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De Indonesische revolutie werd met de dag heviger. De haat jegens de Belanda’s en 
Indischen groeide. Op de muren van openbare gebouwen, zelfs op bussen en trams, 
werden slogans en leuzen gekalkt. DUTCH GO HOME!  

 

Alfred Birney, De tolk van Java, 287. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op de omslag is een uitsnede te zien van een scène uit de film De Oost van Jim Taihuttu. Op een muur waar 

Nederlandse militairen langsrijden, is de tekst ‘Dutch go home!’ gekalkt (0.06.12). Dit beeld is gebaseerd op een 

tekening uit Peter van Dongen’s strip Rampokan deel 1 ‘Java’ uit 1998. Ook Birney is mogelijk geïnspireerd door 

van Dongen, aangezien deze leuze ‘Dutch go home!’ niet in de originele memoires van diens vader Adolf Birney 

wordt genoemd.  
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Samenvatting 
 

In dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe De tolk van Java van Alfred Birney (2016) en De 

Oost van Jim Taihuttu (2021) de herinnering aan de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog 

vormgeven. Het uitgangspunt voor deze analyse is het idee dat culturele producten over het 

algemeen een grotere invloed hebben op het (her)vormen van de publieke herinnering dan 

historisch onderzoek. Hoewel er de laatste jaren veel historisch onderzoek is verricht naar de 

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, worden de resultaten hiervan vaak maar door een 

kleine, geïnteresseerde groep gelezen. Het grote publiek komt echter vooral met het onderwerp 

in aanraking doormiddel van fictionele representaties van de geschiedenis in bijvoorbeeld een 

film of roman. De analyse in deze scriptie richt zich dan ook op het narratief over de 

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog dat via fictionele werken als De tolk van Java en De 

Oost wordt overgedragen. In de analyse van beide werken wordt gebruik gemaakt van inzichten 

uit zowel cultural memory studies als postkoloniale studies om inzicht te krijgen in de manier 

waarop deze roman en film de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog representeren en op 

welke manier ze zich verhouden tot de postkoloniale discussie over de omgang met deze oorlog 

in Nederland. Met gebruik van een uit de narratologie afkomstig instrumentarium wordt in kaart 

gebracht wat de lezer/kijker op basis van deze twee werken te weten komt over de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog, wiens verhaal er wordt gerepresenteerd en ook hoe de geschiedenis 

van dit in Nederland toch moeilijk ‘herinnerbare’ verleden wordt overgebracht. In deze scriptie 

wordt getoond hoe De tolk van Java en De Oost als ‘herinneringsmakers’ fungeren en op welke 

manier ze, in meer en mindere mate, een ‘tegenherinnering’ vormen die een tegengeluid biedt 

tegen het dominante Nederlandse discours rondom de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. 

Hoewel De tolk van Java en De Oost zeer verschillend zijn, presenteren zij het publiek allebei 

een vertelling die korte metten maakt met lang gekoesterde narratief dat Nederlandse militairen 

in Indonesië zich over het algemeen ‘correct’ hebben gedragen. Tegelijkertijd kunnen zowel 

De tolk van Java als De Oost vanuit een postkoloniaal interpretatiekader, nog kritisch 

beschouwd worden 
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Inleiding  
 

De laatste jaren lijkt er een ware ‘memory boom’ plaats te vinden omtrent de herinnering van 

de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) in Nederland. Een greep uit het laatste 

decennium: in 2011 vindt een baanbrekende gerechtelijke uitspraak plaats, de Stichting Comité 

Nederlandse Ereschulden (In het Indonesisch afgekort als KUKB) wordt in het gelijk gesteld 

in een civiele rechtszaak aangaande de massamoord in Rawagede. Voor het eerst kan de 

Nederlandse staat niet wegkijken of ontkennen, maar komt het tot een schikking met de 

nabestaanden van de slachtoffers. Onder leiding van Jeffry Pondaag en met Liesbeth Zegveld 

als advocaat slaagt de KUKB er vervolgens ook in 2013 en 2015 in om haar gelijk te halen in 

de rechtbank en worden er excuses en schadevergoedingen voor Nederlandse oorlogsmisdaden 

afgedwongen. In 2015 publiceert Gert Oostindie Soldaat in Indonesië, het jaar erna brengt 

Rémy Limpach De brandende kampongs van generaal Spoor uit. Dit laatste onderzoek naar de 

ontsporingen van Nederlands geweld vormt, naast de rechtszaken van de KUKB, een van de 

aanleidingen voor de overheid om het gezamenlijke onderzoek genaamd “Onafhankelijkheid, 

dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950” (ODGOI) van het NIOD, KITLV en 

het NIMH te subsidiëren, een grootschalig project dat in september 2017 wordt gestart. In 2016 

komt ook De tolk van Java van Alfred Birney uit en nog een jaar later wint het de prestigieuze 

Libris Literatuur Prijs. 2019: de documentaire serie van Coen Verbraak, Onze jongens op Java 

wordt uitgezonden bij de NPO. In maart 2020 biedt Koning Willem Alexander in Indonesië 

excuses aan voor de ontsporingen van geweld tijdens de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog. In het najaar van 2020 publiceert David van Reybrouck Revolusi: 

Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld. In mei 2021 komt De Oost van regisseur Jim 

Taihuttu uit, een film waarvan alleen de teaser van 46 seconden eind september 2020 al grote 

ophef onder veteranengemeenschappen veroorzaakte. Meest recent, in februari 2022, opende 

de tentoonstelling over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog genaamd Revolusi! in het 

Rijksmuseum en presenteerde het genoemde onderzoeksprogramma zijn uitkomsten. De 

conclusie van de onderzoekers was dat Nederland tijdens de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog structureel extreem geweld gebruikte en dat de betrokkenen hier 

nooit verantwoording voor hebben hoeven afleggen. In reactie op de presentatie van dit 

onderzoek maakte premier Mark Rutte namens het kabinet “diepe excuses” aan het 

Indonesische volk voor het “stelselmatig en wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse 

zijde in die jaren en het consequent wegkijken door eerdere kabinetten”. Hiermee werd voor 
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het eerst sinds de ‘excessennota’ in 1969 het kabinetsstandpunt op dit vlak herzien. Daarnaast 

maakte Rutte ook excuses aan “iedereen in ons land die met de gevolgen van de koloniale 

oorlog in Indonesië heeft moeten leven, vaak tot op de dag van vandaag”. Kortom: Nederland 

lijkt eindelijk de gewelddadige afwikkeling van de kolonisatie in Indonesië onder ogen te 

komen.  

Paul Bijl stelde in 2012 in “Colonial memory and forgetting in the Netherlands and 

Indonesia” dat er eigenlijk steeds golfbewegingen zijn geweest wat betreft de herinnering van 

het gewelddadige koloniale verleden van Nederland: telkens was er even aandacht voor dit 

zogenaamde ‘vergeten’ verleden, waarna het weer wegzakte, om een aantal jaar later weer 

opgerakeld te worden naar aanleiding van een nieuw onderzoek, een nieuwe documentaire et 

cetera. De herinnering leek echter niet te beklijven aangezien deze niet echt werd opgenomen 

in een nationaal frame. Het lijkt er echter op dat er nu daadwerkelijk een soort momentum is. 

Dat is in elk geval wat bijvoorbeeld rondom het verschijnen van De Oost is opgemerkt (“Over 

de film”). In podcast aflevering 6 van Leest Spreekt genaamd “Over de film ‘De Oost’ en 

verbeelding van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog” gaat gastheer Geert Buelens met 

Arnoud Arps en Gerda Jansen Hendriks in gesprek over “de moeizame publieke omgang met 

het sluitstuk van de kolonisatie van Indonesië”. Ten aanzien van De Oost stellen zowel Jansen 

Hendriks als Arps dat de tijd rijp was voor een film als deze: de huidige tijdgeest waarin steeds 

meer ruimte is voor kritische reflectie op het koloniale verleden heeft volgens Jansen Hendriks 

bijgedragen aan de mogelijkheden qua financiering van de film - de productie kostte maar liefst 

6,6 miljoen – iets wat tien jaar geleden volgens hen nog niet mogelijk was geweest. Ook 

regisseur Jim Taihuttu zelf erkent in een interview in NRC dat hij deze film een decennium 

geleden niet had kunnen maken en stelt bovendien dat De Oost op het juiste moment is 

uitgekomen wat betreft recente maatschappelijke ontwikkelingen: “Er is ondertussen veel 

veranderd. Standbeelden worden omgetrokken, politiegeweld dat men vroeger accepteerde 

wordt nu bediscussieerd. De koning heeft excuses gemaakt voor wat er gebeurd is in Indonesië. 

Nu kunnen mensen onze film zien om beter te snappen waarover hij het had” (Blokland). 

Taihuttu ziet zijn film, blijkens dit citaat, expliciet als een medium dat in staat is om deze voor 

velen onbekende geschiedenis bij het brede publiek kenbaar te maken. Ook Arps en Jansen 

Hendriks onderkennen in de podcast de invloed van gefictionaliseerde narratieven op publieke 

herinnering. Op de vraag van Buelens of de film gezien moet worden als een product van een 

‘post-Limpach tijdperk’ antwoordt Jansen Hendriks ontkennend. Zij denkt persoonlijk dat 

vooral De tolk van Java van Alfred Birney een sterk effect heeft gehad op hoe het grotere 

publiek over dit onderwerp denkt, sterker dan het recente historische onderzoek naar deze 
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periode. Volgens Jansen Hendriks heeft de populariteit van De tolk van Java bijgedragen aan 

de aantrekkingskracht van een film als De Oost voor een breder publiek (“Over de film”). 

Hoewel het idee van De Oost er al lag voordat De tolk van Java uitkwam, heeft het succes van 

De tolk van Java voor investeerders getoond dat een speelfilm als De Oost in de huidige 

tijdsgeest voor een breed publiek aantrekkelijk is (idem). In deze redenering wordt dus een 

grotere rol toegekend aan culturele uitingen dan aan historische studies wanneer het gaat over 

het (her)vormen van publieke herinneringen van een bepaald fenomeen of periode.  

In 2002 schreef Stef Scagliola in Last van de oorlog: de Nederlandse oorlogsmisdaden 

in Indonesië en hun verwerking dat wat betreft de omgang met de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog het duidelijk is dat het “vooral veteranen, journalisten, historici en 

politici zijn die bepalen wat er over het onderwerp bekend is en hoe deze kennis moet worden 

geïnterpreteerd” (177). Bijna twintig jaar later plaats ik een kanttekening bij deze uitspraak 

aangezien ik denk dat het momenteel ook postkoloniale makers zoals Birney en Taihuttu zijn 

die met een roman als De tolk van Java en een film als De Oost bepalen wat het brede publiek 

te weten komt over deze periode. Zoals Jansen Hendriks al aangeeft in de podcast, spelen 

cultuuruitingen vaak een grotere rol in het bij een breed publiek bekend maken van een bepaalde 

historische episode dan wetenschappelijk onderzoek. Hoewel er de laatste jaren veel historisch 

onderzoek is verricht naar de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, worden de resultaten 

hiervan vaak maar door een kleine, geïnteresseerde groep gelezen. Het grote publiek komt 

echter vooral met het onderwerp in aanraking doormiddel van fictionele representaties van de 

geschiedenis in bijvoorbeeld een film of roman (Doolan 20). Ofschoon academisch historisch 

onderzoek vaak wel de basis vormt voor een populaire verwerking van de geschiedenis, zijn 

het de fictionele werken zelf die de grootse invloed hebben op de publieke perceptie van een 

bepaald onderwerp (Doolan 20). Cultuurwetenschapper Ann Rigney stelt dat sommige verhalen 

in de vorm van romans of films zelfs zo’n grote bekendheid genieten vanwege hun esthetische 

eigenschappen en de wijze van verspreiding, dat ze een rol spelen als katalysator bij het 

verschijnen van bepaalde onderwerpen in de publieke herinnering (Rigney, “Plenitude, 

Scarcity” 20). De aandacht die De tolk van Java heeft gekregen als winnaar van de Libris 

Literatuurprijs is hier een goed voorbeeld van.  

Van zowel De tolk van Java als De Oost kan gesteld worden dat ze als katalysator 

hebben gewerkt in het (her)vormen van de publieke herinnering rondom de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog. Beide werken lijken een snaar te hebben geraakt, getuige onder 

andere hun waardering en het debat over deze historische episode dat ze hebben veroorzaakt. 

Beide werken hebben in de afgelopen jaren grote aandacht gekregen als media die deze oorlog 
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verbeelden, al zijn ze niet onomstreden. Door de manier waarop ze het Nederlandse geweld zo 

expliciet representeren hebben ze het beeld dat in Nederland over deze oorlog bestond doen 

kantelen. Birney ontving veel lof voor de wijze waarop hij deze bloedige geschiedenis en de 

nasleep ervan zo indringend wist te beschrijven in zijn boek. In De tolk van Java wordt 

afgerekend met de mythe dat het Nederlandse leger zich in Indonesië over het algemeen 

‘correct’ zou hebben gedragen en wordt het gepleegde geweld veelvuldig en met een 

meedogenloze nauwgezetheid beschreven. Sinds de eerste druk in maart 2016 zijn er van De 

tolk van Java inmiddels meer dan 130.000 exemplaren verkocht en ondertussen ligt de 18e druk 

in de schappen (“De tolk van Java”). Met De tolk van Java brak Alfred Birney door en als 

winnaar van de Libris Literatuur Prijs en de Henriette Roland Holst-prijs in 2017 verkregen 

auteur en boek veel aandacht. Deze aandacht bleek niet kortstondig: eind 2021 was Birney nog 

te gast in Zomergasten waarbij ook veel aandacht werd gegeven aan zijn prijswinnende roman. 

De tolk van Java vertelt een ontnuchterend verhaal over de gewelddadige Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog en de even gewelddadige doorwerking ervan in het Indo-Europese 

gezin Noland. Zoon Alan, opgegroeid in Nederland, vertelt een familiegeschiedenis waarin het 

levensverhaal van zijn vader Arto een grote rol speelt. Arto groeit op in Nederlands-Indië en 

sluit zich tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog aan bij de Nederlandse 

strijdkrachten. In deze rol raakt Arto betrokken bij verscheidene oorlogsmisdaden, waaronder 

het martelen en executeren van krijgsgevangenen.  

Ook De Oost rekent af met het lang gekoesterde beeld dat Nederlandse soldaten in 

Indonesië waren om ‘orde en rust’ te herstellen. Wat betreft de bezoekersaantallen heeft de film 

wat pech gehad met de timing van de lancering: na eindeloos uitstellen vanwege de 

coronamaatregelen en bijbehorende lockdowns kwam de film uiteindelijk eerst uit op het 

streamingsplatform van Amazon, Prime Video. Op het moment dat de film daadwerkelijk 

uitkwam in de bioscoop golden er nog steeds restricties op het aantal bezoekers, wat 

waarschijnlijk ook van invloed is geweest op het uiteindelijke totale bezoekersaantal van 

20.708.1 Via de verspreiding op Prime Video kon de film echter wel een groot publiek 

bereiken.2 Los van het aantal daadwerkelijke kijkers heeft De Oost veel aandacht gekregen in 

de media vanwege het maatschappelijke debat dat al snel losbrandde rondom de film vanwege 

het expliciete geweld dat erin werd vertoond. De film focust op een beruchte episode uit die 

 
1 Informatie verkregen via Filmonderzoek.  
2 Prime Video heeft een marktaandeel van 8% in Nederland (ruim 600.000 abonnees). Informatie verkregen via 

Telecompaper. Helaas geeft Amazon geen inzicht in verdere streamingscijfers. 
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oorlog: de praktijken van de omstreden Kapitein Raymond Westerling op Zuid-Celebes (het 

huidige Sulawesi) tussen 1946 en 1947. Westerling is berucht geworden vanwege zijn harde 

methodes waarin standrechtelijke executies centraal onderdeel waren van zijn ‘pacificatie’ 

methodes. In De Oost volgen we oorlogsvrijwilliger Johan, gespeeld door Martijn Lakemeier, 

die in de ban raakt van Westerling, maar gaandeweg steeds meer twijfels krijgt over zijn rol in 

de oorlog.  

Voordat de film zelf uitkwam veroorzaakte de teaser in oktober 2020 al grote ophef 

onder veteranengemeenschappen. De beelden waar de ophef over ontstond betreffen in totaal 

ruwweg 10 seconden waarin we Nederlandse militairen op hardhandige wijze Indonesische 

dorpelingen zien meeslepen, gadegeslagen door Raymond Westerling, vertolkt door Marwan 

Kenzari. De (schijnbaar) zwarte uniformen van de getoonde Nederlandse militairen, in 

combinatie met de zwarte leren laarzen, zou de associatie oproepen met de SS. Dat kapitein 

Westerling in beeld komt met een snor die aan een Hitlersnor zou doen denken maakte het 

uiteraard niet beter, al bleek het achteraf een zogenaamde ‘Clark Gable-snor’ te zijn, een snor 

die in de tijd waarin de film speelt erg populair was (Beekman 2020). Ook de aftiteling, die de 

titel van de film toonde in rood, Gotisch lettertype tegen een zwarte achtergrond, zorgde voor 

verontwaardiging, aangezien dit de associaties met het Nazitijdperk nog eens zou versterken. 

Woordvoerders van Maluku4Maluku (een vereniging voor Molukse veteranen) en het 

Veteranen Platform waren woedend en deden in de landelijke media hun beklag. De ophef was 

des te groter aangezien er aan de film een lespakket verbonden is genaamd De wereld van de 

Oost dat is bedoeld om leerlingen op een interactieve manier en vanuit verschillende 

perspectieven kennis te laten maken met de context en erfenis van de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog. De boze veteranen stelden dat, gebaseerd op wat ze in de teaser van 

de film hadden gezien, het lespakket onwaarheden aan leerlingen zou verkondigen en eisten 

dan ook dat het initiatief opgeheven werd. Vlak voor het daadwerkelijk verschijnen van de film 

spande de Federatie Indische Nederlanders ook nog een kort geding aan tegen de producenten 

van de film waarin ze eisten dat er voor de film een disclaimer gegeven zou worden dat het een 

fictionele verwerking van de geschiedenis betreft. Kortom: aan aandacht geen tekort voor De 

Oost. Historicus Esther Captain noemde De Oost in een opiniestuk zelfs de “veruit meest 

besproken speelfilm van de afgelopen jaren” en stelde dat het debat rondom de film laat zien 

dat “de koloniale maatschappij en de Onafhankelijkheidsoorlog in tijd weliswaar ver van ons 

afstaan, maar dat deze zo ingrijpend zijn geweest dat de gevolgen nog steeds doorwerken – op 

persoonlijk niveau, maar ook op het niveau van onze samenleving” (Captain). 
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De vele aandacht die De tolk van Java en De Oost hebben gekregen in het 

maatschappelijke debat rondom de herinnering van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, 

roept de vraag op welk verhaal over de oorlog zij precies delen met het Nederlandse publiek. 

Vanwege de rol die cultuuruitingen kunnen spelen in het (her)vormen van de publieke 

herinnering is het relevant om te analyseren hoe de herinnering van de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog vorm krijgt in De tolk van Java en De Oost. Birney en Taihuttu laten 

met hun roman en film een nieuwe, kritische stem horen die gehoor vindt in een veranderende 

maatschappij die steeds meer open lijkt te staan voor kritische reflectie op het koloniale 

verleden. Alfred Birney (1951), de zoon van een Indo-Europese vader en een Nederlandse 

moeder, en Jim Taihuttu (1981) de zoon van een Molukse vader en Nederlandse moeder, 

hebben ook beiden via hun familie een persoonlijke band met deze oorlog: Birneys vader vocht 

in dienst van de Mariniers Brigade aan Nederlandse zijde en Taihuttu’s overgrootvader was 

onderdeel van het KNIL en sneuvelde in 1949. Het is veelzeggend dat juist deze twee makers, 

die een postkoloniale stem laten horen, nu zo succesvol zijn met hun vertelling van dit in 

Nederland toch moeilijk ‘herinnerbare’ verleden.  

Birneys en Taihuttu’s positie als postkoloniale makers is relevant wanneer we het 

hebben over vragen rondom vertegenwoordiging en zeggenschap: welke groep schrijft de 

geschiedenis, wie komt er aan het woord, wiens perspectief wordt meegenomen? Het belang 

van meerstemmigheid en ‘multiperspectiviteit’ in de omgang met ons nationale verleden lijkt 

steeds meer doorgang te vinden de laatste jaren. Sinan Çankaya schreef eerder dit jaar een essay 

voor het Comité 4 en 5 mei getiteld Tegen heldere verhalen: over het belang van 

meerstemmigheid. In dit essay gaat Çankaya op zoek naar wat meerstemmigheid precies 

inhoudt. Hij komt tot de conclusie dat meerstemmigheid een aanval op het “enkele, officiële 

verhaal” is dat het gaat om het scheppen van ruimte voor “verhalen die nu nog niet worden 

verteld, die worden genegeerd, verzwegen zelfs” (9-10). Meerstemmigheid draait dus om het 

toevoegen van verhalen die “geen vaste plaats hebben in onze geschiedschrijven en daarmee in 

ons collectieve geheugen” (idem). Kortom, eerstemmigheid maakt ruimte voor “mensen aan de 

randen en biedt ze een plek in het Nederlandse herinneringslandschap” (118).  

