daaropvolgende debat is een financiële ondersteuning
van dit thema door de Verenigde Naties. We spreken daarbij over een bedrag
van 100 miljoen euro. Per lokaal wordt een winnend team aangewezen door een
jury, bestaande uit twee leden.
Activiteiten en organisatie vooraf:
- Algemene inleiding over rol van de VN
- Voorbereiding: Hoe werken de Verenigde Naties? (docent
Maatschappijleer)

-

Samenstelling leidraad voor bronnenonderzoek (docenten
Maatschappijleer)
Voorbereiding debattechnieken/pitchtechnieken. (docent Nederlands)
Keuze van leerlingen, die als gespreksleider kunnen functioneren.
Groepsindeling leerlingen per klas. (door docenten Nederlands?)
Reservering van minimaal 25 laptops met internetverbinding.
Programma op 17 december:

I.

Introductie thema’s door gastsprekers (eventueel korte
documentaires)
- Vijf klassen, één thema per klas voorbereiden.
- Parallel: training gespreksleiders

II.
PAUZE
III.
KORTE
PAUZE

Per thema: Pitch (max 2 minuten)
Vervolgens gesprek/debat
10 minuten
Juryuitslag: prijsuitreiking

Organisatie:
Trainer gespreksleiders: Yahmani Blackman
5 Gastsprekers (of eventueel kortere documentaires)
Per lokaal minimaal 5 laptops voor voorbereiding.
Per lokaal 2 jury-leden (een docent en een persoon namens Comité 4 en 5mei
Zuidoost)
5 prijzen voor de winnende pitchers

Een impressie van deze debatochtend op het Lely lyceum in 2019.

IX.

Evaluatie, conclusies en aanbevelingen

Vanwege de corona pandemie heeft de Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam
Zuidoost in 2020 slechts in beperkte mate haar activiteiten live kunnen
uitvoeren. De corona pandemie vergde veel te elfder ure aanpassingen. En er
moest een grote mate van flexibiliteit getoond worden van onszelf, maar ook van
medewerkenden op wie we een beroep hebben gedaan.
Hierdoor was het helaas noodzakelijk om extra kosten te maken. Voor zover wij
hebben kunnen meten stemt het bereik van de door ons ontwikkelde digitale
producten tot tevredenheid.
Zoals ook beschreven in ons Strategiedocument besteden wij ook aandacht 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.
De invulling van de Indië-lezing op 7 maart is hier een voorbeeld van.
De invulling met de film Diaspora van de herdenking van de overgave van Japan
op 15 augustus is eveneens een weerslag van deze geïntensiveerde aandacht.
Het comité probeert ook de lessen uit het verleden te verbinden met actuele
ontwikkelingen op het gebied van verdediging van vrijheid en mensenrechten.
Het beoogde programma voor de debatochtend op het Lely lyceum in Zuidoost is
hier een duidelijk voorbeeld van. Met deze debatochtend wilde het comité en het
Lely lyceum de rol van de VN belichten op deze terreinen. De gekozen opzet met
een debat waarbij verschillende groepen leerlingen moesten pitchen voor een
aantal activiteiten van de VN op deze terreinen sluit goed aan bij ons streven
naar ‘empowerment’ van jongeren in Zuidoost. Doel hiervan is vergroting van
zelfbewustzijn en zelfvertrouwen om op te komen voor hun vrijheid en rechten,
en voor hun mogelijkheden om actief op te komen en skills te ontwikkelen voor
verdediging van hun recht op ontwikkeling en zelfontplooiing. We streven ernaar
deze activiteit alsnog uit te voeren in 2021.
We kunnen dan ook concluderen dat we er voor een belangrijk deel in zijn
geslaagd ook in 2020 onze activiteiten te laten aan sluiten op onze
doelstellingen.
Onze activiteiten op basisscholen hebben echter helaas door de omstandigheden
vertraging opgelopen en wij streven ernaar dit in 2021 in te halen.