In deze scriptie wil ik onderzoeken op welke manier Birney en Taihuttu met De tolk van 

Java en De Oost bijdragen aan de ‘meerstemmigheid’ van de Nederlandse herinneringscultuur: 

op welke manier bieden ze een tegengeluid ten aanzien van een dominant nationaal discours 

door de manier waarop ze eerdere narratieven rondom de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog ontkrachten en ongehoorde ‘stemmen’ vertegenwoordigen? In mijn 

onderzoek zal ik in kaart brengen op welke manier De tolk van Java en De Oost de Indonesische 
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Onafhankelijkheidsoorlog representeren, en wat deze roman en film toevoegen aan de 

herinneringsbeelden van deze oorlog in Nederland. Zowel De tolk van Java als De Oost 

beschouw ik in dit onderzoek als ‘herinneringsmakers’: zij delen een bepaald beeld van de 

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog met het Nederlandse publiek en dragen hierdoor bij 

aan de herinnering van deze historische periode. In mijn analyse van zowel roman als film zal 

ik de vormgeving en overdracht van deze ‘herinnering’ nauwkeurig in kaart brengen. Als 

uitgangspunt voor mijn onderzoek heb ik de volgende drie kernvragen geformuleerd: 

 

i. Welk verhaal over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog vertellen De tolk van Java en 

De Oost? Vanuit het idee dat De Oost en De tolk van Java fungeren als herinneringsmakers 

vraag ik mij af wat een lezer/ kijker te weten komt over het verloop van deze complexe en 

zeer gewelddadige geschiedenis. Welk beeld van de oorlog krijgt hij of zij op basis van deze 

roman of film en hoe verhoudt dit zich tot het dominante discours over deze oorlog dat lang 

in Nederland overheerste.  

ii. Wiens verhaal wordt gerepresenteerd? De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog betreft 

een zeer complexe geschiedenis waarbij vele strijdende en lijdende partijen betrokken 

waren. Vanuit deze deelvraag focus ik mij op de vraag vanuit wiens perspectief we meer 

leren over deze oorlog, waarbij tegelijkertijd mijn aandacht uitgaat naar welk perspectief 

hiermee wordt uitgesloten: wie komt er (niet) aan het woord/ in beeld, en daarmee 

samenhangend: met wie identificeer je je als kijker/lezer en met wie niet; hoe worden de 

verschillende strijdende partijen gerepresenteerd? 

iii. Hoe wordt het verhaal verteld? Bij deze deelvraag ligt de focus op de manier waarop de 

herinnering aan de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog vorm krijgt in de De tolk van 

Java en De Oost, vanuit het idee dat de vormgeving van een vertelling van groot belang is 

in het betekenisvol maken van het vertelde verhaal. Hierbij gaat mijn aandacht onder andere 

uit naar de narratologische vorm, waarbij ik mij ook heb gericht op de manier waarop 

herinneringen aan verschillende geschiedenissen worden samengebracht.  
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Theoretisch kader  
 

In mijn analyse van De tolk van Java en De Oost maak ik gebruik van inzichten uit zowel 

cultural memory studies als postkoloniale studies om inzicht te krijgen in de manier waarop 

deze roman en film de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog representeren en op welke 

manier ze zich verhouden tot de postkoloniale discussie over de omgang met deze oorlog in 

Nederland. Hoewel postkoloniale studies en cultural memory studies zich paradoxaal genoeg 

weinig tot elkaar verhouden hebben, kan, zo stelt Michael Rothberg, gemakkelijk 

beargumenteerd worden dat kwesties betreffende cultural memory enkele van de belangrijkste 

interesses van postkoloniale studies vormen (Rothberg, “Remembering back” 360). In 

postkoloniale studies houdt men zich namelijk nadrukkelijk bezig met herinneringsdragers en 

hun rol in het ontstaan van koloniaal discours, de vormgeving van (post)koloniaal verzet, 

vormen van postkoloniale nostalgie, vragen rondom cultureel nalatenschap van kolonialisme 

en ook het herlezen van koloniale archieven (idem). Kortom, allerlei vragen die raken aan het 

veld van cultural memory studies. In dit onderzoek neem ik, in navolging van Rothberg, beide 

velden dan ook samen, vanuit de overtuiging dat dit onderzoek zich echt op het kruispunt van 

beide disciplines bevindt, en dat ze elkaar complementeren. Het samennemen van beide velden 

zal mij helpen om de werking van beide bronnen als ‘herinneringsmakers’ te onderzoeken en 

tegelijkertijd ook kritisch onder de loep te nemen. In mijn optiek is dit ook een productievere 

aanpak dan een waarbij beide velden gescheiden worden gehouden en bovendien een die goed 

past bij de eclectische aard van beide disciplines.  

 

De vormende werking van cultuur: cultural memory studies als 

onderzoeksperspectief  
 

Onderzoek naar de rol van cultuur met betrekking tot het collectief geheugen wordt geschaard 

onder de term ‘cultural memory’. Cultural memory benadrukt de mate waarin gedeelde 

herinneringen aan het verleden het product zijn van medialisering, tekstualisering en 

communicatie (Rigney, “Plenitude” 14). Onderzoekers die zich bezighouden met cultural 

memory studies focussen op de culturele fundatie van collectieve herinneringen, waarbij ze 

zich het volgende afvragen: met behulp van welke mediatechnologieën en met behulp van 

welke culturele modellen en vormen, worden bepaalde verhalen geconstitueerd, gedeeld en 

gekoppeld aan identiteit? (Rigney, “Cultural memory” 66). Centraal in deze onderzoekstraditie 
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staat het inzicht dat cultuur en culturele praktijken niet alleen spiegelend, maar ook vormend 

zijn wat betreft de omgang met bepaalde herinneringen in de maatschappij (idem).  

Volgens Ann Rigney is het ontstaan van nieuwe publieke herinneringen gelinkt aan een 

veranderende sociale realiteit die retrospectieve gezichtspunten en nieuwe interesse in bepaalde 

onderwerpen genereert (Rigney, “Cultural memory” 69). De hedendaagse interesse in het 

Nederlandse koloniale verleden kan gezien worden als een voorbeeld hiervan. De discussie 

rondom Zwarte Piet en Black Lives Matter demonstraties hebben ook in Nederland de ogen 

geopend voor de doorwerking van racistische ideeën afkomstig uit het koloniale verleden. Je 

kunt nu geen krant openslaan of het gaat op een of andere manier over het koloniale verleden. 

Boeken en documentaires komen uit en zelfs het Rijksmuseum maakte een tentoonstelling over 

slavernij.  De verschijning en het enthousiaste onthaal van De tolk van Java en De Oost voltrekt 

zich dus niet binnen een vacuüm, maar past binnen een bredere context waarin er steeds meer 

met een kritische blik naar het gedeelde koloniale verleden wordt gekeken en een steeds breder 

publiek hier interesse in toont.  

In het ontstaan van deze nieuwe kritische publieke herinneringen spelen cultuuruitingen 

een grote rol. Niet alleen kennen deze bronnen een groot sociaal bereik en een lange levensduur, 

ze zijn vooral ook in staat om nog niet vertelde verhalen vorm te geven en in omloop te brengen 

(Rigney, “Cultural Memory Studies” 73). Teksten en beelden zijn in staat om breed te 

circuleren en mensen te verbinden die, hoewel ze elkaar nooit persoon ontmoeten, toch, dankzij 

verhalen en de media die ze dragen, herinneringen kunnen delen als leden van ‘imagined 

communities’ (Rigney, “Plenitude” 20). Rigney refereert hier aan het begrip van Benedict 

Anderson die met ‘imagined community’ verwijst naar de omstandigheid dat binnen een natie 

inwoners zich met elkaar verbonden voelen, zonder elkaar daadwerkelijk te kennen. In het 

verbinden van een ‘imagined community’ heeft literatuur vanaf het begin een grote rol 

gespeeld. Door literatuur krijgen herinneringen een materiële vorm, waardoor hun transmissie 

verhoogd wordt: door de vastlegging van herinneringen in literatuur kunnen deze herinneringen 

doorleven ongeacht tijd en plaats (Doolan 20). Lange tijd was de roman het medium dat de 

collectieve herinnering vormgaf, het is door Benedict Anderson dan ook aangewezen als het 

medium dat bij uitstek geschikt is om de ‘imagined community’ te representeren (Anderson 

25). De levendige representatie in romans geeft lezers de mogelijkheid om een uitstapje naar 

het verleden te maken: door de uitgebreide beschrijvingen van geuren, landschappen, dialogen 

en interne monologen, het opvoeren van historische personen en fictionele personages worden 

lezers mee teruggevoerd naar vervlogen tijden (Doolan 20-21). Daarnaast zijn romans in staat 

om lezers toegang te geven tot meerdere gelijktijdige, parallelle verhaallijnen, die elkaar niet 
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hoeven te kruisen, maar waardoor de lezer wel in aanraking komt met meerdere perspectieven 

(Anderson 194).  

 Zeker wat betreft de beeldvorming rondom Nederlands-Indië heeft literatuur altijd een 

grote rol gespeeld (Pattynama, De baai 6). Het is de literatuur die zich, in de woorden van Rob 

Nieuwenhuys, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden, heeft opgeworpen als 

schatbewaarder van Indië (idem).3 Vanaf de jaren 1960 heeft literatuur er echter concurrentie 

bij gekregen: radio, televisie en film begonnen een steeds grotere rol te spelen wat betreft de 

verbeelding van geschiedenis en het herinneren van het recente verleden (Doolan 21). In de 

huidige beeldcultuur nemen film en televisie steeds meer de taak over van de literatuur wat 

betreft het overdragen van verhalen over het koloniale verleden, stelt Pamela Pattynama 

(Bitterzoet Indië 113). Audiovisuele beelden, intenser dan literaire verhalen, zijn nog beter in 

staat zich diep in het geheugen van de kijker te nestelen (idem). Films presenteren aspecten van 

de werkelijkheid die in geschreven teksten niet gevat kunnen worden: “De kleuren, 

bewegingen, geluiden, vormen, landschappen en lichamelijkheid waarop films drijven kunnen 

het verleden zo tastbaar dichtbij brengen dat kijkers de gewaarwording krijgen in het oog van 

het verhaal te zitten en er zelf ‘bij te zijn’” (idem). Films zijn dan ook in de moderne tijd van 

massamedia heel invloedrijk wanneer het aankomt op het vormen en hervormen van een 

gemeenschappelijke verhouding tot de geschiedenis (Pattynama, “(Un)happy endings” 108).   

Het belang van massamedia zoals film in het overbrengen van herinneringen op een 

groep die geen persoonlijk connectie heeft met een specifiek verleden wordt door Alison 

Landsberg in Prosthetic memory: the transformation of American Remembrance in the age of 

mass culture als volgt beschreven:  

 

Mass culture has had the unexpected effect of making group-specific cultural memories 
available to a diverse and varied populace. In other words, this new form of memory 
does not, like many forms of memory that preceded, simply reinforce a particular 
group’s identity by sharing memories. Instead, it opens up those memories and identities 
to persons from radically different backgrounds (10-11).  

 

Films zijn in staat kijkers volledig onder te dompelen in indrukken en ervaringen die ze niet 

zelf beleefd hebben (Pattynama, “(Un)happy endings” 108). Door dit proces is een kijker niet 

 
3 Pattynama verwijst hier naar de ondertitel van Rob Niewenhuys’ literatuurgeschiedenis Oost-Indische spiegel: 

Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie 

tot op heden (1972). 
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alleen in staat om een historisch narratief te bevatten, maar, volgens Landsberg, ook om een 

meer persoonlijke, diepgevoelde herinnering aan een gebeurtenis uit het verleden op te nemen 

die hij of zij niet heeft meegemaakt” (Landsberg 2). Massamedia maken het mogelijk dat 

bepaalde herinneringen een grotere verspreiding krijgen: niet alleen de originele ‘mnemonic 

community’, de groep van mensen die zelf bij het evenement betrokken waren en dus een 

originele herinnering hieraan overgehouden hebben, maar ook mensen zonder deze ‘natuurlijke 

band’, kunnen de herinnering opnemen (9). Landsberg stelt dat, hoewel alle esthetische 

ervaringen een affectieve component hebben, de zintuigelijke ervaring van cinema – vanwege 

de empirische aard van de betrokkenheid van de kijker bij het beeld – anders is dan de 

esthetische ervaring van bijvoorbeeld het lezen van een boek (28-29). Films zijn in staat om 

mensen te transporteren naar een leven dat ze niet daadwerkelijk geleefd hebben, maar waarvan 

ze worden uitgenodigd het, al is het kortstondig, te bewonen en beleven (12).  Hoe 

meeslepender de films zijn, hoe makkelijker het is voor kijkers om zich te identificeren met de 

personages en hoe intenser ze ook de getoonde geschiedenis ondergaan (Pattynama, Bitterzoet 

Indië 113-114). “Aan die emotionele werking van historische films kunnen geschiedenisboeken 

niet tippen”, aldus Pattynama (idem).  

Zowel De tolk van Java als De Oost kunnen met recht ‘herinneringsmakers’ worden 

genoemd. Zij brengen een ‘herinnering’ aan de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog over 

op een veel breder publiek dan de originele herinneringsgemeenschap van mensen die er zelf 

bij betrokken waren. Juist op het moment dat er steeds minder mensen in leven zijn die vanuit 

eigen waarneming kunnen vertellen over het gebeurde, wordt de rol van culturele producten in 

de transmissie van herinnering via cultuuruitingen steeds belangrijker (Rothberg, 

Multidirectional 270). Dit is ook ten aanzien van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog 

relevant, aangezien de meeste ooggetuigen inmiddels overleden zijn. Daarnaast is de 

(fictionele) representatie van deze oorlog in cultuuruitingen des te belangrijker om deze 

gewelddadige geschiedenis daadwerkelijk deel te laten uitmaken van het nationale geheugen.  

Over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog is relatief weinig Nederlandse 

literatuur geschreven. In de woorden van Raben: “De dekolonisatieoorlog heeft veel militaire 

memoires opgeleverd, maar koloniale afscheidsromans zijn dun gezaaid. Alsof de barre 

werkelijkheid van het geweld een literaire weergave blokkeerde” (Raben 10). De boeken waarin 

de oorlog wel voorkomt, zijn vandaag de dag veelal niet bekend bij het grote publiek en hebben 

geen plek gekregen in de Nederlandse canon. Hier geldt, zoals over het algemeen geldt met 

betrekking tot de omgang met deze geschiedenis in Nederland, dat er geen gebrek is aan 

informatie, maar dat er weinig aandacht aan is besteed en dat het niet lijkt te beklijven.  De 
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literaire werken die wel een grote reikwijdte hebben gekend en ook tegenwoordig nog gelezen 

worden, gaan over het algemeen slechts zijdelings over de oorlog en het Nederlandse geweld. 

Een goed voorbeeld is Hella Haasses Oeroeg. Dit boek, dat veruit de meeste bekendheid heeft 

verworven, kwam nog tijdens de oorlog, in 1948 uit. De novelle handelt echter vooral over de 

periode voor de dekolonisatieoorlog en pas helemaal aan het einde, als de hoofdpersoon als 

soldaat terugkeert naar Indonesië, gaat het zijdelings over de oorlog. Ook Hermans Ik heb altijd 

gelijk uit 1951 gaat slechts zijdelings over de oorlog: een gedesillusioneerde militair keert terug 

uit de oorlog en kan niet meer aarden in Nederland. Een schrijver die de oorlog en het geweld 

wel expliciet beschreef, is Beb Vuyk. In haar verhalenbundel Gerucht en geweld (1960) schrijft 

zij onder andere over het executeren van Indonesische nationalisten door Nederlandse 

militairen (Doolan 99). Vuyks werk had echter maar een klein bereik en is in het heden weinig 

bekend, of zoals Doolan het treffend verwoord: “Vuyk provided an addition to the work of 

remembering decolonization, but few listened” (104). De romans geschreven door veldprediker 

Jac. Jonker, schrijvend onder de pseudoniem Job Sytzen, verkochten wel erg goed (Van der 

Kaaij 124).  In zijn boeken, geschreven vanuit het perspectief van de Nederlandse militair, gaat 

veel aandacht uit naar de lossere seksuele moraal die in Indonesië zou heersen en gaat daarmee 

samenhangend vooral over seksueel geweld (Doolan 116). Hoewel de recensies niet positief 

waren, zijn er van de drie romans Soldaat, Ravijn en Landgenoten naar schatting 

tweehonderdduizend exemplaren verkocht, waarmee Sytzen in de jaren vijftig mogelijk het 

beeld van het Nederlandse militaire optreden sterk heeft bepaald (Van der Kaaij 126). In twee 

van Jan Wolkers’ boeken, De kus (1977) en De walvogel (1974) speelt de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog wel een vrij grote rol, maar in de receptie van deze boeken werd hier 

geen aandacht aan geschonken (182). Graa Boomsma’s De laatste typhoon uit 1992 gaat 

expliciet over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en het Nederlandse geweld komt hier 

dan ook onverbloemd aan bod. Het boek vertoont parallellen met De tolk van Java: de zoon van 

een Indië-veteraan duikt in het oorlogsverleden van zijn getraumatiseerde vader en vertelt 

vanuit diens perspectief over de oorlog. Opvallend genoeg kreeg de inhoud van het boek echter 

weinig aandacht, wel ontstond er ophef over het feit dat Boomsma in een interview stelde dat 

Nederlandse militairen weliswaar geen SS’ers waren, maar er, door de dingen die ze in 

Indonesië hadden gedaan wel mee vergeleken konden worden (Van der Kaaij 183). Een Indië-

veteraan spande zelfs een rechtszaak aan vanwege smaad, maar gaf achteraf toe het boek zelf 

niet gelezen te hebben. De tolk van Java (2016) bezet echt een unieke plaats in dit overzicht 

van werken die over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog zijn geschreven. Los van het 

feit dat na De laatste typhoon, De tolk van Java weer de eerste roman is die expliciet over de 
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Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog gaat, is het vooral ook het eerste voorbeeld uit de 

Nederlandse literatuur dat zo expliciet over het extreme Nederlandse geweld gaat, in zo veel 

detail in zo’n dik boek. Doordat het boek werd bekroond met meerdere grote literaire prijzen, 

heeft het bovendien veel aandacht gekregen en is het ook goed verkocht. Daarbovenop is het 

de eerste Nederlandse roman die niet vanuit het perspectief van een witte, Nederlandse militair 

de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog beschrijft, maar vanuit een Indo-Europees 

personage.  

Behalve dat culturele producten belangrijk zijn in de transmissie van herinneringen van 

generatie op generatie, spelen ze ook een grote rol in het voorstelbaar maken van een 

geschiedenis. Films spelen hierin over het algemeen een grote rol dan romans. Om een 

gebeurtenis werkelijk in te laten zinken bij mensen, is de visuele uitbeelding van groot belang. 

Meer dan verbale uitingen zijn visuele uitbeeldingen namelijk in staat ons een verhoogde en 

concrete beleving van de realiteit te geven, aldus Pattynama (Pattynama, De baai 16). Maar 

naast de verheffing van de beleving, werken visuele uitbeeldingen vooral ook indringender in 

op het geheugen, omdat “plaatjes échter lijken en meer toegang tot de waarheid en 

werkelijkheid lijken te geven” (idem). Landsberg benadrukt dat visuele representatie cruciaal 

is om een evenement ‘thinkable’ te maken (126). Er is echter weinig (audio)visueel materiaal 

van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog waarin het door Nederlandse soldaten 

gepleegde geweld daadwerkelijk in beeld wordt gebracht. Gedurende de oorlog zette de 

Nederlandse regering zich in om zo min mogelijk berichten over gewelddadigheden naar buiten 

te brengen (Jansen Hendriks 403). Vanaf het begin was dit een oorlog die, in zijn representatie, 

gekenmerkt werd door de afwezigheid van de daad van het doden (Doolan 28). Journaals en 

documentaires die in naam van de overheid werden geproduceerd hielden bewust 

gevechtsacties buiten beeld en zoomden in op Nederlandse militairen die humanitaire hulp 

verleenden (Jansen Hendriks 403). Deze beelden en voice-overs vonden later hun weg naar de 

archieven en vormen nu het enige originele beeldmateriaal over het conflict. Veel van deze 

beelden zijn later hergebruikt in documentaires over de oorlog. Hoewel in recentere 

documentaires door ooggetuigen wel wordt verteld over de gruwelijkheden die door 

Nederlandse militairen werden begaan destijds, konden deze getuigenissen niet worden 
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ondersteund met beelden.4 De Oost heeft hier, hoewel het een fictionele verbeelding betreft, 

verandering in gebracht.  

Hoewel De Oost niet de eerste Nederlandse film is over de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog, en ook niet de eerste film waarin er Nederlandse oorlogsmisdaden 

worden getoond, is het wel de eerste film waarin het geweld zo centraal staat. Zo vormt de 

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog in Gekkenbriefje van Olga Madsen uit 1981 slechts de 

historische achtergrond en speelt de film in Nederland waar een leraar zijn dienstplicht probeert 

te ontkomen door zich mentaal instabiel te laten verklaren. Ook De schorpioen uit 1984 van 

Ben Verbong gaat slechts zijdelings over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog: in 1956 

ontdekt een vrachtwagenchauffeur een complot rondom illegale wapensmokkel bestemd voor 

Indonesische vrijheidsstrijders gedurende de oorlog waarbij zelfs Nederlandse 

regeringsvertegenwoordigers betrokken zouden zijn geweest. In Oeroeg (1993) van Hans 

Hylkema, de filmadaptatie van de gelijknamige novelle van Haasse, wordt er wel expliciet 

Nederlands geweld in beeld gebracht. Zo worden er beelden van brandende kampongs en van 

het martelen van krijgsgevangenen getoond. Het verhaal draait echter vooral om de relatie 

tussen de Nederlandse Johan en de Indonesische Oeroeg die, ooit samen opgegroeid, tijdens de 

oorlog tegenover elkaar komen te staan. Ook in Gordel van Smaragd (Orlow Seunke, 1997) 

worden er wel gewelddadigheden getoond, inclusief een door een Nederlandse soldaat verrichte 

executie (Arps, “De Oost in context” 20). Echter, in de film, die bovendien grotendeels tijdens 

de Japanse bezetting speelt, staat de relatie tussen de Nederlandse Theo en Indo-Europese Ems 

centraal en fungeert de Onafhankelijkheidsoorlog slechts als decor waartegen hun tragische 

relatie zich afspeelt (Arps, “De Oost in context” 20). Het thema van verloren liefde of verloren 

vriendschap heeft een nostalgische uitwerking, waarbij het verlies van de relatie kan worden 

gezien als metafoor voor het verlies van de kolonie (Pattynama, “(Un)happy Endings” 106).  

In zowel De Oost als De tolk van Java is er geen sprake van tempo doeloe of een verloren 

vriendschap, maar wordt de alomtegenwoordigheid van het geweld getoond. Hiermee gaan 

beide bronnen in tegen het dominante zelfbeeld dat Nederland lang heeft gekend aangaande 

deze oorlog. Los van de expliciete beelden van het Nederlandse geweld die getoond kunnen 

worden in De Oost omdat het een fictionele bewerking betreft, heeft het fictionele karakter van 

zowel De Oost als De tolk van Java ook op een andere manier een positieve invloed op de 

 
4 Zie o.a. Onze jongens op Java van Coen Verbraak en BNNVARA, Medialogica: Rawagede van Human uit 2019 

, Celebes deel 1 en 2 van Andere Tijden uit 2007 en De Excessen van Rawagedeh van Alfred Edelstein uitgezonden 

door RTL4 in 1995. 
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‘herinnerbaarheid’ van deze geschiedenis, namelijk vanwege de flexibiliteit die fictie biedt op 

narratologisch vlak. De narratologische vormgeving van een verhaal is belangrijk in het 

gedenkwaardig maken van een bepaalde geschiedenis: verhalen blijven ‘plakken’ door de 

gestructureerde manier waarop ze gepresenteerd worden (Rigney, “The Dynamics” 347). Door 

de geschiedenis op een manier te structureren die de sympathie van de lezer of kijker 

aanspreekt, zorgen verhalen er voor dat bepaalde gebeurtenissen of geschiedenissen 

makkelijker te onthouden zijn (idem). In fictie zijn makers in staat om het verhaal naar wens 

vorm te geven en te vullen met levendige personages (idem). Door bijvoorbeeld een enkel 

personage centraal te stellen en diens ervaring als het centrum van bewustzijn van het verhaal 

te gebruiken, wordt de ‘imaginability’ van een bepaalde gebeurtenis gemaximaliseerd en wordt 

bovendien de betrokkenheid van de lezer/kijker bij het verhaal vergroot (Rigney, “Cultural 

Memory” 73). De manier waarop een verhaal wordt verteld en gepresenteerd, bepaald dus in 

hoge mate de lezers- of kijkersreactie. Paradoxaal gezien, bereiken historici die zich tot de feiten 

beperken dus wel een authentieker verhaal, maar ook een dat minder gemakkelijk te onthouden 

is (Rigney, “The Dynamics” 347).  

Niet alleen de dichterlijke vrijheid op narratologisch vlak werkt in het voordeel van de 

producenten van fictie, ook bijvoorbeeld de literaire kwaliteiten zorgen voor meerwaarde, 

doordat hiermee een esthetische dimensie aan het werk wordt toegevoegd (Rigney, “The 

Dynamics” 347). Deze esthetische dimensie zorgt ervoor dat de cultuuruitingen ook in staat 

zijn om de aandacht te trekken, en te behouden, van mensen die niet specifiek in het onderwerp 

geïnteresseerd zijn, maar wel van een goed verhaal kunnen waarderen (idem). Zeker aangaande 

De tolk van Java is dit laatste relevant: als winnaar van de Libris Literatuur Prijs en de Henriette 

Roland Holst-prijs was Birney met dit boek in staat om een veel grotere groep te bereiken dan 

enkel degenen die ook geïnteresseerd zijn in de afwikkeling van de koloniale overheersing in 

voormalig Nederlands-Indië. Daarnaast, zo stelt Rigney, slagen sommige fictionele narratieven 

er zo goed in om een bepaalde periode ‘herinnerbaar’ te maken, dat ze een ‘cultural frame’ 

produceren voor latere herinneringen (Rigney, “The Dynamics” 350). Ook ten aanzien van De 

tolk van Java en De Oost zou hier sprake van kunnen zijn. Zoals hierboven beschreven oppert 

Gerda Jansen Hendriks dat het grote succes van De tolk van Java heeft bijgedragen aan de 

totstandkoming van De Oost. 
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Een tegendraadse lezing: het gebruik van een postkoloniale bril 
 

De inkadering in cultural memory studies is betreffende dit onderwerp niet voldoende. Hoewel 

cultural memory studies mij zeker in staat stelt om de werking en vormgeving van de 

herinnering aan deze historische episode te analyseren, is het voor deze casus van belang dat 

ik, om de bronnen daadwerkelijk ook kritisch te kunnen analyseren, mij ook verhoud tot het 

veld van de postkoloniale cultuurkritiek. Er is altijd veel discussie geweest over de spelling en 

betekenis van het woord postkoloniaal, moet dit met of zonder koppelteken geschreven 

worden? In dit onderzoek hanteer ik het volgende onderscheid: wanneer ik het over post-

koloniaal heb, wordt de historische periode na de dekolonisatie van de voormalige koloniën 

van westerse mogendheden bedoeld. Wanneer ik van postkoloniaal spreek, gaat het niet om een 

historische periodisering, maar verwijs ik naar een kritische verhouding ten opzichte van het 

koloniale verleden met de daarbij behorende leespraktijken en attitudes.  

Robert J. C. Young definieert postkoloniale cultuurkritiek als de heroverweging van de 

koloniale geschiedenis, specifiek vanuit het perspectief van degenen die eronder te lijden 

hadden, waarbij ook aandacht uitgaat naar de hedendaagse sociale en culturele doorwerking en 

impact van deze geschiedenis (4). In postkoloniale theorie worden heden en verleden met elkaar 

vermengd, waarbij het doel is om het heden te transformeren uit de greep van het verleden 

(idem). Postkoloniale theorie is ontworpen om het ideologisch erfgoed van het kolonialisme 

ongedaan te maken, niet alleen in voormalig gekoloniseerde landen, maar juist ook in het 

Westen zelf (65). Young wijst op het belang van culturele dekolonisatie, waarbij het Westen 

gedekoloniseerd en gedeconstrueerd dient te worden: “This necessarily involves a decentring 

of the intellectual sovereignty and dominance of Europe, the critique of eurocentricism, that is, 

challenging the limits of western ethnocentricity, and the assumption that the white male 

western point of view is the norm and true” (idem). 

In postkoloniale studies is er geen sprake van een eenduidige theorie die een enkel 

standpunt en perspectief omarmt (Young 63).  Dit hangt samen met het besef dat theorie altijd 

een bepaalde mate van abstractie en generalisatie verlangt, waarbij niet altijd rekening kan 

worden gehouden met de specifieke (historische) context van een bepaalde casus (Boudewijn 

35). Het is die ‘culturele eigenheid en verscheidenheid’ die de postkoloniale onderzoeker in het 

oog wil houden, vandaar dat er een afkeer van allesomvattende theorieën heerst (idem). Volgens 

Bill Schwarz moet dan ook het idee van ‘hét postkolonialisme’ losgelaten worden: er is niet 

maar één vorm van postkolonialisme omdat er ook zoveel verschillende historische contexten 

zijn waaruit verschillende vormen van ‘postkolonialiteit’ voortkomen (Schwarz). In 
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postkoloniale theorie komen concepten en theorieën uit een scala aan verschillende disciplines 

samen en ontwikkelen onderzoekers hun eigen analytische instrumentarium (Young 64; 

Boudewijn 35).  

 Hoewel er geen allesomvattende theorie bestaat binnen postkoloniale theorie, zijn er 

wel enkele denkers aan te wijzen die een grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling van 

het veld. Een van hen is Edward Said, die met zijn concept ‘oriëntalisme’ bepalend is geweest 

voor de vroege ontwikkelingen in het veld, en wiens theorieën, hoewel er inmiddels ook kritiek 

op is gekomen, nog steeds vaste kost zijn voor hen die zich bezighouden met postkoloniale 

cultuurkritiek. Met ‘oriëntalisme’ doelt Said op de representatie van de Oriënt vanuit Westers 

oogpunt waarbij de inwoners van de Oriënt systematisch als inferieur afgeschilderd worden. 

Het oriëntalistisch discours bestaat uit stereotypen die uitgaan van een onveranderde Oriënt. 

Het gaat hierbij om de representatie van de ‘Ander’ waarbij de Oriënt als primitief, exotisch, 

passief, irrationeel en verwilderd in oppositie ten opzichte van de Occident (het Westen) wordt 

geplaatst dat meer ontwikkeld, rationeel, geciviliseerd, progressief en gecontroleerd zou zijn. 

Het discours dat verbonden is aan deze binaire oppositie, is door Said gestoeld als oriëntalisme. 

Door de eeuwenlange herhaling van het discours die van tekst tot tekst werd doorgegeven, is 

het oriëntalistisch discours veranderd in een tekstuele waarheid die niet meer in relatie staat tot 

de realiteit (Young 388). Het problematische aan de vele eeuwen van herhaling van dit discours 

is dat het een vormende werking heeft: discoursen reflecteren namelijk niet alleen de realiteit, 

maar hebben een scheppende werking, die veelal in dienst staat van de macht (McLeod 38). De 

negatieve beeldvorming rondom de Oriënt is dan ook gebruikt als rechtvaardiging van het 

imperialisme: “degene die inferieur was, vroeg er als het ware om gecorrigeerd, opgevoed en 

‘beschaafd’ te worden door de ‘superieure’ Europeaan” (Honings et al. 17). Tot op de dag van 

vandaag werkt deze beeldvorming door. Ook vandaag de dag is het dus nog relevant om te 

kijken naar de doorwerking van een koloniaal discours. Koloniale denkwijzen circuleren nog 

steeds en hebben ook vandaag de dag nog macht, ze zijn niet tegelijkertijd met het instorten van 

het koloniale rijk verdwenen (McLeod 33).  

 Hoewel Saids kritiek in eerste instantie was gericht op de representatie van de Oriënt in 

academische werken uit de Occident, is zijn theorie al snel geadapteerd in de postkoloniale 

literatuur- en cultuurkritiek. Dit veld is voortgekomen uit een kritische analyse van het 

koloniale discours waarbij de focus lag op representatie en wijze van voorstellen en hoe die 

werden ingezet als wapens door koloniale grootmachten om de gekoloniseerde mensen 

onderworpen te houden aan koloniale overheersing (McLeod 23). In de postkoloniale 

cultuurkritiek worden koloniale teksten beschouwd als een constructie van sociale verschillen 
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(Boudewijn 30). Het tot ‘de ander’ maken van ‘de Oosterling’ wordt als een centraal punt van 

het koloniale discours beschouwd (idem). Ofschoon de postkoloniale cultuurkritiek zich in eerst 

instantie richtte op teksten die tijdens de koloniale periode zijn geschreven en dus 

hoogstwaarschijnlijk een koloniaal discours bezigden, samenhangend met de tijdsgeest, heeft 

het veld zich door de jaren heen ontwikkeld en uitgebreid waarbij er ook steeds meer aandacht 

is voor de doorwerking van dit koloniale discours in het post-koloniale tijdperk, dat wil zeggen, 

de periode na de dekolonisatie van de door westerse landen gekoloniseerde gebieden. Een van 

de kernaspecten van de postkoloniale kritiek is de stelling dat de interne mentale structuren van 

koloniale macht ook na de formele dekolonisatie doorleven (Schwarz). Volgens Schwarz zijn 

postkoloniale kritieken dan ook altijd het meest effectief geweest wanneer ze dit voortdurende 

hiernamaals van koloniale mentaliteiten aantonen (idem).  

De kern van een kritische postkoloniale analyse is een zogenaamde ‘tegendraadse 

lezing’, door Said ook wel ‘contrapuntal reading’ genoemd, waarbij (tekstuele) representatie 

kritisch onder de loep wordt genomen en vragen worden gesteld over de achterliggende 

ideologieën en vooroordelen die achter de representaties schuilgaan (Said 78). Said geeft, 

behalve dat het duidelijk is dat het om een kritische leeshouding gaat, geen concrete 

methodologische invulling van een ‘contrapunctal reading’ (Boudewijn 39). In de toepassing 

van het concept in de postkoloniale cultuurkritiek staat een kritische leeshouding ten opzichte 

van het kolonialisme en koloniale discoursen centraal en wordt er gewerkt met een uit de 

filologie afkomstig narratologisch instrumentarium (Boudewijn 39). Hoewel het hier over 

‘lezen’ gaat, beperkt deze analyse zich niet enkel tot geschreven bronnen, maar richt het zich 

in brede zin op de kritische analyse van veelsoortige culturele uitingen, zoals ook beeldende 

kunst, film en muziek (McLeod 34). Mijn analyse van zowel De tolk van Java als De Oost 

bestaat dan ook deels uit deze ‘tegendraadse lezing’ waarbij ik specifiek aandacht besteed aan 

de eventuele voortzetting van een koloniaal discours en oriëntalistische noties in de 

representatie.  

Naast een tegendraadse lezing van (post)koloniale teksten concentreert het veld van de 

postkoloniale cultuurkritiek zich ook op culturele producten die zelf als postkoloniaal 

bestempeld kunnen worden. Specifiek aan het postkoloniale gebruik van herinnering is dat het 

indruist tegen de ‘geschiedenis’ en ‘literatuur’ zoals uitgevaardigd door de (ex-)kolonisator 

(D’Haen). Bij een kritische vorm van postkoloniaal herinneren gaat het dus om het bieden van 

een tegengeluid tegen de Eurocentrische versie van de geschiedenis en de literatuur, een ‘re-

working’ vanuit het perspectief van de (ex-)gekoloniseerde (idem). In de postkoloniale 

literatuurwetenschap bestaat er een onderzoekstraditie waarbij specifiek wordt toegespitst op 



 22 

het werk van zogenaamde ‘terugschrijvende’ auteurs. Dit idee van ‘terugschrijven’ werd voor 

het eerst geformuleerd door Bill Ashcroft, Gareth Griffiths en Helen Tiffin in The Empire 

Writes Back uit 1989. In de literatuur van ‘terugschrijvende’ auteurs wordt de (post)koloniale 

geschiedenis herschreven vanuit het perspectief van de ‘ander’ (Ashcroft et al. 34).  In de enge 

definitie schrijven ‘terugschrijvende’ auteurs vanuit een gemarginaliseerde positie in de taal 

van de voormalig kolonisator en bieden een kritisch perspectief op het kolonialisme of de 

nasleep ervan, waarbij ze zich bewust zijn van hun ambivalente relatie tot de cultuur en 

literatuur van de ex-kolonisator en hun eigen visie op de (post)koloniale maatschappij tot 

uitdrukking brengen (Boudewijn 30, 52). Teksten van ‘terugschrijvende’ auteurs zijn dus niet 

enkel postkoloniaal in chronologische zin - teksten die ‘na’ het kolonialisme zijn geschreven - 

maar vooral ook vanwege de kritische en subversieve houding ten opzichte van koloniale 

perspectieven en discoursen die erin tot uiting komen (Boehmer 3).  

 

Postkoloniale cultuurkritiek in Nederland 
 

In de Nederlandse academie is de invloed van de postkoloniale literatuurkritiek lange tijd 

beperkt gebleven, zeker wat betreft de Nederlands-Indische letterkunde (Honings et al. 19). 

Lange tijd was er discussie over of er in een Nederlandse context wel sprake kon zijn van een 

postkoloniale studie zoals die in de Angelsaksische wetenschap is ontwikkeld. Vaak werd 

aangehaald dat er geen sprake was van een situatie waarin ex-gekoloniseerden ‘terugschreven’ 

volgens de definitie die hieraan was verbonden. Hierbij was, in ieder geval aangaande 

voormalig Nederlands-Indië, het argument dat dit kwam doordat het Nederlands nooit het 

Maleis als de lingua franca had vervangen in de kolonie, en er dus ook niet in de taal van de 

ex-kolonisator door de ex-gekoloniseerden werd ‘teruggeschreven’ (Boehmer en Gouda 30). 

Er zijn geen Indonesische schrijvers die in het Nederlands hebben ‘teruggeschreven’, waardoor 

de confrontatie met een Indonesische tegengeluid ontbreekt in de Nederlandse literatuur. 

Volgens Boehmer en Gouda heeft dit ervoor gezorgd dat het hele postkoloniale academische 

veld in Nederland nooit goed op gang is gekomen (Boehmer en Gouda 30).  

Met deze conclusie gaan Boehmer en Gouda echter voorbij aan het punt dat Olf 

Praamstra al in 2008 maakte in zijn oratie, namelijk dat de zogenaamde tweedegeneratie Indo-

Europees auteurs en hun werk zeker wel als ‘terugschrijvende’ auteurs beschouwd kunnen 

worden. Zij schrijven, aldus Praamstra, vanuit de periferie naar het vroegere machtscentrum, 
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waarbij ze zich scherp bewust zijn van hun tweeslachtige relatie met de cultuur en literatuur 

van het moederland:  

 

Aan de ene kant zetten ze zich daartegen af, aan de andere kant zijn ze er nauw mee 
verbonden. Bovendien wonen veel van hen in het vroegere moederland, en ook 
verschijnt hun werk daar. De tussenpositie die ze daardoor innemen brengt deze auteurs 
ertoe om kritisch te kijken naar het kolonialisme en de nasleep ervan (Praamstra 11).  

 

Het ontbreken van een postkoloniaal perspectief inzake de Nederlands-Indische letterenstudie 

zou daarnaast ook samenhangen met de weigering om in het reine te komen met het eigen 

koloniale verleden (Honings et al. 19). Met de komst van de tweede generatie Indo-Europese 

auteurs veranderde echter ook de thematiek in de Indische letteren. Waar er eerst meer sprake 

was van een nostalgisch terugverlangen naar een verloren land, gethematiseerd door verloren 

liefde of vriendschap, die samenhangt met het verliezen van de kolonie, is er in de literatuur 

van deze schrijvers des te meer aandacht voor de gewelddadige afwikkeling van de 

dekolonisatie, de trauma’s waar de ouders de kinderen mee op hebben gezadeld en bijvoorbeeld 

racisme in post-koloniaal Nederland. Het werk van Alfred Birney is dan ook een 

schoolvoorbeeld van ‘terugschrijven’ in een Nederlandse context.  

De laatste jaren wordt de kritische postkoloniale benadering dan ook steeds meer 

omarmd door onderzoekers die zich bezighouden met de bestudering van de Indisch-

Nederlandse letterkunde, zie in dit verband bijvoorbeeld Boudewijn 2016 Warm bloed, 

Snelders 2018 Hoe Nederland Indië leest en Van ’t Veer 2020 De kolonie op drift. Recent (eind 

2021) verscheen De postkoloniale spiegel: de Nederlands-Indische letteren herlezen onder 

redactie van Rick Honings, Coen van ’t Veer en Jacqueline Bel waarin de canon van de 

Nederlands-Indische literatuur vanuit een postkoloniaal perspectief herlezen wordt. 

Mijn ‘lezing’ van De tolk van Java en De Oost sluit aan bij deze ontwikkeling in 

Nederland waarin enerzijds inzichten uit de Angelsaksische postkoloniale cultuurkritiek 

worden toegepast op de specifieke context van Nederlands-Indië, maar er anderzijds ook 

gezocht wordt naar nieuwe benaderingen en toepassing van interdisciplinaire concepten. Waar 

De postkoloniale spiegel zich enkel richt op literatuur, vat ik ‘tekst’ in dit onderzoek ook breder 

op: niet alleen De tolk van Java maar ook De Oost zal ik ‘tegendraads’ lezen en langs eenzelfde 

‘postkoloniale meetlat’ leggen. In dit onderzoek ga ik na in hoeverre er in De tolk van Java en 

De Oost sprake is van ‘terugschrijven’, waarbij dus een kritisch perspectief op de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog wordt geboden, en anderzijds zal ik ook hun werk weer kritisch 

onder de loep nemen en analyseren in hoeverre zij wellicht ook doen aan ‘doorschrijven’. Petra 
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Boudewijn heeft het begrip ‘doorschrijven’ geïntroduceerd als de tegenhanger van 

‘terugschrijven’, namelijk het voortzetten van een in een koloniale ideologie geworteld discours 

en representatie (zie ook Boudewijn 53, 333). Vanuit een postkoloniaal interpretatiekader laten 

zowel De tolk van Java als De Oost een bepaalde paradigmaverschuiving zien, maar 

tegelijkertijd kunnen zij ook vanuit datzelfde kader nog kritisch bejegend worden. 

 

Multidirectionaliteit: het doorbreken van compartimenten 
 

Het onderzoek in deze scriptie bevindt zich dus op het kruispunt van cultural memory studies 

en postkoloniale studies. In Multidirectional memory: Remembering the Holocaust in the Age 

of Decolonization brengt Michael Rothberg bij uitstek deze twee velden samen. In zijn boek 

laat Rothberg zien dat in de heterogene naoorlogse maatschappij meerdere traumatische 

herinneringen met elkaar verweven zijn: culturele herinneringen vormen een dynamisch web 

waarin zich (onverwachte) allianties kunnen voordoen tussen heden en verleden en tussen 

verschillende geschiedenissen (Snelders 38). Met zijn begrip multidirectional memory verzet 

Rothberg zich tegen het idee dat herinneringen met elkaar zouden wedijveren in een beperkte 

publieke ruimte, waarbij er sprake zou zijn van een zero-sum game principe: herinnering van 

het ene, sluit herinnering van het andere uit. Tegenover dit idee van het zero-sum principe 

plaatst Rothberg zijn concept van multidirectional memory, waarbij herinneringen niet elkaars 

concurrent zijn, maar juist met elkaar in verbinding staan, herinneren als “subject to ongoing 

negotiation, cross-referencing, and borrowing; as productive and not privative” (Rothberg, 

Multidirectional 3). Een ontmoeting tussen verschillende geschiedenissen, tijden en plaatsen 

hoeven niet tot een botsing te leiden, maar kunnen elkaar juist ook verrijken en versterken, 

Rothberg noemt dit ook wel ‘productive encounter’ (187). De herinnering van het een kan een 

model vormen met behulp waarvan ook andere herinneringen een plek kunnen krijgen in de 

publieke ruimte. Zo gebruikt Rothberg zijn begrip multidirectional memory onder andere om 

verbanden te leggen tussen herinneringen aan de Holocaust en aan (post)koloniale genocide, 

zoals de Algerijnse oorlog. De herinnering aan die laatste oorlog heeft heel lang geen plek 

gekregen in Frankrijk, maar door de verbinding met herinneringen aan de Jodenvervolging in 

verschillende culturele uitingen, heeft ook deze pijnlijke geschiedenis langzaam een plek 

kunnen krijgen. 

 Hoewel Rothberg zich verzet tegen het idee van de zero-sum game, waarin competitie 

van herinneringen centraal staat, is er in zijn model van multidirectional memory wel aandacht 
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voor machtsverhoudingen: in de context van herinnering aan het koloniale verleden is er 

vanzelfsprekend sprake van ongelijke verhoudingen tussen verschillende 

herinneringsgemeenschappen en hun herinneringen (Snelders 38-39). De herinneringen van 

postkoloniale migrantengemeenschappen krijgen slechts moeizaam een plek binnen de 

nationale herinneringscultuur. Door te focussen op de complexe werking en uitwisseling van 

(culturele) herinneringen laat Rothberg echter zien hoe er, tegen de hegemonie van de nationale 

herinnering, ook oppositie kan bestaan: zogenaamde ‘counter memories’ (Rothberg, 

“Remembering back” 366). Deze ‘counter memories’ bieden een tegengeluid tegen de 

dominante herinneringscultuur waarmee er ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe perspectieven. 

Dit idee van counter memories sluit aan bij het eerdergenoemde idee van ‘terugschrijvende’ 

auteurs zoals dat in de postkoloniale cultuurkritiek is geformuleerd en tevens Çankaya’s 

definiëring van ‘meerstemmigheid’. Met Rothbergs concept van multidirectional memory wil 

ik in dit onderzoek dan ook analyseren op welke manier De tolk van Java en De Oost gezien 

kunnen worden als ‘tegenherinneringen’: postkoloniale culturele uitingen die ingaan tegen het 

dominante nationale narratief in Nederland en daarmee een nieuwe invalshoek op de nationale 

geschiedenis en herinneringscultuur laten zien.  

Een van de manieren waarop De tolk van Java en De Oost een ‘tegenherinnering’ 

vormen, is door de wijze waarop ze de geschiedenis van de Duitse bezetting in Nederland 

verbinden met die van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Door deze twee 

geschiedenissen te verbinden, wordt de geschiedenis van de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog expliciet onderdeel gemaakt van de Nederlandse geschiedenis. Een 

interessant fenomeen aangaande de herinnering van het koloniale verleden in Nederland is het 

idee van compartimentalization: in de regel wordt de koloniale geschiedenis in een apart 

compartiment geplaatst, waardoor het koloniale verleden nooit echt deel lijkt te worden van het 

nationale narratief. Paul Bijl verwoordt dit als volgt:  

 

Histories of the Dutch nation and the Dutch empire are mostly treated as separate matters 
(…). What we see happening is that there is a group of critics that wished to give colonial 
violence a prominent and structural position in Dutch cultural memory, yet that it fails 
to convince the nation that this indeed should be the case, because this 
compartmentalization of national and colonial history makes it impossible for this 
violence to become memorable within a national framework (450-451). 
 

Volgens Bijl heeft deze ‘gecompartimentaliseerdheid’ van de (cultuur)geschiedenis, waarbij de 

geschiedenis van het voormalige koloniale moederland wordt losgekoppeld van de 
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geschiedenis van de voormalige koloniën, een negatieve invloed op de ‘memorability’ van de 

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (of koloniaal geweld in het algemeen), omdat deze 

geschiedenis niet wordt opgenomen in een nationaal frame, maar steeds als een apart 

‘hoofdstuk’ wordt gezien. Bijl is niet de enige die ingaat op dit fenomeen van het bestaan van 

aparte compartimenten inzake de herinnering van voormalig Nederlands-Indië. Een ander 

voorbeeld is het proefschrift van Lisanne Snelders Hoe Nederland Indië leest: Hella S. Haasse, 

Tjalie Robinson, Pramoedya Ananta Toer en de politiek van de herinnering (2018) waarin 

Snelders laat zien dat ook wat betreft de literaire herinnering aan voormalig Nederlands-Indië 

er aparte compartimenten bestaan: een Nederlandse, een Indisch-Nederlandse en een 

Indonesische. Vooral die laatste heeft, vanwege de schaarse stemmen die het Indonsische 

perspectief vertegenwoordigen, nooit goed een plek kunnen krijgen in de Nederlandse 

(literaire) herinneringscultuur.  

Birney en Taihuttu nemen wat betreft deze compartimenten een tussenpositie in en 

lijken met hun werk ook in staat om de compartimenten enigszins te doorbreken. Beide makers 

kunnen gezien worden als representanten van de post-koloniale generatie in Nederland: beiden 

komen uit een gemengd gezin, met een Nederlandse ouder en een ouder met wortels in de oud-

kolonie. Birney met zijn Indo-Europese achtergrond en Taihuttu, met Molukse roots, zijn 

verbonden met bevolkingsgroepen die, vanwege hun gemengde afkomst dan wel vanwege hun 

relatie met de kolonisator en hun rol in het KNIL, in zeker zin zowel als ‘object’ en als ‘agent’ 

van het Nederlandse kolonialisme kunnen worden gezien (zie ook Snelders 167). Dit maakt hun 

positie in postkoloniale zin ook dubbelzinnig. Tijdens de koloniale overheersing van Nederland 

in de Indonesische archipel bezetten Molukse Christelijke KNIL-militairen een 

geprivilegieerde positie binnen de koloniale maatschappij. Als onderdeel van het militaire 

gezag waren ze in feite deel van de koloniale onderdrukking. In deze positie voelden ze zich 

ook verheven boven andere inheemse bevolkingsgroepen, wat ze de bijnaam ‘Zwarte 

Nederlanders’ opleverde (Doolan 174-175). Indo-Europeanen maakten in Nederlands-Indië 

(mits ze door hun Europese ouder erkend waren), deel uit van de Europese bevolkingsgroep. 

Hiermee behoorden zij dus formeel gezien tot de kolonisator (Boudewijn 52). Zij namen echter 

een dubbelzinnige positie in binnen de kolonie: zij hadden wortels in zowel westerse en oosterse 

families, waren in Indië geboren, maar waren cultureel veelal op Nederland gericht (Boudewijn 

52). Daarnaast werd lang niet elk kind uit een gemend huwelijk erkend door diens Europese 

vader, waardoor er ook velen waren die niet de Europese status verkregen. Birney en Taihuttu 

zijn middels hun familiegeschiedenis aan deze tussenposities verbonden en dit zie je ook terug 

in hun werk: ze vertolken niet de stem van de ex-kolonisator, maar ook niet ondubbelzinnig die 
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van de ex-gekoloniseerde. Hun vertellingen verbinden de geschiedenis van Nederland 

‘overzee’ met die van het vaste land en worden niet als een apart ‘hoofdstuk’ behandeld: de 

geschiedenis van het voormalige moederland en de voormalige kolonie worden met elkaar 

verweven en met elkaar in dialoog gebracht. In hun werk is dus bij uitstek sprake van 

multidirectional memory.  
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Methode  
 

Het onderzoek in deze scriptie bevindt zich zoals gezegd op het kruispunt van cultural memory 

studies en postkoloniale studies. In mijn analyse heb ik een close-reading van De tolk van Java 

en De Oost uitgevoerd om de presentatie van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog in 

kaart te brengen, waarbij ik specifiek heb gelet op de manier waarop De tolk van Java en De 

Oost een ‘tegenherinnering’ creëren. Concreet heb ik allereerst een narratologische analyse 

uitgevoerd.5 Daarnaast heb ik in mijn ‘tegendraadse lezing’ van beide bronnen ook aandacht 

besteed aan allerlei inhoudelijke aspecten aangaande de representatie van de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog. Hierbij ben ik bottom-up te werk gegaan: om recht te doen aan 

beide, zeer verschillende bronnen, heb ik, waar relevant, verschillende accenten gelegd. Om de 

analyse wel systematisch vorm te geven heb ik de in de inleiding geformuleerde deelvragen 

steeds als uitgangspunt genomen. Hieronder zal ik per deelvraag specificeren wat ik mij heb 

afgevraagd tijdens de close-reading, aan welke aspecten ik extra aandacht heb besteed en welke 

eventuele methodische concepten ik heb gebruikt voor het beantwoorden van mijn vragen.   

 

Welk verhaal over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog vertellen De tolk 

van Java en De Oost? 
 

Via deze deelvraag heb ik mij in mijn close-reading gericht op wat de kijker/ lezer te weten 

komt over (het verloop van) deze complexe en zeer gewelddadige geschiedenis waarover in 

Nederland veel mensen vrij weinig kennis hebben. Hierbij vroeg ik mij af welk beeld van de 

oorlog de lezer/kijker krijgt op basis van De tolk van Java of De Oost en hoe dit beeld zich 

verhoudt tot het dominante narratief over deze oorlog dat lang in Nederland overheerste. Wat 

wordt er bijvoorbeeld verteld over het Nederlandse extreme geweld en de oorlogsmisdaden, en 

wordt hier ook op gereflecteerd? Bij deze deelvraag heb ik mij dus vooral op de inhoud gericht 

door te kijken naar wat je als kijker/ lezer te weten komt over… 

 
5 Narratologische theorie zoals die is ontwikkeld in de literatuurwetenschap, is niet één op één te vertalen naar 

film, aangezien beide media heel verschillend zijn. Om in deze scriptie beide media toch naast elkaar 

narratologisch te kunnen analyseren, maak ik gebruik van Peter Verstratens Handboek Filmnarratologie uit 2008, 

waarin Verstraten de door Mieke Bal ontwikkelde narratologische theorie vertaalt naar een narratologische analyse 

van films. Voor de basis wat betreft literair narratologische begrippen maak ik gebruik van Literair Mechaniek 

van Erica van Boven en Gillis Dorleijn.  
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- de aanloop naar en het verloop van de oorlog; 

- de betrokken strijdende partijen; 

- zowel de Nederlandse als Indonesische framing van de strijd;  

- de aard van en het voorkomen van verschillende soorten van geweld (denk aan ‘regulier’ 

militair geweld, asymmetrisch geweld, oorlogsmisdaden, seksueel geweld, talig 

geweld, racisme); 

- de nasleep van de oorlog in Nederland; 

- het Nederlandse zelfbeeld wat betreft de oorlog. 

 

Wiens verhaal wordt gerepresenteerd? 
 

Bij deze deelvraag richt ik mij op de vraag vanuit wie er over de oorlog wordt verteld: wiens 

perspectief komt aan bod? De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog betreft een zeer 

complexe geschiedenis waarbij veel strijdende en lijdende partijen betrokken waren: wie wordt 

er in De tolk van Java en De Oost hierover, al dan niet letterlijk, aan het woord gelaten, wie 

komt er in beeld? Kortom: wiens verhaal wordt er gerepresenteerd? Wiens ervaring krijg je mee 

als lezer? En hiermee samenhangend vraag ik mij af met wie je je hierdoor als lezer/kijker 

identificeert en welk effect dit heeft op de perceptie van de vertelde geschiedenis. Vanuit een 

kritische postkoloniale tegendraadse lezing let ik hierbij tegelijkertijd ook op wiens perspectief 

ontbreekt: wie komt niet aan het woord of in beeld, of slechts op de achtergrond? Ik richt mij 

hier op welk perspectief de personages vertegenwoordigen en besteed hierbij aandacht aan 

onder andere etniciteit en gender en hoeveel zeggenschap de personages hebben.  

 Om deze vraag te kunnen beantwoorden maak ik onder andere gebruik van een 

narratologische analyse gericht op de vertelsituatie, focalisatie, personages. Aandacht besteden 

aan de sturende werking van de vertelinstantie en focalisatie is van groot belang in een kritische 

postkoloniale tegendraadse lezing, omdat die ons in staat stelt om ideologische betekenislagen 

bloot te leggen: een analyse van de vertelsituatie en focalisatie geeft inzicht in hoe de 

gebeurtenissen en objecten worden waargenomen en daarmee samenhangend, hoe de lezer of 

kijker daardoor wordt beïnvloed. Zoals in mijn theoretisch kader te lezen valt heeft de 

narratologische structuur van een verhaal invloed op de herinnerbaarheid van de vertelde 

geschiedenis en op de lezers- of kijkersreactie. De manier waarop de vertelling wordt 

gestructureerd door de verteller is bepalend voor de manier waarop we als lezer/ kijker dingen 

te weten komen over het verloop van het verhaal en hoe we die interpreteren. Daarom heb ik in 
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mijn analyse van De tolk van Java en De Oost ook ontleed hoe de vertelstructuur is 

vormgegeven.  

In de literatuurwetenschap wordt bij de analyse van de vertelsituatie onderscheid 

gemaakt ten aanzien van het niveau waarop een vertelinstantie opereert en aangaande de 

betrokkenheid van de vertelinstantie. De hoogste vertelinstantie in een tekst is de 

extradiëgetische verteller. Deze verteller staat buiten de verhaalwereld en beschrijft als het ware 

van bovenaf wat er gebeurt. Een stap lager heb je de intradiëgetische verteller, die ingebed is 

in het verhaal. Een personage dat de vertellende rol vervult, is een intradiëgetische verteller. 

Naast het niveau waarop de vertelinstantie opereert, kun je ook onderscheid maken op basis 

van de betrokkenheid van de verteller: een homodiëgetische verteller geeft vanuit zijn eigen 

ervaring de gebeurtenissen weer, een heterodiëgetische verteller staat buiten het verhaal en 

heeft de vertelde gebeurtenissen niet zelf meegemaakt. Afhankelijk vanuit wiens perspectief 

het verhaal wordt verteld en hoe betrokken de verteller zelf bij het vertelde is, kan de lezer 

gestuurd worden. Zo kan de verteller door de manier waarop die de gebeurtenissen of 

personages beschrijft, de perceptie van het vertelde beïnvloeden. De vertelstructuur heeft dus 

niet alleen invloed op wat we als lezer te weten komen, maar is ook bepalend voor hoe we tegen 

het vertelde aankijken.  

De filmische verteller steekt heel anders in elkaar dan de literaire verteller: waar in een 

roman het verhaal over wordt gedragen via woorden, gebeurt dat in film via het tonen van beeld 

en het laten horen van geluid. In film heb je dan ook zowel een verteller op het beeldspoor, die 

beeld en teksten toont, als een verteller op het geluidsspoor die geluid en gesproken tekst 

produceert (Vestraten 17). De vertelling op het beeldspoor en die op het geluidspoor kunnen 

los van elkaar staan en ook met elkaar botsen. Boven de verteller op het beeldspoor en die op 

het geluidspoor staat dan ook nog een filmisch verteller die de afstemming tussen beide 

reguleert (idem). Waar bij literatuur via beschrijvingen kenmerken aan personages en objecten 

worden toegekend, is dit bij film een veel implicieter proces waarbij sprake is van stilzwijgende 

beschrijving door de beeldverteller. Door te tonen, wordt er een beschrijving gegeven. De 

beeldverteller is verantwoordelijk voor wie en wat er in beeld komt, welke ruimte ze innemen 

en bijvoorbeeld ook hoe de personages worden belicht: dit zijn allemaal sturende factoren. Door 

het overspecifieke karakter van film, wordt er in een shot altijd een heel scala aan details 

getoond. Door cinematografische manipulatie, zoals belichting, kunnen accenten worden 

gelegd, waardoor de nadruk op bepaalde elementen komt te liggen. Ook de kadrering is relevant 

wanneer het gaan om representatie: elk shot in een film wordt begrensd door een frame, wie of 

wat valt daarbinnen en wie of wat valt erbuiten? (Verstraten 72). Hierom let ik in mijn analyse 
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van De Oost, behalve dat ik kijk naar ‘wie’ er beeld wordt gebracht, ook op de manier waarop 

de opname in beeld wordt gebracht: vanuit welke hoek wordt er gefilmd (laag, hoog, 

ooghoogte) en vanaf welke afstand (close-up of in long shot), wordt er gespeeld met kleur of 

scherpte en welk effect heeft dit? De hoek van waaruit gefilmd wordt kan heel betekenisvol 

zijn en heeft ook effect op de betrokkenheid van de kijker bij het getoonde: een personage dat 

vaak in close-up verschijnt, bouwt een narratief ‘krediet’ op waarbij de kans groot is dat de 

kijker zijn of haar visie op de gebeurtenissen meekrijgt (idem). Camerastandpunt is dus ook 

verbonden met focalisatie.  

De analyse van de focalisatie geeft inzicht in hoe in een vertelling de waarnemende 

positie gestructureerd is. Focalisatie is ook wel de visie van waaruit de gebeurtenissen worden 

bezien. Personages kunnen zowel sprekend als denkend opgevoerd worden, waarbij ook hun 

visie aan bod komt. Als lezer of kijker beschouw je de personages en gebeurtenissen via de 

‘ogen’ van de focalisator. Aan dit gezichtspunt zijn automatisch meningen en oordelen 

verbonden die de kijk op het vertelde kunnen beïnvloeden. Aan de weergave van personen of 

objecten kan dus een ideologische lading verbonden zijn die samenhangt met de positie van de 

focalisator. In mijn tegendraadse lezing van De tolk van Java en De Oost zal ik dan ook 

specifiek letten vanuit wie het vertelde wordt waargenomen en blootleggen welke eventuele 

ideologische lading hieraan verbonden is. Behalve dat ik mij in mijn analyse richt op de 

focalisator, besteed ik dan ook aandacht aan de gefocaliseerde objecten, de objecten van 

waarneming: welk beeld krijgen we van hen doormiddel van de visie die de focalisator ons 

verschaft.  

In literatuur richt een analyse van de focalisatie zich op de vraag van wie we de 

zintuigelijke waarnemingen, gedachten, meningen en oordelen meekrijgen. Kortom: vanuit wie 

wordt het vertelde waargenomen en in welke mate krijg je inzicht in wat iemand zegt en denkt. 

De vertelsituatie hangt nauw samen met focalisatie, maar hoeft niet vanzelfsprekend samen te 

vallen. Wanneer de verteller de waarnemende instantie is, is er sprake van externe focalisatie. 

Wanneer er vanuit het gezichtspunt van een personage wordt gefocaliseerd, is er sprake van 

interne focalisatie. De weergave van waarneming, gesprekken en gedachten heeft een sturende 

werking op de lezer. Zo kan de verteller het woord letterlijk afstaan aan personages en wat zij 

zeggen weergeven in de directe rede. Op die manier krijg je als lezer directe toegang tot wat 

een personage zegt en vindt. Ook gedachtes kunnen op deze manier weergegeven worden. De 

verteller kan ook op indirecte wijze weergeven wat een personage denkt of zegt. Door vanuit 

het ene personage wel en vanuit een ander niet de focaliseren, kan de lezer of kijker gestuurd 

worden in het identificatieproces: we zijn eerder geneigd ons te identificeren met een personage 
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waarvan we het handelen en denken meekrijgen. Los van de identificatie, kleurt de focalisatie 

ook de perceptie van het verhaal: wanneer er bijvoorbeeld steeds vanuit de verteller wordt 

gefocaliseerd en hier geen andere visie tegenover wordt geplaatst, heeft dit een sturende 

werking omdat aan dit gezichtspunt de meningen en oordelen van de verteller verbonden zijn, 

ook als dit niet expliciet wordt gemaakt.  

In film is sprake van interne focalisatie wanneer de waarneming van een personage 

samenvalt met de positie van de beeldverteller (Verstraten 105). Editing kan zorgen voor een 

zogenaamde eyeline match die ervoor zorgt dat de kijker zich identificeert met de focalisator: 

in shot A zien we een kijkend personage, in shot B het blikveld van het personage. Door deze 

manier van editen wordt de indruk gewekt dat wij door de ogen van het personage kijken en 

zien wat het personage ziet, er is dan dus sprake van interne focalisatie. In deze situatie fungeert 

het personage als ‘stand-in’ voor de kijker: de camera laat zien wat het personage ziet en dit 

zien wij als kijker. Als kijker hechten we ons graag aan een personage dat als onze stand-in 

fungeert: “wij kijken met de ogen van een personage en ‘voelen’ zodoende met hem of haar 

mee. Uit de gelaatsuitdrukking van het focaliserende personage kunnen we doorgaans afleiden 

hoe we de scène moeten lezen” (92). We kunnen ons dus ook makkelijker met een personage 

identificeren dat als ‘stand-in’ voor ons fungeert (90).  

Samenhangend met een analyse van de vertelsituatie en focalisatie besteed ik in mijn 

close-reading ook aandacht aan welke personages er voorkomen in De tolk van Java en De Oost 

en welke rol zij spelen in de vertelling van de geschiedenis van de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog. Zo ben ik geïnteresseerd in welke perspectieven de personages 

vertegenwoordigen, maar ook hoe zijn gerepresenteerd worden en welke waardeoordelen daar 

al dan niet uit spreken: is de wijze waarop zij beschreven worden bijvoorbeeld betekenisvol 

wanneer we het hebben over de voortzetting van een oriëntalistisch discours? Via een analyse 

van de vertelsituatie, focalisatie en personages kan ik antwoord geven op de vraag vanuit wiens 

perspectief de geschiedenis van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog wordt 

gerepresenteerd, welk perspectief tegelijkertijd uitgesloten wordt en welk effect dit heeft op het 

beeld dat de lezer/ kijker krijgt van deze geschiedenis. 

 

Hoe wordt het verhaal verteld? 
 

Bij deze deelvraag richt ik mij op de manier waarop de herinnering aan de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog vorm krijgt in de cultuuruiting, vanuit het idee dat de vormgeving 
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van een vertelling van belang is in het betekenisvol maken van het vertelde verhaal. Buiten mijn 

analyse van personages, vertelsituatie en focalisatie, besteed ik ook aandacht aan de manier 

waarop ‘tijd’ een rol speelt in de vertelling over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Er 

zijn tal van mogelijkheden waarop de gebeurtenissen in een verhaal geordend kunnen worden. 

De manier waarop dit gebeurt, heeft invloed op de opbouw van spanning, het doseren van 

informatie en bijvoorbeeld de psychologische verdieping van de personages (Van Boven en 

Dorleijn 271). In De tolk van Java noch in De Oost wordt de geschiedenis chronologisch 

verteld, maar wordt er gespeeld met tijd. Een voorbeeld van tijdsmanipulatie in een verhaal zijn 

flashforwards en flashbacks. Flashbacks kunnen dienen om een personage meer diepgang te 

geven, maar ze kunnen ook dienen als verklaring voor de manier waarop een personage zich in 

het heden gedraagt (275). Flashforwards kunnen worden gebruikt om vooruit te wijzen naar 

een gebeurtenis in de toekomst waarmee spanning kan worden toegevoegd aan het verhaal. In 

mijn analyse vind ik het vooral relevant om te kijken naar deze omgang met tijd omdat ik 

geïnteresseerd ben in de manier waarop De tolk van Java en De Oost de eerder beschreven 

compartimenten doorbreken door de manier waarop ze spelen met tijd. In mijn onderzoek ben 

ik nagegaan op welke manier de omgang met het wisselen in tijd en ruimte bijdraagt aan het 

verbinden van verschillende herinneringen en geschiedenissen, oftewel multidirectional 

memory, waarbij de geschiedenis van Nederland met die van voormalig Nederlands-Indië wordt 

verbonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verbinding van de herinnering van de 

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog aan die van de Tweede Wereldoorlog.  
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Analyse  
 

Voordat ik mij op de daadwerkelijke analyse van de De tolk van Java en De Oost zal richten, 

wil ik hier eerst een beeld schetsen van het discours rondom de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog dat lang dominant was in Nederland, een discours waar, zo 

beargumenteer ik hieronder, De tolk van Java en De Oost een tegengeluid tegen bieden.  

 

‘Onze jongens’ doen dat niet: de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en het 

Nederlandse zelfbeeld6  
 

De herinnering van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog in Nederland is altijd moeizaam 

geweest. Een van de verklaringen hiervoor lijkt te liggen in het Nederlandse zelfbeeld waarin 

geen plaats schijnt te zijn voor identificatie met daderschap. Bruut geweld is, zo luidt het 

discours, vooral iets dat Nederlanders aan was gedaan, “lang geleden door de Spaans papen, 

recent door Nazi-Duitsland” (Oostindie 19).  De extreem gewelddadige afwikkeling van de 

dekolonisatie in voormalig Nederlands-Indië past niet goed bij het idee dat Nederland graag 

koestert, namelijk dat van ‘Nederland gidsland’. Nederland presenteert zichzelf graag als een 

niet-gewelddadige natie, terwijl er tegelijkertijd wel trots heerst over dat ‘zo’n klein landje’ 

toch wel lange tijd zo een groot koloniaal rijk heeft gehad. In haar boek Witte onschuld gaat 

Gloria Wekker in op deze paradox binnen het nationale zelfbewustzijn van Nederland. Het 

dominante zelfbeeld in Nederland is dat van klein, krachtig en moreel land, voorganger in 

internationaal recht als huisvester van het Vredespaleis in Den Haag (Wekker 5). Ook als 

koloniale macht presenteerde Nederland zichzelf veelal als goedgezind en niet leunend op 

geweldsdaden om de overhand in de koloniën te behouden, in tegenstelling tot andere koloniale 

machten (Luttikhuis en Moses 264). Scagliola merkt hierover op dat er in Nederland sprake 

lijkt te zijn van een soort onvermogen om de koloniaal-militaire ervaring van geweld op te 

nemen in het historische bewustzijn omdat het zelfbeeld van een vredelievende tolerante natie 

zo een grote plaats inneemt (10). Het vele koloniale geweld en de eerdere koloniale oorlogen, 

 
6 Deze paragraaf is deels gebaseerd op een eerder paper dat ik schreef voor het vak Colonial memory and 

postcolonial heritage met de titel: “De verboden metafoor: Multidircetional memory in de naoorloogse 

herinneringscultuur rondom WOII en de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) in Nederland”. 

Deze paper is niet gepubliceerd.  
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zoals de Java-oorlog en de Aceh-oorlog maken dan ook geen deel uit van het Nederlandse 

zelfbeeld. Niet voor niets werd de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog lang afgedaan als 

‘politionele acties’, een eufemistische term die de suggestie moest wekken dat het slechts om 

een binnenlands conflict ging dat intern zou worden opgelost. Nederland bleef Indonesië als 

haar kolonie beschouwen en was ervan overtuigd dat het land eerst, met de hulp van Nederland, 

meer ontwikkeld en moderner zou moeten worden voor dat het klaar zou zijn voor 

onafhankelijkheid (Luttikhuis & Moses 264). Naar buiten toe werd dan ook een beeld geschetst 

van een humanitaire missie om ‘orde en rust’ terug te brengen in de ‘kolonie’.  

Decennialang bleef het dominante discours over de oorlog vol staan met eufemismen 

als ‘politionele acties’ en ‘excessen’, termen die laten zien dat er weinig ruimte was voor 

reflectie op het gepleegde extreme geweld. Het is echter niet zo dat er niets bekend was over 

de oorlogsmisdaden die door de Nederlandse militairen in Indonesië waren gepleegd. Al 

gedurende de oorlog kwamen hierover al berichten naar buiten, onder andere via soldaten die 

in brieven naar huis of direct naar de kranten hierover schreven. Echter, wanneer dit soort 

berichten werden gepubliceerd, werd er door het Nederlandse publiek vaak afwijzend 

gereageerd. Wanneer tijdschriften zoals De Groene Amsterdammer hierover publiceerden, 

verloren ze abonnees: de lezers waren niet in staat te geloven dat ‘onze jongens’ zulke 

wreedheden konden begaan (Hendriks 411). Ook later veranderde dit sentiment nauwelijks: in 

1969, toen veteraan Joop Hueting met zijn getuigenissen over de Nederlandse oorlogsmisdaden 

naar buiten kwam in het programma Achter het nieuws, ontving hij doodsbedreiging en moesten 

zijn kinderen bewaakt worden onderweg naar school.  

De herinnering aan de gewelddadige afwikkeling van de koloniale overheersing in 

Indonesië heeft dan ook nooit echt een plek kunnen vinden binnen het grotere, Nederlandse 

nationale narratief: het koloniale geweld werd niet vergeten, informatie was er immers genoeg, 

maar kon slecht een plek krijgen omdat men zich niet in het beeld van gewelddadige 

onderdrukker herkende (Luttikhuis & Moses 270). Hier kwam de dominante aanwezigheid van 

de herinnering aan de Duitse bezetting in Nederland nog bij. Limpach spreekt in deze context 

van de zogenaamde ‘Hollandse doofheid’: het dominante narratief was en bleef dat van het 

Nederlandse leed tijdens de Duitse bezetting (Limpach 10). Niet alleen omdat deze ervaring 

‘dichter bij huis’ lag, maar vooral ook omdat de Nederlanders er zich geen daders van voelden, 

maar slachtoffers (idem). Kortom: naoorlogs Nederland was druk met de wederopbouw van het 

land en na het pijnlijke verlies van de kolonie wilde men die periode het liefst zo snel mogelijk 

vergeten.  
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In dit zelfbeeld is de laatste jaren dus langzaamaan verandering aan het komen, al gaat dit niet 

zonder slag of stoot. Sinds de openbaringen over Nederlandse oorlogsmisdaden van Hueting in 

1969, zijn volgens Pamela Pattynama de herinneringsbeelden ten aanzien van voormalig 

Nederlands-Indië ambivalent en tegenstrijdig geworden (Pattynama, De baai 12). Waar 

voorheen nostalgie en tempo-doeloe de boventoon voerden, kreeg schuldbesef en schaamte 

over de Nederlandse koloniale uitbuiting en de gepleegde oorlogsmisdaden steeds meer ruimte 

en traden nieuwe stemmen toe in het debat (idem). Indisch slachtofferschap, en “opgekropte 

emoties van veteranen die in een vuile oorlog vochten” bestaan naast de kritische stemmen van 

de tweede generatie en historici en auteurs zonder ervaringskennis (idem). Door deze botsing 

van perspectieven ontbreekt er consensus over “de meest correcte herinnering”: “Welke 

herinnering is waarheidsgetrouw? Welke groep heeft meer recht op Indië?” (12-13). Dergelijke 

vragen blijven volgens Pattynama onbeantwoord, waardoor Indië in de Nederlandse 

herinneringscultuur een omstreden plaats blijft innemen (idem). In wat volgt analyseer ik welke 

stem De tolk van Java en De Oost binnen deze omstreden herinneringscultuur vertolken en op 

welke manier zij een tegengeluid bieden tegen het dominante discours over deze in Nederland 

toch moeilijk ‘herinnerbare’ periode.  
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De tolk van Java 
 

Inhoud van het boek 
 

De tolk van Java vertelt het verhaal van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog vanuit het 

perspectief van de Indo-Europese Arto. Arto groeit op in Soerabaja, kind van een Peranakan-

Chinese moeder, Sie Swan Nio, en een Schots-Nederlandse Indo-Europese vader, Willem 

Nolan. Arto’s vader heeft de kinderen die hij met Sie Swan Nio heeft gekregen nooit erkend, 

waardoor ze niet de Europese status hebben gekregen. Hierdoor wordt er, zoals Arto het 

omschrijft, door de “hogere Indische coterie”, de Indische families van hoger aanzien, 

neergekeken op Arto en zijn broers en zussen (Birney 103). Arto krijgt echter wel, net als zijn 

oudere broers, een Europese schoolopleiding en koestert een grote liefde voor ‘Koningin en 

Vaderland’. Arto heeft intussen ook een heleboel Indonesische vrienden van verschillende 

komaf: Javanen, Madoerezen, Boeginezen, Makassaren, Menadonezen, Ambonezen en 

Timorezen. Anders dan veel van hen droomt hij echter niet van een onafhankelijk Indonesië, 

maar van zijn ‘vaderland’ Nederland, ook al heeft hij dat nog nooit gezien. Arto neemt dus een 

heel dubbelzinnige positie in: hij wordt niet geaccepteerd door de Indo-Europese gemeenschap, 

staat heel anders tegenover het kolonialisme dan zijn Indonesische vrienden en staat met zijn 

Peranakan Indo-Europese afkomst tussen allerlei verschillende groepen in.  

 Tijdens de Japanse bezetting weet hij vanwege zijn Chinese afkomst buiten de 

interneringskampen te blijven. Hij pleegt samen met zijn Indonesische vrienden verzet tegen 

de Japanners en wordt hierdoor meermaals gemarteld door de Kempeitai. Na de capitulatie van 

Japan op 15 augustus en het uitroepen van de onafhankelijkheid door Soekarno en Hatta op 17 

augustus, breekt er een gewelddadige revolutionaire periode in waarin Arto en zijn vrienden 

tegenover elkaar komen te staan. Arto doodt meerdere pemoeda’s - jonge Indonesische 

onafhankelijkheidsstrijders - en meldt zich vrijwillig bij de geallieerde troepen. Waar zijn 

Indonesische vrienden vechten tegen de Britten, wijst Arto die troepen juist de weg en verraadt 

hij waar de stellingen van de pemoeda’s zitten. Arto gaat werken voor de Allied Military 

Administration Police Forces, maar meldt zich zodra de Nederlanders landen op Java aan bij 

de mariniers. Arto wordt ‘tolk’ bij de Veiligheidsdienst Mariniersbrigade (VDMB) en gaat aan 

de slag op de verhoorafdeling. Vanwege zijn talenkennis - hij spreekt en schrijft Nederlands, 

Engels, Frans, Duits, Hoogjavaans, Middenjavaans, Laagjavaans, Madoerees, Soendanees, 

Pidginchinees, Kantonees, Japans, Arabisch en Maleis - is hij aantrekkelijk voor de 
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Nederlanders in de functie van tolk. In de praktijk beperken zijn werkzaamheden zich echter 

niet tot het tolken van verhoren: Arto voert zelf de verhoren uit, waarbij hij grof geweld 

gebruikt. Daarnaast gaat hij mee op patrouilles, neemt hij deel aan de grootschalige militaire 

acties politionele actie I en II en voert hij counterintelligence uit. Hoewel hij op papier dus 

slechts ‘tolk’ is, wordt hij volledig militair ingezet bij ‘zuiveringsacties’, en martelt en 

executeert hij krijgsgevangenen op eigen initiatief. 

Op het moment dat Nederland, onder grote internationale druk, op het punt staat de 

onafhankelijkheid van de Indonesische Republiek te erkennen, pleegt Arto samen met zijn 

vroegere Indonesische vrienden overvallen op konvooien van de TNI, het officiële leger van de 

Indonesische Republiek. Dit doet hij samen met overgelopen KNIL-militairen en leden van de 

Angkatan Perang Radoe Adil: het Legioen van de Rechtvaardige Vorst (APRA) en de Daroel 

Islam (DI), die wel voor onafhankelijkheid van Indonesië strijden, maar een andere staatsvorm 

aanhangen dan die van de republiek onder Soekarno. Zo sluit Arto zich aan het einde van 1949 

aan bij tegenstanders van de Mariniersbrigade, waarmee zijn dubbele positie in deze oorlog 

compleet is.    

Vanwege de oorlogsmisdaden die hij in naam van Nederland heeft begaan gedurende 

de oorlog, wordt hij gezocht door de hoogste staf van de TNI en moet hij voor zijn eigen 

veiligheid vluchten naar Nederland. Daar aangekomen trouwt hij met de Helmondse Johanna 

met wie hij vijf kinderen krijgt: drie zonen en twee dochters. Ook in Nederland blijft de oorlog 

hem achtervolgen, in paranoia, nachtmerries en zijn eigen geweld. Hij mishandelt zijn vrouw 

en kinderen, die uiteindelijk ook uit huis worden geplaatst. Daarnaast voert hij strijd tegen de 

Nederlandse staat voor erkenning en tegen discriminatie. Het Nederland waar hij altijd van 

droomde toen hij in ‘Indië’ woonde, bleek toch minder ruimhartig te staan tegenover ‘bruine 

mensen’ zoals hij. Uiteindelijk tikt hij alle belevenissen uit zijn jeugd, van voor de Japanse 

bezetting tot de eerste maanden in Nederland, uit op zijn typemachine, resulterend in zijn 

memoires. 

Niet alleen Arto zelf wordt achtervolgt door de oorlog, door de niet-aflatende stroom 

van gruwelijke verhalen die hij al van kleins af aan te horen krijgt, wordt ook zijn oudste zoon 

Alan met de oorlog belast. Wanneer hij de memoires van zijn vader vindt, begint hij zich in zijn 

vaders oorlog te verdiepen. Uiteindelijk schrijft hij het boek dat wij als lezer voorgeschoteld 

krijgen: De tolk van Java. Alan vertelt in dit boek een familiegeschiedenis waarin geweld een 

grote rol speelt. Alan getuigt van de oorlogservaringen van zijn vader op basis van de verhalen 

die hij als kind altijd al te horen kreeg, maar laat hem vooral ook zelf aan het woord komen in 

de passages uit zijn memoires. Daarnaast gaat hij in gesprek met zijn moeder over haar jeugd, 
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het begin van haar relatie met Arto en het gewelddadige verdere verloop van hun huwelijk. 

Daarbij gaat hij ook in op hoe hij zelf zijn jeugd ervaren heeft, geteisterd door zijn door de 

oorlogen getraumatiseerde vader en met een onverschillige moeder die het liefst de hele dag 

rokend blijspelen kijkt.  

Door het boek heen levert Alan ook commentaar op de omgang met de koloniale 

geschiedenis in Nederland en het feit dat mensen er vooral zo weinig van weten en ook weinig 

interesse in tonen. Het boek dat hij uiteindelijk schrijft kan dan ook gezien worden als een 

aanklacht tegen de onwetendheid over zowel de Japanse bezetting als de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog: door zijn vaders memoires met het brede publiek te delen wordt 

diens verhaal dat volgens Alan niet in de Nederlandse geschiedenisboeken te vinden is, 

eindelijk verteld.  

 

Vertelsituatie en focalisatie in De tolk van Java  
 

De tolk van Java kent een erg gelaagde vertelstructuur die van invloed is op de manier waarop 

wij als lezers kennisnemen van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en de herinnering 

van deze geschiedenis in Nederland. Om dit effect bloot te leggen, ga ik in deze paragraaf dieper 

in op de vertelstructuur en focalisatie en hoe die verdeeld is over de verschillende personages.  

 In het boek is sprake van een kadervertelling waarin door zoon Alan verschillende 

verhaallijnen samengebracht zijn. Op de titelpagina wordt de inhoud van het boek 

aangekondigd:  

 

De herinneringen van een kamerolifantje, de memoires van een oorlogstolk gehamerd 
op een schrijfmachine, onderbroken met verhalen, brieven en gemopper van de oudste 
zoon, becommentarieerd door zijn broer    

 

Alan Noland is deze oudste zoon, als alter ego van Alfred Birney is hij de schrijver van het 

boek en vormt tevens de hoogste vertelinstantie. Alan is dus de extradiëgetische verteller. Hij 

laat anderen personages aan het woord - zowel direct als door tekstfragmenten waarin zij 

spreken in te voegen - en levert tussendoor ook steeds commentaar op het vertelde. Alan is 

afwisselend een heterodiëgetische verteller en homodiëgetische verteller omdat hij zowel 

anderen aan het woord laat over wat zij hebben meegemaakt, als dat hij ook vertelt over wat hij 

zelf mee heeft gemaakt. Buiten dat hij dus als componist van het boek op het hoogste niveau 

zit, vertelt hij ook over zichzelf als personage en dus onderdeel van het verhaal, waardoor hij 
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ook intradiëgetische verteller kan zijn. Alan vertelt over zijn eigen jeugd in Nederland, laat zijn 

ouders aan het woord over die van hen, de oorlogen die ze hebben meegemaakt en de 

doorwerking van die oorlog later in Nederland. Alans moeder Johanna, het ‘Helmondse 

kamerolifantje’ komt enkel aan het woord in haar gesprekken met Alan. In deze gesprekken 

reflecteren ze op Johanna’s ervaring van de Duitse bezetting in Nederland, het begin van de 

relatie met ‘de Arend’ en het gewelddadige verloop van diezelfde relatie. Op het moment dat 

het kamerolifantje vertelt is zij een intradiëgetische verteller, omdat Alan zich nog boven haar 

bevindt. Zij is afwisselend een homodiëgetische verteller wanneer ze over zichzelf vertelt, en 

een heterodiëgetische verteller als zij bijvoorbeeld over het leven van haar vader vertelt.  

 Alans vader, Arend Noland, in Indonesië Arto genoemd, komt vooral aan het woord in 

de fragmenten uit zijn memoires die integraal zijn opgenomen in het boek. Arto’s memoires 

betreffen een intradiëgetische tekst binnen de kadervertelling waarin Alan de extradiëgetische 

verteller is. Wij krijgen als lezer hele delen van deze memoires te lezen. Door deze presentatie 

van het vertelde wordt de waarheidsperceptie verhoogd: als lezer krijg je het idee een direct 

verslag van de belevenissen van Arto gedurende de oorlogen mee te krijgen. Dit wordt nog eens 

versterkt doordat integraal in de memoires andere documenten worden opgenomen zoals Arto’s 

geboorteakte en een afscheidsbrief van een kapitein gericht aan Arto’s manschappen. Deze 

documenten worden in typemachinelettertype weergegeven, waardoor de indruk wordt gewekt 

dat de originele documenten hier zijn opgenomen. Vanuit een ‘belevende ik’ vertelt Arto in zijn 

memoires als homodiëgetische verteller over zijn jeugd in voormalig Nederlands-Indië: van de 

jaren voor de Japanse bezetting tot en met zijn ‘repatriëring’ naar en aankomst in Nederland. 

Arto’s memoires worden soms onderbroken door Alan die commentaar levert op de 

passages. In deze passages fungeert Alan afwisselend als heterodiëgetische en homodiëgetische 

verteller. Een voorbeeld daarvan is de volgende passage. In de memoires heeft Arto net verteld 

hoe hij door zijn vader bewusteloos werd geslagen en toen hij bijkwam merkte dat hij in zijn 

broek had geplast. Alan reageert in cursief:  

 

Heb jij ook al van angst in je broek gezeken? Dat deden wij ook als je op ons afkwam 
om ons af te ranselen. Toch heb ik geen medelijden met je en je moet met heel veel meer 
ellendigs komen om dat te doen veranderen (95). 

 

Net zoals in deze passage, is Alan in de reacties op zijn vader telkens zeer cynisch. Alan koestert 

een diepe wrok ten aanzien van zijn vader vanwege het geweld dat hij hem en zijn broers en 
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zussen heeft aangedaan tijdens hun jeugd en dit klinkt dan ook steeds door in de manier waarop 

hij op zijn vader reageert.  

Als lezer word je er door Alan steeds aan herinnerd dat hij de samensteller van het boek 

is. Dit doet hij door, zoals het voorbeeld hierboven, in cursief commentaar te geven op passages 

die hij net zelf aan ‘ons’ heeft laten lezen, door te reflecteren op zijn eigen ervaring met het 

lezen van de memoires van zijn vader, maar ook door letterlijk te spreken over het ‘nu’ waarin 

het boek dat je als lezer leest, wordt geschreven: “Deze woorden schrijf ik ’s nachts” (513). Het 

effect van deze vormgeving van de vertelling is dat alles wat we te lezen krijgen, ons 

voorgeschoteld wordt door Alan: hij is degene die zijn moeder aan het woord laat en haar op 

inconsequenties wijst, hij voegt stukken van de memoires van zijn vader in, maar geeft er ook 

commentaar op. Ook op de momenten dat hij zijn ouders aan het woord laat, is Alan degene 

die de controle over het verhaal houdt: hij laat de delen van de gesprekken met zijn moeder 

lezen die relevant zijn voor het verhaal en bepaalt evengoed welke passages van de memoires 

van Arto worden opgenomen en ook op welke plek in het boek wij die als lezer te lezen krijgen. 

Alan is de componist die, om het verhaal over de oorlogen van zijn vader te kunnen vertellen, 

verschillende gesprekken en teksten samen heeft gebracht. 

De focalisatie loopt in De tolk van Java in principe parallel met de vertelsituatie: de 

intradiëgetische verteller is de focalisator en is dus bepalend in wat er wordt waargenomen en 

ook hoe dit wordt beschreven. Zo zijn de passages die in voormalig Nederlands-Indië spelen 

vanuit Arto gefocaliseerd: we krijgen enkel mee wat Arto meemaakt en aangezien hij degene 

is die ons over de gebeurtenissen vertelt, zijn de vertellingen ook gekleurd door zijn perceptie.  

Doordat de passages die vanuit de eigen ervaring over de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog gaan allemaal vanuit Arto beschreven en gefocaliseerd zijn, wordt 

ons als lezer ook geen ander perspectief op de oorlog geboden dan dat van hem. Arto’s 

beschrijvingen zijn gekleurd door zijn meningen en oordelen over ‘de tegenstander’. De 

beschrijvingen van Arto zijn dus ideologisch geladen, maar ze worden in zijn memoires als de 

natuurlijke waarheid gepresenteerd. Zo gaat Arto, trouw aan ‘koningin en vaderland’, volledig 

mee in de Nederlandse framing van de strijd en van ‘de vijand’. In lijn met de Nederlandse 

voorstelling van zaken, zijn de Indonesische strijders geen vrijheidsstrijders die zich met recht 

verzetten tegen hun voormalige koloniale onderdrukker die de kolonie wil herbezetten, maar 

‘extremisten’, ‘terroristen’, ‘barbaren, ‘heethoofden’, ‘subversieve elementen’ en ‘beesten van 

Soekarno’.          

Door de gelaagde vertelstructuur waarin Alan als verteller altijd nog boven Arto staat, 

wordt er echter ook tegengeluid geboden tegen dit koloniale discours. Door het boek heen 
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reflecteert Alan met veel meer afstand op de oorlog. Waar zijn vader in zijn memoires volledig 

meegaat in de Nederlandse framing van de strijd van toentertijd, kijkt Alan meer met een 

hedendaagse blik naar deze koloniale oorlog. Alan biedt kritische reflectie op de oorlog zelf, 

maar vooral ook op de omgang ermee in Nederland. Dit komt ook naar voren in het verschil in 

woordkeuze tussen Arto en Alan. Waar Arto het bijvoorbeeld in zijn memoires heeft over 

‘extremisten’ en ‘terroristen’, heeft Alan het in zijn beschouwingen over ‘Indonesische 

verzetsstrijders’. Alan creëert dus in zekere zin een bepaalde afstand tot de vertelling van zijn 

vader. Dit doet hij niet alleen door met andere woorden de tegenstander van zijn vader destijds 

te beschrijven, maar ook door onbegrip te tonen voor de keuzes die zijn vader in zijn jeugd 

heeft gemaakt. Als kind al begreep Alan nooit waarom zijn vader tegen de Indonesiërs had 

gevochten, zelf zag hij het verschil niet tussen een Indonesiër en een Indo-Europeaan: 

 

Dat Hollanders tegen Indonesiërs vochten was nog wel voorstelbaar, want als wij 
cowboytje speelden met onze Hollandse vriendjes, dan waren wij de Indianen. Maar dat 
Indische mensen tegen Indonesiërs vochten ... daarover piekerden mijn tweelingbroer 
en ik ons suf. De kop van Soekarno, de president van Indonesië op een postzegel, 
verschilde veel minder van die van onze vader dan van wie op straat dan ook. De 
Indonesiërs hadden de oorlog gewonnen. Soerabaja Papa en zijn mariniersmaten hadden 
die huisjes in de desa net zo goed niet in de fik hoeven steken (164).  

 

En ook later, als hij de memoires van zijn vader heeft gelezen, kan hij nog steeds niet begrijpen 

waarom hij in naam van ‘koningin en vaderland’ zoveel gruwelijkheden heeft begaan:  

 

Maar wat heeft hem nou eigenlijk zo doen handelen vóórdat hij moest vluchten? Dát is 
de vraag. Waar ligt de kern? Ik begrijp dat niet uit dat proza van hem. (…) Komt hij er 
eventjes niet uit, dan verwijst hij maar gemakshalve naar die beruchte gemoedstoestand 
van de ‘Indonesiër’ die men in de stoffige koloniale literatuur mata gelap noemt. De 
donkere waas voor de ogen. Tsja. Sorry, ik was even mata gelap, ik kan het ook niet 
helpen. Dát. Daar moet je tegenwoordig bij het oorlogstribunaal hier in Den Haag mee 
aankomen! Als hij zijn memoires nou had opgehangen aan het motief van een zoon die 
zijn vader bewonderde om zijn ‘Indo-Europese’ afkomst en status, dan had ik hem nog 
wel een beetje begrepen. Maar als een gek tekeergaan omdat hij nu eenmaal voor het 
koningshuis heeft gekozen, nee, dat gaat er bij mij nog altijd moeilijk in (511).  

 

Hij neemt afstand van de daden van zijn vader en diens mariniersmaten: 
 

De Arend stopte zelf bij honderd met het kerven van zijn slachtoffers op zijn geweerkolf 
(…) Zelfs al is het maar tien procent van wat hij allemaal opsomt, hij blijft een 
massamoordenaar met die Hollandse maten van hem (488).  
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Alan zet zich duidelijk met veel rancune af tegen zijn vader, die hem zo heeft mishandeld in 

zijn jeugd. Hij hekelt zijn vader en het geweld waarmee hij hen in hun jeugd behandelde en kan 

geen begrip opbrengen voor de keuzes die zijn vader tijdens de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog heeft gemaakt. Ofschoon de afstand die Alan van zijn vaders 

beslissingen neemt deels voort lijken te komen uit deze rancune, zijn ze duidelijk ook 

geformuleerd vanuit een andere tijdsgeest: een postkoloniaal bewustzijn van waaruit heel 

anders wordt gekeken naar deze koloniale oorlog. Arto vertegenwoordigd de stem van toen, de 

militair die er middenin zat en volledig mee ging in de Nederlandse framing van de strijd, Alan 

de kritische postkoloniale stem van nu die de hele oorlog verafschuwt en veroordeelt. Als kind 

snakte Alan ernaar dat zijn vader eens zou ophouden met het vertellen van al die gruwelijke 

verhalen, maar tegenwoordig snapt hij ook dat zijn vader dit deed omdat niemand naar hem 

wilde luisteren. Hoewel hij enorme wrok koestert richting zijn vader, vindt hij ook dat zijn 

verhaal verteld moet worden:  

 

Ik ben niet moordzuchtig, Pa, maar je hebt het wel verdiend om alsnog door mij 
eigenhandig het ziekenhuis in te worden geslagen. Een kwarteeuw lang zuchten onder 
jouw rigide tucht en paranoia en vervolgens een kwarteeuw lang aan een onvoltooid 
boek daarover werken lijkt een aardige balans, maar ik had liever een halve eeuw 
compleet geleefd en een jaartje in de gevangenis gezeten wegens ernstige mishandeling 
van een oud-marinier. Helaas ben ik een edel mens, die de zachte weg bewandelt van de 
samoerai met de pen en die met zijn gitaar mensen tevreden doet glimlachen. En helaas 
ben ik een van die nieuwsgierige naturen die zo naïef zijn te denken een volslagen gekke 
fascist te kunnen doorgronden. Misschien verdien je het ook wel, al is het maar dat jouw 
papieren standbeeld die leugenachtige Nederlandse geschiedenis een smoel kan geven 
(18).  

 

Personages en perspectief  
 

In De tolk van Java worden verschillende personages opgevoerd die ook verschillende 

perspectieven en in zekere zin ‘houdingen’ ten opzichte van het Nederlandse koloniale verleden 

vertegenwoordigen. De op de titelpagina aangekondigde familieleden spelen de grootste rol: 

Alan zelf, diens moeder, het Helmondse kamerolifantje, zijn vader ‘de Arend’, de oorlogstolk 

en, in mindere mate zijn tweelingbroer Phil. In de memoires van Arto worden daarnaast af en 

toe ook Indonesische vrienden van Arto aan het woord gelaten, waardoor de lezer ook nog 

enigszins inzicht krijgt in een Indonesische kijk op de gebeurtenissen.  In wat volgt ga ik dieper 
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in op het perspectief dat de verschillende personages vertegenwoordigen en welk effect dit heeft 

op de vertelling van de geschiedenis van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en de 

omgang met dit verleden in Nederland.  

Hoofdverteller en samensteller van het boek Alan vertegenwoordigt het perspectief van 

de tweede generatie. Hij is opgegroeid tussen twee culturen en gaat gebukt onder de 

oorlogstrauma’s van zijn ouders: zelf is hij geboren in Nederland met een Nederlandse en Indo-

Europese ouder, opgegroeid met de verhalen over de oorlogen, maar hij heeft de oorlogen zelf 

niet meegemaakt. Hij zet zich af tegen beide ouders en tegelijkertijd ook tegen het land waarin 

hij geboren is en waar zijn vader nooit de erkenning vond die hij zo zocht. Zijn moeder 

vertegenwoordigd voor hem de ongeïnteresseerde Belanda: de Nederlander die niet 

geïnteresseerd is in de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië en die denkt dat de 

Tweede Wereldooroorlog op hield in mei 1945. Op het moment dat Alan hoort dat zijn moeder 

de memoires van haar ex-man nooit heeft willen lezen, maar dat haar nieuwe vriend ze wel 

heeft gelezen, ontspint zich de volgende conversatie:  

 

‘Dus jij liet jouw vriend de zogenaamde geheime memoires van jouw ex-man lezen? 
Mooi is dat!’ ‘Moet je hém horen! Die geschriften van jouw vader waren zo dik als de 
keien van de straat. Je denkt toch niet dat ik dat toen allemaal ging lezen? Ik was al blij 
dat ik van die gek verlost was. Willem was nieuwsgierig, niet ik.’ ‘Nog steeds niet? Pa 
had net als jij een oorlog tijdens zijn jeugd. Jij had de Duitse, hij had de Japanse 
bezetting. Ik heb het maar even niet over wat er daarna kwam, want dat willen jullie toch 
niet weten.’ ‘Wie jullie?’ ‘Jullie Belanda’s.’ ‘Noem jij je moeder een Belanda?’ ‘Jij 
gedraagt je zo. Jij toont geen interesse voor de geschiedenis van je ex-tropenjongen, net 
als het gros van de Belanda’s, dat denkt dat de oorlog alleen in Nederland plaatsvond 
onder de Duitse bezetter’ (84).  

 
Het verhaal van Arto is er een in grijstinten. Door het verhaal van zijn vader te vertellen, schrijft 

Birney een voor veel Nederlanders nieuw perspectief de Nederlandse literatuur in. Arto neemt 

een heel dubbelzinnige positie in binnen de kolonie: hij heeft een Indo-Europese vader uit een 

rijke Nederlands-Schotse plantersfamilie en een Peranakan Chinese moeder. Arto’s vader heeft 

de kinderen die hij mij Arto’s moeder kreeg, zijn ‘bijvrouw’, nooit erkend. Hierdoor heeft Arto 

officieel een Chinees identiteitsbewijs, maar door zijn Europese scholing is hij zelf wel erg op 

Nederland en vooral ook het Nederlandse koningshuis gericht.  Binnen de koloniale 

maatschappij die langs klasse- en rassenlijnen hiërarchisch is verdeeld, neemt hij ook een 

dubbele positie in: vanuit de Indische ‘coterie’ wordt er op Arto neergekeken omdat hij een 

‘bastaard’ is, tegelijkertijd groeit hij wel op aan de ‘gegoede’ kant van de koloniale samenleving 
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met in huis altijd meerdere bedienden. Maar, hij heeft wel een bruine huid, dus zelf ook last 

van racisme. Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog kiest Arto als enige uit zijn gezin de zijde 

van Nederland. Na eerst voor de geallieerden te hebben gewerkt, gaat hij in dienst bij de 

VDMB, een voor veel Nederlanders waarschijnlijk onbekend deel van de krijgsmacht 

gedurende deze oorlog. Arto vecht dus niet bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch 

Leger, een voor velen wel bekend krijgsonderdeel, en vertegenwoordigt ook in die zin dus een 

relatief onbekend perspectief op de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog.7 Phil reflecteert 

hier als volgt op nadat hij heeft uitgezocht hoe het precies zat met de functie van zijn vader als 

Employé Speciale Diensten, zoals de tolken officieel werden genoemd: “De standaard 

geschiedschrijving gaat over het KNIL, het KNIL en nog eens het KNIL. Van de tolken bij de 

mariniers hebben de mensen hier in Nederland nooit gehoord. Pa heeft geprobeerd ze een smoel 

te geven” (524).  

Hoewel Arto degene is vanuit wie gefocaliseerd wordt in de memoires en ook degene 

is die vertelt, laat hij af en toe ook wel anderen aan het woord waardoor we ook een inkijkje 

krijgen in een ander perspectief dan het zijne. Zo geeft hij in zijn memoires gesprekken tussen 

hemzelf en zijn Indonesische vrienden weer in de directe reden. Op dat soort momenten draagt 

hij het woord over aan hen, waardoor we ook inzicht krijgen in hoe zij tegen de oorlog aan 

kijken en hoe zij hun onafhankelijkheidsstreven verwoorden.  

 
Tijdens deze samenkomst kwam bij mijn Javaanse vrienden de kwestie rond de 
onafhankelijkheid van Indonesië ter sprake. Soenarjo zei: ‘Nolan, wij weten dat jij trouw 
bent aan Nederland en het Oranjehuis (…) Maar onze gevoelens gaan een andere 
richting uit. Wij streven naar een onafhankelijk Indonesië. Deze oorlog met Japan duurt 
niet eeuwig. Eens zal dit gele gevaar uit ons land verdreven worden. En daarna zullen 
wij verhinderen dat de Nederlandse koloniale regering terugkomt. Dat wordt straks dus 
een bloedige strijd (124) 
 

Op het moment dat de Japanners hebben gecapituleerd en Soekarno en Hatta de 

onafhankelijkheid hebben uitgeroepen, kiezen Arto’s Indonesische vrienden voor de revolutie: 

 

 
7 Dat hij hiermee een nieuw en voor veel mensen onbekend perspectief vertegenwoordigt, blijkt ook uit het 

juryrapport van de Libris Literatuurprijs uit 2017, waar foutief wordt gesteld dat De tolk van Java onder andere 

het verhaal vertelt van “een getraumatiseerde KNIL-militair in de Bersiap” (Van den Ende et al.). Kennelijk was 

het voor de jury lastig om zich iets anders dan het verhaal van een KNIL-militair voor te stellen. 
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Overal liepen gewapende Indonesische vrijheidsstrijders rond. Soetardjo zei onder het 
rijden tegen mij: ‘Ruim 350 jaar lang zijn wij, Indonesiërs, uitgebuit, vertrapt en 
vernederd door de Belanda’s. Nu is dat afgelopen. Wij willen geen nieuwe Nederlandse 
regering na deze capitulatie van Japan. Onder Soekarno gaan wij nu voor onze 
onafhankelijkheid vechten. Wanneer ik kom te sneuvelen, dan neemt een strijdmakker 
mijn wapen over. Wij haten de Belanda’s en wij haten de rijke Indo’s van het soort dat 
denkt dat ze meer zijn dan wij en ons minacht. Die groep gaan wij uitmoorden. Zorg dat 
jij daar niet per ongeluk tussen staat. Ik ken jou, maar velen onder mijn kameraden 
kennen jou niet.’ (283).  

 
Door de weergave van deze gesprekken tussen Arto en zijn vrienden, wordt in De tolk van Java 

ook het perspectief van de Indonesiër gepresenteerd aan de lezer. Hierbij moet je als lezer echter 

wel in je achterhoofd houden dat Arto steeds wel degene is die bepaalt wie er aan het woord 

komt en voor hoe lang, en dat zijn memoires achteraf zijn geschreven. Bovendien wordt enkel 

het woord voor een moment overgedragen, we krijgen geen inzicht in de gedachtes van de 

Indonesische vrienden.  

Veel van de gesprekken die Arto weergeeft over het Indonesische 

onafhankelijkheidsstreven hebben te maken met Arto’s eigen tussenpositie. Zijn Indonesische 

vrienden leggen hem hun plannen uit en proberen hem over te halen aan hun kant mee te 

vechten. Ze snappen niet goed waarom Arto de kant van de Nederlanders kiest: hij is toch 

immers hier geboren, dit is zijn land, hij is niet erkend door zijn Indo-Europese vader, waarom 

zou hij voor Nederland kiezen, een land dat hij enkel uit boeken kent? (288). Arto’s 

Indonesische vrienden wijzen hem erop dat er vanuit de Indische gemeenschap altijd op hem is 

neergekeken, terwijl zij toch broeders zijn die samen tegen de Japanners hebben gestreden, 

waarom vecht hij nu ook niet mee met hen? Hoewel Arto geraakt wordt door hun woorden, 

voelt hij zich toch niet thuis in Indië. Zijn vrienden zeggen tegen hem:  

 

Jij bent voor mij meer dan een vriend, jij bent mijn broeder. Ik heb gezien hoe vele 
Indische mensen jou hebben vernederd en veracht, louter omdat jij een onwettig kind 
bent. In de Japanse tijd waren wij vaak samen, wij hebben samen verzet gepleegd met 
nog meer Indonesische jongeren. Jij voelt je een Indo, maar waar waren al die Indo’s 
toen jij ze nodig had?’ Radèn Soemarno raakte mij diep in mijn ziel. Ik moest hem gelijk 
geven. Het dilemma deed mij wankelen. Hij doorzag mij, en zo ook zijn wapenbroeders 
(…) Toch, ergens heel diep in mijn ziel voelde ik mij niet thuis in hun wereld. Al sinds 
mijn prille jeugd had ik vaak het gevoel dat ik niet thuishoorde in Indië (288).  
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Verschillende strijdende partijen  
 

Hoewel de beschrijvingen van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog in De tolk van Java 

vooral leunen op Arto’s getuigenissen en we dus steeds vooral zijn perspectief meekrijgen, 

komen we, vanwege Arto’s dubbelzinnige positie en de uitgebreide beschrijvingen van de 

oorlog in zijn memoires, als lezer veel te weten over de complexiteit van de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog. Zo komen er in De tolk van Java veel verschillende strijdende 

partijen aan bod waarmee ook inzichtelijk wordt dat er niet simpelweg sprake was van 

Nederlanders en Indonesiërs die met elkaar vochten. Uit Arto’s vertellingen kun je als lezer 

opmaken dat, hoewel het onafhankelijkheidsstreven onder Indonesiërs breed gedeeld was, er 

verschillend werd gedacht over de manier waarop dit bereikt moest worden. In Arto’s 

beschrijvingen komen daarnaast ook verschillende Nederlandse strijdkrachten naar voren 

waarmee inzichtelijk wordt dat ook de ervaring van een militair strijdend aan Nederlandse zijde 

niet homogeen was. Bovendien toont Arto’s verhaal dat het voor iemand als hij, een Peranakan 

Indo-Europeaan, met een tussenpositie in de voormalige kolonie, niet zo zwart-wit was aan 

wiens kant je loyaliteit nou ligt. Dit resulteert er in dat Arto zowel met als tegen verschillende 

(politieke) partijen strijd door het boek heen. 

Arto vertelt, vanuit zijn eigen ervaringen en ontmoetingen, uitgebreid over de 

verschillenden strijdkrachten die bij de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog betrokken zijn. 

Als eerste landden de koloniale Britse troepen in Soerabaja. Terwijl de Indonesiërs hun 

onafhankelijkheid hebben uitgeroepen en daarvoor strijden, worden ironisch genoeg militairen 

uit de Britse koloniën in Indonesië ingezet om de orde te bewaken: Nepalese Gurkha’s, Indiase 

Punjabi’s, Dogra’s en Sikhs waar Arto veel respect voor heeft. De Britse troepen krijgen grote 

weerstand van ‘pemoeda’s’, jeugdige nationalistische strijders, ‘pelopors’, pioniers in de anti-

koloniale strijd en de BPRI, het Indonesisch Burgerstrijdersfront. Aangaande de officiële 

strijdkrachten van de Indonesische Republiek vertelt Arto over gevechten tegen de BKR, de 

Volksveiligheidsdienst, een voorloper van de TRI en nog later TNI, het Indonesisch Nationale 

Leger. Ook krijgt Arto te maken met ALRI, de Indonesische marine. Daarnaast strijd hij tegen 

islamitische gevechtstroepen zoals de Hizbullah en de Daroel Islam. Veel van Arto’s vrienden 

waarmee hij verzet heeft gepleegd tijdens de Japanse bezetting, sluiten zich aan bij de TRI en 

de BKR. Het is duidelijk dat er onder de Indonesische bevolking groot animo is om zich in te 

zetten voor de onafhankelijkheidsstrijd. Arto ziet zelfs ook pemoedi’s, vrouwelijke 

vrijheidsstrijders. Tegelijkertijd is het vanwege de verschillende strijdgroepen en politieke 
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partijen - zoals de PNI, de nationalistische partij van Soekarno en de PKI, de communistische 

partij en de Islamitische Masjoemi – ook duidelijk dat er aan Indonesische zijde niet één 

beweging voor onafhankelijkheid gaande is, maar dat er verschillende partijen zijn die, hoewel 

ze allemaal voor onafhankelijkheid strijden, verschillende denken over de toekomst van 

Indonesië en de manier waarop de onafhankelijkheid behaald dient te worden.  

Wat betreft Nederlandse strijdgroepen vertelt Arto vooral over de VDMB, de 

Veiligheidsdienst Mariniersbrigade, waar hij zelf in dienst is. De VDMB is onderdeel van de 

tijdens de Tweede Wereldoorlog opgerichte Mariniersbrigade en bestaat in Indonesië zowel uit 

beroepsmilitairen, in de Verenigde Staten opgeleide oorlogsvrijwilligers (OVW’ers) en later 

ook zeemiliciens (dienstplichtigen). Af en toe werkt Arto ook samen met militairen van het 

KNIL, veelal mannen die als krijgsgevangenen van de Japanners aan de Birma-spoorlijn hadden 

moeten werken en die zwaar getraumatiseerd gelijk weer zijn ingezet tijdens de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog. Hoewel Arto niet met ze te maken heeft wordt ook het Korps 

Speciale Troepen, de eenheid die centraal staat in De Oost in het boek genoemd. Dit gebeurt 

wanneer Arto wordt gevraagd of hij zich aan wil sluiten bij de APRA, “men was kennelijk 

geïnspireerd door dat harde optreden van het Korps Speciale Troepen van de beruchte KNIL- 

kapitein Westerling” (453).  

Alles wat we te weten komen over de verschillende strijdende partijen is wederom via 

Arto. Vaak gaat een beschrijving van een van deze partijen dan ook gepaard met Arto’s eigen 

mening over deze strijdgroepen. Zoals over de APRA:  

 

Ik koesterde ergens wel bepaalde sympathieën voor deze strijdgroepering. Ze was 
immers fel gekant tegen het dictatoriale bewind van president Soekarno en stond een 
federalistische onafhankelijkheidspolitiek voor (439).  

 

Uit de gesprekken die Arto met zijn Indonesische vrienden voert, blijkt ook dat er binnen de 

Indonesische gelederen strijd wordt gevoerd over de manier waarop de onafhankelijkheid tot 

stand moet komen. Aan het einde van de oorlog vragen Arto’s vroegere Indonesische vrienden 

of hij zich bij hen aan wil sluiten en overvallen wil plegen op de TNI, samen met de Daroel 

Islam en de APRA, terwijl sommigen van hen zelf onderdeel zijn van de TNI: 

 

Soedjono zei: ‘Hij is lid van de Daroel Islam. Hij heeft ons net uitgenodigd om mee te 
doen aan overvalraids op aanvoercolonnes van de TNI. Zij hebben wapens, munitie en 
voedselvoorraden nodig voor onze strijdgroepen. De Daroel Islam is één met de APRA.’  
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‘Hoe zit dat?’ vroeg ik aan Soedjono. ‘Ik begrijp jou niet. Jij bent, zoals jullie allen dat 
zijn, voor de Merdeka. Dat weet ik al sinds de Japanse bezetting. Dus is het logisch dat 
jij nu lid bent van de TNI. Maar dat jij jouw eigen TNI laat ondermijnen door eenheden 
van de APRA, zou vreemd zijn.’  
‘Arto, diep in mijn hart ben ik tegen het politieke beleid van president Soekarno’, 
verklaarde Soedjono. ‘Ik hang meer aan het beleid van Mohammed Hatta. Ik wil wel 
meedoen met de Daroel Islam aan overvalraids. En waarom? Uit politieke wraak (460-
461).  

 

Omdat Arto echter alleen dit soort korte gesprekken weergeeft en we verder geen inzicht krijgen 

in de overwegingen van Soedjono, blijft het Indonesische perspectief dat geboden wordt op de 

oorlog beperkt. Zo wordt er ook niet verder ingegaan op het verschil in beleid van Hatta en 

Soekarno, we krijgen van Arto alleen te horen dat hij Soekarno een dictator vindt, maar waarom 

hij dat vindt, wordt niet duidelijk.  

 

Verloop van de oorlog 
 

In De tolk van Java krijg je als lezer veel te weten over het verloop van de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog. Zoals hierboven al beschreven komen veel verschillende 

strijdgroepen aan bod in het boek. Daarnaast krijgen we doordat het verhaal vanuit Arto wordt 

verteld ook een geschiedenisles waarin de oorlog is ingebed in een langere periode. Arto begint 

zijn vertelling namelijk nog voor de Japanse bezetting en geeft in zijn memoires dus ook een 

beeld van de aanloop naar de uitroeping van de Indonesische Onafhankelijkheid en de strijd die 

hierop volgt. In Nederland is de framing lange tijd geweest dat de Indonesische 

Onafhankelijkheid een Japans maaksel was, door zijn Indonesische vrienden echter ook aan het 

woord te laten wordt het duidelijk dat dit onafhankelijkheidsstreven heel diep gevoeld is en niet 

zomaar ingeven door de Japanse aanwezigheid, al heeft het feit dat de Nederlanders zo 

makkelijk verslagen konden worden door de Japanners wel een impuls gegeven aan dit streven.  

 Doordat Arto opgroeit in Soerabaja en hier dus ook het begin van de Indonesische 

revolutie meemaakt, wordt er in De tolk van Java ook een beeld geschetst van de bloedige en 

chaotische tijd die volgde op de proclamatie van de onafhankelijkheid. Soerabaja is ook een 

van de plekken waar de Britten landen en waar hevig gevochten wordt tijdens de ‘slag om 

Soerabaja’.  Aangezien Arto vanaf het begin al betrokken is bij de strijd, is het duidelijk dat het 

niet, zoals in Nederland lang het uitgedragen beeld was, om twee ‘politionele acties’ ging om 

‘orde en vrede’ te brengen, maar dat deze twee grootschalige militaire operaties onderdeel 
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waren van een complexe, lange reeks van gewelddadigheden waarbij veel verschillende partijen 

betrokken waren.  

De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog was een complete oorlog, in Nederland 

moest een grondwetswijziging doorgevoerd worden zodat er ook dienstplichtigen ingezet 

konden worden (Birney 20). Deze dienstplichtigen waren erg onervaren en kwamen, matig 

opgeleid voor een totale oorlog, terecht in een guerrillaoorlog waar onduidelijk was wie tot de 

vijand behoorde, en wie gewone burger was. Ook buiten de twee grote militaire operaties moet 

Arto gebieden ‘zuiveren’ van ‘subversieve elementen’, worden er mensen opgepakt, 

hardhandig verhoord en ‘kapotgeschoten’, bestanden worden geschonden en de demarcatielijn 

overschreden. Arto’s beschrijvingen van de verschillende gevechtsacties zijn zeer nauwkeurig. 

Doordat hij telkens vermeldt waar hij wordt ingezet, met wie en met welk doel, krijg je als lezer 

een goed beeld van de ontwikkelingen van de strijd, althans, de strijd op Oost-Java, waar Arto 

wordt ingezet. Zo is het duidelijk waarom de eerste politionele actie de naam operatie product 

draagt: Arto en zijn maten worden veelal ingezet om fabrieken en plantages te heroveren. 

Hieruit blijkt dus ook de werkelijke ambitie van de Nederlandse regering: niet het terugbrengen 

van ‘orde en vrede’, maar het herstellen van de economie, zodat de door de oorlog geleegde 

staatskas zo snel mogelijk weer aangevuld kan worden en Nederland kan worden opgebouwd. 

Uiteindelijk is de mariniersbrigade met haar harde optreden zelfs te succesvol: ze zijn te ver 

doorgestoten en moeten zich weer terugtrekken. Arto hekelt dat ‘de heren in Den Haag’ alles 

bepalen en geeft af op het slechte beleid en de consequenties die dit heeft voor het verloop van 

de oorlog en de risico’s die de Nederlandse troepen lopen:  

 

Uiteraard lag tussen de Eerste en deze Tweede Politionele Actie een veel te lange 
periode, die door de Indonesische strijdkrachten was uitgebuit. Ten eerste hadden ze hun 
wapenarsenalen enorm aangevuld met gesmokkeld oorlogstuig. Ten tweede hadden ze 
veel van onze strijdtechnieken van ons afgekeken. Ten derde hadden overige 
Indonesische eenheden alle gelegenheid gehad om wegversperringen en landmijnen op 
de invalswegen naar hun gebieden te plaatsen. Ten vierde kon de vijand overal 
hinderlagen aanleggen. Ten vijfde streden wij met te veel onervaren jongens uit Holland 
(423-424).  

 

Ook hier is dus weer duidelijk dat Arto echt het perspectief vertegenwoordigt van de soldaat 

die midden in de oorlog staat. 

Niet alleen via Arto uit eerste hand, maar ook via de reflecties van Alan en Phil komt 

de lezer meer te weten over het verloop van de oorlog en de betrokken partijen. Aan het eind 

van het boek, in zijn correspondentie met zijn broer Phil over de memoires van hun vader, geeft 
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Alan een geschiedenisles over het ontstaan van de mariniersbrigade en reflecteert hij op de 

ontsporingen van geweld:   

 

Omdat Pa, met de Veiligheidsdienst Mariniersbrigade, intelligencewerk moest doen, 
verloor de landmacht het zicht op wat Pa en consorten daar allemaal uitspookten. In die 
typische mariniersijver arresteerden zij veel te veel mensen. Daardoor raakten de 
gevangenissen overvol. De VDMB kreeg een slechte naam en werd op Oost-Java 
synoniem voor marteling en wreedheid. De officiële berichtgeving naar Nederland is 
‘goed’, maar ter plekke weten ze wel dat het sinds de Eerste Politionele Actie alleen 
maar een zootje geworden is (499).  
 

En ook Phil draagt zijn steentje bij door geheime archieven te hacken en uit te zoeken hoe het 

nou precies zat met die ESD’ers, Employé Speciale Diensten, die officieel als tolk ingezet 

werden, maar in praktijk voorop liepen bij ‘zuiveringsacties’. Aan de hand van een gesprek met 

een oud ESD’er die hun vader nog gekend heeft zet hij uiteen hoe jongens van het land, zoals 

Arto, ingezet werden voor alle vuile klusjes. “Als ESD’er golden zij officieel niét als militair, 

terwijl ze wél bewapend werden. Een listige titel (…) want het betekende dat je voor alles en 

nog wat kon worden ingezet” (522-523). In de praktijk betekende dit dat Arto en de andere 

ESD’ers als kanonnenvoer vooruit werden gestuurd en vaak nog zwaarder waren bewapend 

dan de mariniers (523). Hoewel ze op papier alleen zouden tolken bij de verhoren en de 

verslagen zouden schrijven, voeren zij in realiteit de verhoren zelf uit en martelen de 

gevangenen op eigen initiatief. Ook waren het de ESD’ers die, terwijl er een wapenstilstand 

was afgesloten, de demarcatielijn over werden gestuurd om aan de andere kant mensen op te 

pakken. Een kwalijke zaak omdat zij officieel geen militair waren (523). Terwijl de ESD’ers 

alle risico’s lopen, hebben zij geen recht op een militair pensioen en krijgen de nabestaanden 

in het geval dat een ‘tolk’ komt te overlijden, slechts 2 maanden soldij doorbetaald. 

Aangekomen in Nederland blijkt Arto ook ondanks het feit dat hij in dienst was van de 

mariniersbrigade geen paspoort van een Nederlands staatsburger te hebben, maar slechts een 

van een Nederlands onderdaan. Ook hier is er dus weer sprake van een koloniale hiërarchie 

waarbij door de Nederlandse overheid en legerleiding misbruik wordt gemaakt van voormalige 

koloniale ‘onderdanen’ zonder dat ze daarvoor de passende beloning krijgen. Kortom: Arto was 

onderdeel van een vuile oorlog en van hoger hand werd er misbruik gemaakt van de wraaklust 

van de ‘jongens van het land’ die de ‘bersiap’ hadden meegemaakt en werd er weggekeken bij 

misstanden.  
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Geweld  
 

De tolk van Java heeft onder andere veel aandacht gekregen vanwege de wijze waarop Birney 

met een meedogenloze nauwgezetheid de gruwelijke gewelddadigheden van de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog en de haast net zo beklemmende gewelddadige doorwerking van dit 

verleden in Nederland onder woorden heeft gebracht. Geweld vormt dan ook een dikke, rode 

draad door het boek heen. Door de eindeloze en gedetailleerde stroom aan beschrijvingen van 

gewelddadigheden en oorlogsmisdaden, vormt De tolk van Java een tegenherinnering tegen het 

dominante Nederlandse discours waarin geen ruimte is voor daderschap. In wat volgt ga ik 

dieper in op de representatie van geweld in De tolk van Java gedurende de periode voor, tijdens 

en na de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. 

Bij zowel Alan als Arto wordt hun jeugd gekenmerkt door geweld. Arto heeft in zijn 

leven nooit iets anders gekend dan geweld, en Alan is opgegroeid met het geweld van zijn 

vader. Het geweld dat Arto in zijn jeugd heeft meegemaakt, zet hij zelf voor in Nederland. 

Terwijl Alan beschrijft hoe zijn tweelingbroer Phil door de Arend wordt afgerost met een 

staalkabel reflecteert hij:  

 

De Arend zag ik weet niet wie voor zich, een of andere vijand uit die oorlog in Indonesië, 
of een kopie van zijn eigen rug, die werd afgerost met rotanstok of zweep, afhankelijk 
van wie hem strafte, een Japanse soldaat of een van zijn ouders (181).  

 

Arto wordt in Nederlands-Indië zeer hardhandig opgevoed en krijgt van zowel zijn vader, 

moeder, broers als zussen veelvuldig slaag. “Achterlijke koloniale manieren stammend uit de 

achttiende eeuw”, aldus de reflectie van Alan (98). Gedurende de Japanse bezetting is hij 

getuige van gruwelijk geweld door Japanse militairen gericht op de burgerbevolking en hun 

krijgsgevangen en wordt hij zelf meermaals gemarteld door de Kempeitai vanwege zijn 

verzetsactiviteiten. Tijdens het begin van de revolutionaire periode, in Nederland ook wel de 

‘bersiap’ genoemd, is hij getuige van en neemt hij deel aan bloedige slachtpartijen. Getergde 

Indonesische jonge strijders, pemoeda’s, richten hun geweld tegen alles wat Nederlands of 

Europees is, en wie er van verdacht wordt pro Belanda te zijn. Arto, vanwege de dubbele positie 

die hij inneemt als Chinese Indo-Europeaan met veel Indonesische vrienden en zijn reputatie 

als vechtersbaas, weet zelf aan het geweld te ontkomen maar besluit, in naam van de 

onschuldige slachtoffers die hij overal heeft zien liggen, wraak op de pemoeda’s te nemen. Dit 
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doet hij op een wrede en lafhartige manier met een giftige dolk, bij voorkeur bij 

nietsvermoedende slachtoffers. In zijn memoires doet hij hier droogjes en zakelijk verslag van: 

 

Ik zag een eenzame pemoeda tegen een muur urineren. Ik trok mijn dolk en stak die in 
zijn zij. Met een onderdrukte kreet van pijn zakte hij in elkaar (…) Het bloed op het 
lemmet van mijn dolk veegde ik af aan de kleren van die pemoeda en ik stak mijn steun 
en toeverlaat weer in de schede. Geruisloos sloop ik verder. Een paar zijpaadjes verder 
zag ik een pemoeda zittend slapen, met zijn geweer achteloos naast zich op de grond. Ik 
sloop op hem af en stootte mijn dolk diep in zijn nek. Het gif deed z’n werk snel en 
grondig. Ik veegde het bloed van mijn dolk af aan zijn uniform. In flitsen zag ik de lijken 
van onschuldige vrouwen en kinderen op het erf van de Simpang Sociëteit. Ik voelde 
weerzin, maar ik dwong mijzelf om door te gaan (…) Hoe meer ik er zou doden, des te 
minder tegenstand er was voor de Britse troepen. Een paar meter verder zag ik een derde 
pemoeda zitten snurken. Mijn dolk drong diep in zijn hals (297).  

 
Arto, trouw aan ‘Koningin en Vaderland’ en stellig gekant tegen de Indonesische 

Onafhankelijkheid, besluit zich te melden bij de geallieerde strijdkrachten. Als onderdeel 

van de AMA Police Forces is hij slechts gewapend met een gummiknuppel en raakt 

daardoor al snel gefrustreerd. Op het moment dat hij de kans krijgt zich te melden bij de 

VDMB doet hij dit dan ook meteen. Hoewel hij op papier ‘tolk’ is, Employé Speciale 

Diensten om precies te zijn, krijgt hij een volledige militaire uitrusting en raakt ook al snel 

betrokken bij buitensporige gewelddadigheden. Tijdens het verhoren van politieke 

gevangenen en krijgsgevangenen gebruikt hij, op eigen initiatief en vaak ook door wraak 

ingegeven, grof geweld:  

 

Op een morgen kreeg ik de opdracht om met nog vier andere tolken vijf gevangen 
pemoeda’s te verhoren (…) Een van de beschuldigingen was dat zij deel uitmaakten van 
een groep van acht die niemand minder dan dominee Laloe had vermoord (…) Uit de 
bekentenissen van het vijftal kwam naar voren hoe deze protestantse geestelijke aan zijn 
einde was gekomen. Ik vertelde mijn maten dat ik die sympathieke Menadonese 
dominee Laloe goed had gekend (…) Ik heb ze toen met mijn maten tegen de grond 
getrapt. Ze kronkelden van de pijn. Toen vroeg ik ze wie dominee Laloe met touwen 
aan de trekhaak van de truck had vastgebonden. Twee pemoeda’s bekenden. Die heb ik 
bewusteloos getrapt. Toen ze bijkwamen, vroeg ik ze wie de truck had bestuurd waarmee 
ze dominee Laloe over het plein de dood in had gesleurd. Ze zwegen. Toen heb ik hun 
ribben kapotgetrapt. De andere tolken zetten zich achter de schrijfmachines en typten de 
verhoorrapporten uit. Dag in dag uit, naast de militaire exercities, moest ik met andere 
tolken gevangenen verhoren. Het ging er zeer hardhandig aan toe. Telkens zag ik de 
folteringen voor me die ik voorheen had moeten ondergaan (320-321).  
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Arto gebruikt niet alleen geweld om bekentenissen los te krijgen, maar trapt de gevangenen ook 

in elkaar nadat ze hun daden al hebben toegegeven. Hierbij denkt hij ook terug aan de 

martelingen die hij zelf heeft moeten ondergaan tijdens de Japanse bezetting. Niet alleen Arto 

wordt gedreven door wraak in zijn vechtlust. Hij vertelt over andere Indische jongens, 

Chinezen, Javanen, Ambonezen en Menadonezen van wie de gezinsleden voor hun ogen zijn 

vermoord nadat ze waren verkracht of gefolterd en die niet kunnen wachten om naar de 

frontlinies te worden gestuurd (319-320).  

Ook tijdens de militaire acties, zoals de patrouilles van het stootpeloton waar Arto aan 

deelneemt waarbij ze het gebied moeten ‘zuiveren’ van ‘extremistische elementen’ wordt 

disproportioneel geweld gebruikt. Wanneer er vermoed wordt dat ‘pelopers’ zich bevinden in 

de kamponghuisjes, worden de daken van die huizen in de fik geschoten en op het moment dat 

de inzittenden eruit komen rennen, konden al die ‘rotzakken’ een voor een ‘neergeknald’ 

worden, aldus Arto (328). Arto gaat, in lijn met het Nederlandse militaire discours van die tijd, 

nooit in op of er bij die acties daadwerkelijk alleen Indonesische guerrillastrijders omkomen, 

of dat er ook onschuldige burgerslachtoffers vallen bij het gebruik van deze extreme, en zeer 

onnauwkeurige methode. Ook uit andere passages blijkt dat Arto en zijn maten het niet zo nauw 

namen met risico’s op burgerslachtoffers. Zoals in deze passage, waar de mariniers schietend 

een marktplein op rennen terwijl er markt is:  

 
Op de Aloen-Aloen was op die dag een pasar. Met het stootpeloton rende ik schietend 
over het marktplein. Marktverkopers en publiek renden in alle richtingen weg. Ik zocht 
tussen die burgers naar militairen en schoot ze neer (327). 

 

Ook wat betreft het maken van krijgsgevangen gaan Arto en zijn maten niet bepaald subtiel te 

werk, wat erop neer komt dat ze eigenlijk haast geen krijgsgevangenen nemen, of in ieder geval, 

niet voor lang:  

 

Vloekend liep ik verder, dwars door de sawa’s, op zoek naar meer extremisten. Een paar 
wilden zich aan mij overgeven, maar ik schoot ze overhoop omdat ik ze niet vertrouwde 
(333).  
 

Bij het bevrijden van een vrouwenkamp:  

 

‘Keloear!’* [kom naar buiten!] schreeuwde ik en even later kwamen enkele mannen 
naar buiten met de handen boven het hoofd. Een van hen had een kapmes bij zich. Ik 
schoot hem neer. Tegen de anderen schreeuwde ik: ‘Boeka pintoe lekas! Kalau tidak 
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lekas, kamoe saja boenoeh!’* [‘Open snel de poort! Als je niet gauw de poort opent 
schiet ik je dood!’] 
Razendsnel werd toen de poort van het kamp geopend. We schoten de bewakers van de 
poort dood en trapten alle deuren van de barakken open (…) Gearresteerde pelopors 
gebruikten we als pakezels. We zetten ze helmen op hun kop, en omhangen met onze 
zware wapens lieten we ze voor ons uit lopen als gids en lokaas. Tegen de tijd dat ze ons 
in de weg gingen lopen, knalden we ze neer (359). 

 

Ook mensen die zich al hebben overgegeven worden dus niet gevangengezet maar ter plekke 

‘neergeknald’ en ook krijgsgevangenen worden na verhoor en bekentenissen 

‘overhoopgeschoten’ (378).   

Gewelddadigheden, begaan door Arto en zijn collega VDMB’ers, worden ook heel 

terloops door het boek genoemd door Alan. Dus ook op de momenten dat Arto niet zelf vertelt 

in zijn memoires, is het geweld steeds aanwezig in het verhaal. Zoals in de volgende passage, 

waarin wordt verteld hoe Arto, net aangekomen in Nederland, op date is met een dame waarmee 

hij gecorrespondeerd heeft en die kennelijk heel snel kon typen op haar typemachine:  

 

Arto was daar eigenlijk wel jaloers op, want het waren vaak ellenlange rapporten die hij 
op de papierrol moest hameren over wat Indonesische verzetsstrijders er in hun ellende 
allemaal uitschreeuwden onder de martelingen door de Nederlandse militairen en hun 
tolken (22).  

 

Deze passage staat op bladzijde 22 in het boek, terwijl Arto’s memoires over de Indonesische 

Onafhankelijkheid pas vanaf pagina 279 starten, dus ook voordat je het hele verhaal en de 

context te weten komt, krijg je al een indruk van de oorlogsmisdaden waar Arto bij betrokken 

is geweest. Deze hele terloopse en vaak ook vrij droge opmerkingen over geweld geven blijk 

van een soort afstomping bij zowel Alan als Arto zelf. Van jongs af aan kent Alan geen andere 

verhalen van zijn vader dan de gruwelijke over de oorlogen in Indonesië. Voor de lezer zorgen 

deze terloopse passages er echter voor dat het hele boek doordrongen is van het geweld. 

 Bepaalde gebeurtenissen komen ook meermaals aan bod. Alan vertelt over de 

gruwelijke verhalen die hij tijdens zijn jeugd te horen kreeg en later worden deze in de 

memoires van Arto herhaald. Zo is het ook het geval met het volgende verhaal dat veel indruk 

maakte op de jonge Alan:  

 

Van alle Indische Nederlanders die ik in mijn leven sprak, was er niet één die beweerde 
ooit op Indonesiërs te hebben geschoten. Op de Arend na. Realistisch was een verhaal 
waarin hij op een treinstation met zijn karabijn een serie kogels dwars door een moeder 
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met een kind in haar armen schoot, die door een Indonesische vrijheidsstrijder als levend 
schild werden gebruikt.  
‘Echt waar?’  
‘Ja, wat moet ik dán? Me overhoop laten schieten door zo’n pelopor?’  
‘Gingen de kogels dan door het kindje heen?’  
‘Ja natuurlijk! Anders kan ik die klootzak daarachter toch niet raken, stomme vent die 
je bent! Ga afwassen! Ga je moeder helpen! Trek een schort aan! En ga morgen in een 
jurk naar school! Je praat als een zenuwzieke nona* uit de kampong jij!’ (207).  

 

Naast de vele gruwelijke verhalen over martelingen, het executeren van krijgsgevangenen en 

het doodschieten van onschuldige burgers komt uit de beschrijvingen van geweld in De tolk 

van Java ook duidelijk naar voren hoe asymmetrisch de oorlogsvoering was. Zo beschrijft Arto 

meermaals hoe er bazooka’s jachtbommenwerpers, tanks en vlammenwerpers werden ingezet 

tegen een tegenstander die enkel lichte wapens bezat of zelfs slechts bewapend was met 

bamboesperen of kapmessen:  

 
Die Hizbullahfanatiekelingen kwamen luid Merdeka-kreten schreeuwend naderbij. De 
meesten van hen hadden niet eens geweren, slechts slag- en steekwapens. We lieten ze 
steeds naderen tot ongeveer 100 à 150 yards en openden dan het vuur. Bij bosjes vielen 
die kerels dood ter aarde. Het was een slachting, zo erg dat we door onze munitie heen 
raakten en er over de hele linie talloze stapels lijken lagen van die fanatiekelingen, 
terwijl er van achter hen steeds weer anderen aan kwamen stormen (…) Toen hoorden 
we kanonschoten. Onze pantserwagens waren teruggekeerd en schoten met hun 
boordwapens op die aanstormende waanzinnige fanatiekelingen (…) Het was 
verbijsterend hoe al die Hizbullahleden in ons vuur liepen. Niet één bleef in leven. Hun 
lijken lagen als zandzakken opgestapeld. Het was een verschrikkelijk gezicht (366). 

 
Hoewel er door Arto geen verslag wordt gedaan van verkrachtingen door Nederlandse 

militairen, wordt er door de memoires heen wel gehint op het feit dat er ook seksueel geweld 

werd gepleegd. Zo wordt er nonchalant gepraat over Nederlandse militairen die zich 

Indonesische vrouwen toe-eigenen en anderen ook tippen welke vrouwen nog ‘schoon’ zijn en 

welke ze dus wel kunnen ‘nemen’. Een KNIL-militair waarschuwt Arto op Bali dat veel 

vrouwen ‘zuur’ zijn, en adviseert hem het volgende:  

 
Als je per se met vrouwen naar bed wil, neem dan vrouwen uit afgelegen kampongs in 
de bergen, desnoods jonge meisjes van vijftien. Je gaat dan zogenaamd een 
schijnhuwelijk aan, maar alleen voor de seks. Die vrouwen zijn nog rein. Alleen, bij 
vrouwen van goeden huize moet je wel met serieuze trouwbeloften komen, anders krijg 
je ze niet in bed (107).  
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En ook de baboes die de huishouding voor de militairen verzorgen blijven niet gespaard: “In de 

nachtelijke uren waren die baboes voor de Hollandse mariniers. Dat hoorde er zo’n beetje bij” 

(323). 

Behalve dat in De tolk van Java het extreme geweld aan Nederlandse zijde uitvoerig 

wordt beschreven vanuit Arto’s eigen ervaring, besteedt Arto in zijn memoires ook veel 

aandacht aan het Indonesische geweld. Vooral de bloedige taferelen tijdens het begin van de 

revolutie, in Nederland ook wel bekend als de ‘bersiap’, maken veel indruk op hem en hij 

beschrijft dit geweld dan ook uitvoerig. Na het uitroepen van de onafhankelijkheid door 

Soekarno en Hatta, gaan van haat tegen alles wat Nederlands is vervulde jonge Indonesiërs de 

straat op: 

 

Ik werd omringd door een stel van die bloeddorstige Javanen en zijn schreeuwden mij 
toe: ‘Meer dan driehonderd jaar hebben de Belanda’s ons gekoloniseerd en vertrapt. 
Toen hebben de jappen ons vertrapt. Nu zijn wij de baas! Wij willen onafhankelijkheid! 
Dat heeft president Soekarno ons beloofd. Wij hebben de proclamatie over de radio 
gehoord. Na de jappen zijn de Belanda’s aan de beurt. Allen moeten sterven! (155). 

 
Overal zag ik vechtende, moordende en plunderende Javanen. Zelfs vrouwen en 
kinderen waren niet veilig. Auto’s met inzittenden werden onder vuur genomen en in 
brand gestoken (282).  
 
Ook de rood-wit-blauwe vlag werd onder luid gejuich en Merdeka-geroep in de fik 
gestoken. Wat wij vervolgens zagen zal ik nooit vergeten. Een hoogzwangere vrouw die 
genadeloos met een takeyari werd doorstoken. Het ongeboren kind kwam spartelend 
naar buiten en werd door een andere speer getroffen. Een paar meter verder werd een 
klein meisje met een samoeraizwaard onthoofd (289). 
 

Niemand is veilig voor de woedende meute. Arto’s oom vertelt over gruwelijke afslachtingen 

die niets met het onafhankelijkheidsstreven te maken hebben:  

 
Ik heb van vrienden vernomen dat gisteren drie vrachtwagens beladen met Hollandse en 
Indische vrouwen en kinderen, die op weg waren naar Tandjoeng Perak, zijn 
aangehouden door grote groepen pemoeda’s. Alle vrouwen en kinderen zijn ter plekke 
afgeslacht en onherkenbaar verminkt. Die trucks zijn in brand gestoken. Men mag het 
kolonialisme van de Belanda’s haten, maar deze moorden hebben niets te maken met de 
revolutie die Soekarno heeft uitgeroepen (287). 

 
Arto’s Indonesische vrienden, die zelf ook strijden voor de onafhankelijkheid, zijn geschokt 

door de vormen die het geweld aanneemt en hebben het zelf, aangesloten bij de officiële 
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strijdgroepen zoals de BKR (Badan Keamanan Rakyat, de Volksveiligheidsorganisatie, het 

volksleger bestaande uit bewapende burgers) ook niet meer in de hand.  

 In de oorlog die volgt na de landing van de Nederlandse troepen, gaan de verschillende 

Indonesische strijdkrachten, in reactie op de Nederlandse overmacht wat betreft vuurkracht, 

over op guerrillatactieken: ze plaatsen wegversperringen, boobytraps en verbergen snipers in 

de dichte begroeiing van het oerwoud. Arto rijdt tijdens een van zijn patrouilles op zo’n 

landmijn en belandt in een ravijn. Voor de guerrillastrijd hebben de vrijheidsstrijders de steun 

van het volk nodig. Wanneer ze deze steun niet vrijwillig ontvangen, dwingen ze deze met 

geweld af. Arto en zijn maten treffen meermaals kampongs aan die geterroriseerd worden. Op 

een dag klopt een Chinese man bij de Nederlandse mariniers aan om hulp, Arto omschrijft wat 

deze man en zijn gezin is overkomen:  

 

In de loop van de ochtend waren ongeveer negen guerrilla’s verschenen. Die begonnen 
hem te mishandelen. Terwijl hij op de grond lag te kermen, werden zijn vrouw en 
dochter door die mannen verkracht en daarna met messen en bajonetten bewerkt. Zijn 
vrouw overleed, maar zijn dochter, een meisje van achttien jaar, leefde nog. Die barbaren 
hebben dat kind toen maar levend begraven. Daarna zijn ze verder getrokken. Die arme 
vader strompelde naar de verkeersweg van Mangli naar Djember en had het geluk mee 
te kunnen liften met een paar mensen in een dokar. Zo was hij bij ons terechtgekomen. 
 

Op basis van de voetsporen die hij aantreft bij het huis van de Chinees vermoedt Arto dat het 

om TNI’ers moet zijn gegaan en trekt hij de volgende conclusie:  

 
De TNI probeerde met dit soort intimidatie de bevolking eronder te krijgen. Ook 
brandstichtingen waren aan de orde van de dag. De tani’s moesten minstens tachtig 
procent van hun oogst afstaan aan de TNI. Dat was veel meer dan onder de Hollanders. 
Bleven ze in gebreke, dan werden ze afgeslacht (383-384). 

  

Voor Arto is al dit gruwelijke Indonesische geweld een extra reden om nog harder ten strijde te 

trekken. In dit soort passages, die vanuit Arto’s ervaring zijn verteld, is er echter geen ruimte 

voor kritische reflectie op de vraag of al dit Indonesische geweld er ook in deze mate zou zijn 

geweest als Nederland niet geprobeerd zou hebben om haar voormalige kolonie weer te 

bezetten: de TNI zou de bevolking niet tot steun hoeven te dwingen als het geen guerrillaleger 

hoefde te onderhouden. Ook hier is het feit dat Arto degene is die de oorlog beschrijft en vanuit 

wie er wordt gefocaliseerd dus bepalend voor het beeld dat je als lezer krijgt.  
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Koloniale machtsverhoudingen en racisme 
 

In De tolk van Java vindt er veel representatie van en reflectie op koloniale 

machtsverhoudingen, racisme en oriëntalistische noties plaats. Arto is zowel slachtoffer van 

racisme (zowel in Indonesië als Nederland) als dat hij zelf ook een koloniaal discours hanteert, 

terwijl Alan meer een kritisch, postkoloniaal perspectief vertegenwoordigt en vanaf een afstand 

reflecteert op deze denkbeelden. Door de gelaagdheid van de vertelstructuur is er in De tolk van 

Java dan ook gelijktijdig sprake van ‘doorschrijven’ en ‘terugschrijven’ aangaande een 

koloniaal discours. 

 Arto neemt, vanwege zijn afkomst en opvoeding een dubbelzinnige positie in binnen de 

(voormalige) kolonie en verhoudt zich hierom ook dubbelzinnig ten opzichte van de koloniale 

hiërarchie langs raciale en klassen-lijnen en het racisme dat hiermee verbonden is. Enerzijds 

wordt er op Arto zelf neergekeken door de hogere Indische klasse en krijgt hij binnen de 

Nederlandse krijgsmacht te maken met racisme en ongelijke behandeling. Anderzijds kijkt Arto 

ook neer op andere bevolkingsgroepen en gaat hij zelf ook mee in een oriëntalistisch discours.  

Arto krijgt zelf zowel binnen als buiten de krijgsmacht en zowel in Indonesië als in Nederland 

te maken met racisme. Zo wordt hij in Indonesië door de vader van een Nederlands 

vriendinnetje als een bediende behandeld en moet hij voor haar bed op de vloer slapen “als een 

bediende uit de vorige eeuw” (309). Ook binnen de krijgsmacht wordt Arto niet als gelijke 

behandeld en racistisch bejegend. Door dit gedrag snapt hij goed dat de Indonesische bevolking 

zo’n hekel heeft aan de Nederlanders:  

 

Daar op het strand kreeg ik ruzie met sergeant Bitter. Hij bleef mij zo lang kleineren 
vanwege mijn bruine huid en minderwaardige herkomst tot ik mij niet meer beheersen 
kon en hem in elkaar sloeg. Sergeant Cornelissen – nogmaals zelf een Indische jongen 
maar blank en grootgebracht in Nederland – kwam tussenbeide en koos duidelijk partij 
voor sergeant Bitter. Beide onderofficieren liepen toch al met gevoelens van superioriteit 
rond en haatten kleurlingen. Toen keerde ik mij ook tegen sergeant Cornelissen. Andere 
jongens scheidden ons van elkaar. Mij werd aangeraden dat voorval maar te vergeten en 
die twee onderofficieren vriendschappelijk de hand te drukken. In plaats daarvan 
spuwde ik ze in het gezicht. Dat was mijn antwoord op die Hollandse vorm van 
rassenhaat en superioriteitswaanzin. Geen wonder dat deze categorie Hollanders zo 
gehaat werd door de bevolking (341).  
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Bij aankomst in Nederland is Arto stomverbaasd als hij vriendelijk welkom wordt geheten 

door een verpleegster van het Rode Kruis. Terwijl hij over dit voorval vertelt, reflecteert hij 

op de koloniale verhoudingen: 

 
“Nog nooit tevoren is mijn leven had een blanke Hollandse vrouw mij op zo’n 
vriendelijke en hartelijke manier begroet en verwelkomd. In Indië was een dergelijk 
menselijk gebaar totaal ondenkbaar, immers, wij Indischen waren daar slechts 
derderangsburgers, het bruine uitvaagsel van de Indische maatschappij. Wij werden op 
gelijk niveau gesteld met de inheemsen, toen nog ‘inlanders’ geheten, en nu Indonesiërs. 
En als men te weten kwam dat je een onwettig kind was, dan werd je als een paria 
behandeld (39).  

 
Hoewel hij bij aankomst in Nederland nog blij verrast is over de manier waarop hij wordt 

ontvangen, komt hij er al snel achter dat ook in Nederland mensen met een ‘bruine huid’ anders 

worden behandeld. Zo vindt de vader van het kamerolifantje het maar niets dat zijn dochter met 

een ‘Indischman’ om gaat: 

 
Mijn ouders kwamen erachter en schrokken ervan dat ik met een kleurling schreef. In 
hun ogen woonden mensen in Nederlands-Indië in hutjes en liepen ze er rond in rieten 
rokjes of ze hadden een vijgenblad voor, ja zo dachten ze toen in Helmond. Ze waren 
een keer in Amsterdam geweest, dat was voor hen het buitenland, en daar was het bij 
gebleven. In Helmond woonde toen al een Indische familie, hoor, maar dat waren erg 
bruine mensen, die waren ánders en daarom waren mijn ouders erg tegen die 
correspondentie (81). 

 
De ouders van het kamerolifantje hebben dus een typisch oriëntalistisch beeld van Indonesië, 

vol met primitieve mensen. De eerste keer dat Arto bij hen thuiskwam moest hij achterom 

komen omdat “de klanten niet mochten zien dat er een zwarte binnen was” (32). Maar ook het 

kamerolifantje zelf die ‘zo’n knappe bruine jongen’ eerst maar wat interessant vond, 

verontschuldigt zich later voor haar bruine kindertjes in de kinderwagen (84) en verwijst naar 

Indonesië als “dat vieze, verrekte, stinkende apenland” (77). 

 Ook door de kinderbescherming wordt de Arend extra nauwlettend in de gaten 

gehouden:  

 

Hoewel mijn vader een flat bewoonde op loopafstand, kon men hem niet betrappen op 
onverwachte bezoeken of heimelijke wandelingen rond het terrein. Toch bleef hij in de 
ogen van de Kinderbescherming een dubieuze oosterling met een ellendig 
oorlogsverleden dat hem, wie weet, ineens mata gelap kon maken – ja, die uitdrukking 
kenden ze (269).  
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Het is veelzeggend voor het beeld dat met men had van Indonesiërs dat dit typisch 

oriëntalistische beeld van de onbetrouwbare oosterling die ineens door kon draaien zo 

wijdverspreid was.  

 Maar ook in Arto’s eigen beschrijvingen wordt een oriëntalistisch discours herhaald en 

is er dus sprake van ‘doorschrijven’. Behalve dat hij, zoals eerder beschreven, volledig meegaat 

in de Nederlandse framing van de strijd waarbij de Indonesische tegenstander wordt 

gedemoniseerd en gedehumaniseerd, klinkt ook in andere uitingen van hem dit racistische 

oriëntalistische discours door. Zo kijkt hij, hoewel hij ook veel Javaanse vrienden heeft, over 

het algemeen neer op Javanen die ‘onbetrouwbaar’ en ‘lui’ zouden zijn. Ook Indische meisjes 

moeten het ontgelden: ook zij zijn onbetrouwbaar en hij verdient, ook al is hij zelf ook van 

deels Indische komaf, beter:  

 

Mama had mij altijd gewaarschuwd om nooit een Indisch meisje te trouwen, omdat die 
lui en ontrouw waren: ‘Als je het ooit waagt een Indisch meisje te trouwen, dan zal ik 
jou tot op je botten vervloeken. Jij verdient later een betere vrouw! (349).  
 

In de representatie van vrouwen gaat het in Arto’s memoires sowieso opvallend vaak over 

onbetrouwbare vrouwen. Hiermee wordt beantwoord aan het typisch oriëntalistische idee van 

de verleidelijke maar gevaarlijke exotische vrouw, een echte femme fatale. Een voorbeeld is de 

beschrijving van de vrouwelijke pemoeda die Arto en zijn maten als tegenstander treffen:  

 
Sergeant Gio Montagne had van zijn informanten en spionnen vernomen dat er een 
guerrillagroep in een kampong zat ongeveer vijf kilometer van ons vandaan die 
opereerde onder het commando van een tot luitenant opgeklommen vrouwelijke 
pemoeda, dus genoemd pemoedi, bij de TNI. Het hele dorp werd door die groep 
geterroriseerd. We gaven die vrouwelijke luitenant de bijnaam van de Jungleprinses, 
omdat zij een schoonheid scheen te zijn met heel mooi lang haar dat tot aan haar heupen 
golfde. Maar achter die façade school een kil en bloeddorstig karakter (409).  

 
Postkoloniaal terugschrijven en het doorbreken van compartimenten 
 

Hoewel Arto in zijn memoires, zoals hierboven beschreven, een koloniaal discours bezigt en 

die uitingen gezien kunnen worden als een vorm van ‘doorschrijven’, is er in De tolk van Java 

veelal sprake van ‘terugschrijven’. Zoals in mijn theoretisch kader beschreven definieer ik 

‘terugschrijven’ in deze scriptie als het bieden van een tegengeluid tegen een koloniaal 
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perspectief en het bijbehorende discours waarbij een ‘tegenherinnering’ wordt gecreëerd die in 

gaat tegen het dominante nationale narratief in Nederland. In De tolk van Java wordt deze 

‘tegenherinnering’ op meerdere manieren gecreëerd. Allereerst is er het perspectief: door Arto 

aan het woord te laten over zijn belevenissen gedurende de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog wordt de tussenpositie van de Peranakan Indo-Europeaan de 

Nederlandse geschiedenis ingeschreven en wordt er getoond welke ambigue posities de 

koloniale maatschappij in voormalig Nederlands-Indië kende en hoe dit zich ook uitte in de 

complexe oorlog die volgde op de uitroeping van de onafhankelijkheid. Ten tweede is er de 

representatie van de oorlog zelf: lang was het beeld over de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog dat in Nederland werd uitgedragen dat het niet om een oorlog ging 

maar om twee ‘politionele acties’ om ‘orde en vrede’ te brengen. Op enkele ‘excessen’ na 

zouden Nederlandse militairen zich bovendien ‘correct’ hebben gedragen. In De tolk van Java 

wordt echter korte metten gemaakt met deze eufemismen. Zoals hierboven uitvoerig 

beschreven, neemt Arto deel aan en geeft hij een beschrijving van een vuile, complexe oorlog 

die een aaneenschakeling is van extreem geweld waarbij internationaal oorlogsrecht niet lijkt 

te gelden. Ten derde biedt Birney ook nog een direct tegengeluid tegen het dominante 

Nederlandse zelfbeeld door zijn personages te laten reflecteren op de omgang met de koloniale 

geschiedenis in Nederland. Op deze vorm van terugschrijven wil ik hier nog wat uitgebreider 

ingaan.  

Alan hekelt door het boek heen meermaals de houding van veel Nederlanders die niets 

willen weten van de koloniale geschiedenis en al helemaal niet van een koloniale oorlog en 

volgens wie de Tweede Wereldoorlog in mei 1945 eindigde. Als ze het al hebben over de 

koloniale oorlog, is dat in eufemistische termen:  

 

Verhullende termen voor een koloniale oorlog: de Politionele Acties. Geen 
wetenschapper, journalist of schrijver die dat uit die flutschoolboeken krijgt. Voor 
Neerlands koloniale geschiedenis hebben ze aparte boekenkasten ingericht. Er zijn er 
trouwens nogal wat die vinden dat onze geschiedenis begint bij WO II. Voor die lui is 
de rest ‘antieke geschiedenis’. En daar moet ik dan tussen leven. Wat een straf is dat. Ze 
denken dat de Tweede Wereldoorlog ophield op de 5de mei in het jaar 1945. Dat klopt 
ja, voor Nederland achter de duinen (19).  

 

In deze passage reflecteert Alan ook op de compartimenten die ik in mijn theoretisch kader 

aanhaalde: de koloniale geschiedenis hoort in een aparte boekenkast thuis en is dus niet 

werkelijk onderdeel van de vaderlandse geschiedenis. Alan geeft ook af op de 
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geschiedschrijving in Nederland: “Weet je dat boeken over de Nederlandse koloniale oorlog 

steeds vaker door Amerikanen worden geschreven? Hoe zou dat nou komen, hè? Doen ze hun 

werk niet goed of zo? (79-80). Alan is dus van mening dat er in de Nederlandse 

geschiedschrijving veel te weinig aandacht wordt besteed aan de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog. Hoewel er ook door Nederlandse historici al voor De brandende 

kampongs van generaal spoor en het ODGOI- onderzoek veel over de oorlog is geschreven8, 

echoot Alan hiermee een breder gedragen beeld van een historiografische stilte omtrent deze 

geschiedenis: “ondanks de eindeloze stroom wetenschappelijke publicaties over Indië die vanaf 

eind jaren tachtig op gang kwam, blijft toch het idee bestaan dat de schaduwzijden van het 

Nederlandse kolonialisme onderbelicht blijven” stelt Scagliola (12). Ook hier zien we dus 

terugkomen dat de informatie er wel is, maar dat deze niet daadwerkelijk ‘zichtbaar’ is voor 

velen. Alan tracht, met dit boek, die ‘stilte’ te doorbreken.  

Ook Arto reflecteert in zijn memoires op het feit dat zijn ervaring en perspectief niet 

voorkomen in de vele boeken die over Nederlands-Indië geschreven zijn:  

 

Op 28 september 1925 werd ik omstreeks drie uur in de middag geboren om op te 
groeien in de schaduwzijde van de Indische samenleving. Er is veel geschreven over de 
gegoede samenleving in het voormalig Nederlands-Indië, vooral over de vervlogen 
tijden waarin het goed toeven was, het zogenaamde tempo doeloe. Maar die ‘goede oude 
tijd’ heb ik nauwelijks gekend, en de geschiedenis die daaraan gekoppeld is en zo graag 
door Hollanders wordt gelezen, is een leugen (85).  

 

Los van de geschiedschrijving levert Alan door het boek heen ook commentaar op de algemene 

ongeïnteresseerde houding in naoorlogs Nederland. Daarin spelen vooroordelen over 

kolonialen en racisme ook een grote rol:  

 

Nederland is amper bekomen van de Duitse bezetting en wat er in Indonesië is 
voorgevallen is het probleem van ‘die kolonialen’. En die hebben geld zat. Laat ze 
oprotten, terug naar hun eiland, wij zitten hier met woningnood, verdomme, en die 
bruine mensen stinken al net zo als dat eten van ze, dat riekt naar knoflook en stront, die 
ze trassi noemen (26). 

 

 
8 Denk aan Ontsporing van geweld (1970) van Jacques van Doorn en Wim Hendrix, De Zuid-Celebes Affaire 

(1984) van Willem IJzereef, Loe de Jongs ‘Indische’ delen in Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 

Wereldoorlog (1988) en Petra Groens Marsroutes en Dwaalsporen (1991).  
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Alan hekelt het feit dat er nooit iemand wilde luisteren naar de verhalen van zijn vader. Zijn 

vader wilde graag zijn ervaringen over de oorlog met anderen delen, maar vond geen gehoor. 

Het manuscript van zijn memoires stuurde hij naar uitgevers en Indische verenigingen, maar 

niemand toonde belangstelling (479). Alan rekent dan ook af met de mythe van de ‘zwijgende 

Indische vader’: 

 

Het fenomeen ‘de zwijgende Indische vader’ is een mythe, of een literair motief dat niet 
deugt, een cliché dat terugvoert op het westerse romantische ideaal van de zwijgende, 
dan wel glimlachende dan wel bescheiden dan wel wijze oosterling. Maar jongens gaan 
de oorlog in en komen de oorlog weer uit, gesneuvelden daargelaten. De een komt er 
zwijgend uit, de ander verhalend. Mijn vader vertelde, verhaalde, schreeuwde en schreef 
over de oorlog (182). 

 

In dit soort passages doet Birney dus heel direct aan ‘terugschrijven’ door korte metten te maken 

met een literair motief en tegelijkertijd bloot te leggen op welke oriëntalistische ideeën dit beeld 

gebaseerd is.  

Alan hekelt niet alleen de ongeïnteresseerde houding richting de ‘repatrianten’, maar 

levert ook commentaar op de omgang in Nederland met de Tweede Wereldoorlog en het lot 

van de Joden. Dit verbindt hij echter telkens aan de ontvangst van zijn vader waardoor er dus 

sprake is van multidirectional memory in deze passages: meerdere herinneringen die 

gewoonlijk in een apart compartiment worden geplaatst, worden hier samengebracht en met 

elkaar in verband gebracht: 

 

Mijn vader had een andere oorlog in zijn kop, een die niemand scheen te kennen in de 
stad, waar alleen gesproken werd over de Hongerwinter van 1944. Over de Joden werd 
gezwegen en de koloniën waren niet meer dan oorden waar inhalige Hollanders de 
Indonesiërs geselden en waar Hollanders inheemse meisjes zwanger maakten en 
halfbloeden voortbrachten voor wie men door de eeuwen heen vele benamingen had 
verzonnen (52).  

 

Ook op andere momenten worden verschillende geschiedenissen en herinneringen met elkaar 

verbonden. In het boek als geheel doet Alan dit door zowel zijn moeder als zijn vader aan het 

woord te laten komen over hun ervaringen gedurende de Tweede Wereldoorlog en in het geval 

van zijn vader ook de oorlog die daar weer op volgde. Daarnaast gaat hij ook bij andere 

personages in op hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de manier waarop die tot 

vandaag doorwerken. Door al deze ervaringen te bundelen in een boek waarin de memoires van 
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zijn vader zo’n groot deel vormen, worden de compartimenten die ‘Nederlandse’ en 

‘Nederlands-Indische’ geschiedenis van elkaar scheiden doorbroken.  

Alan heeft, als tweedegeneratie kind, altijd de verhalen van beide ouders moeten 

aanhoren en probeert zijn moeder in te laten zien dat hun ervaringen dichterbij elkaar liggen 

dat zij denkt: “Pa had net als jij een oorlog tijdens zijn jeugd. Jij had de Duitse, hij had de 

Japanse bezetting” (84). Voor zijn moeder, die altijd de oorlogsverhalen van haar man heeft 

moeten aanhoren, voelt het echter soms meer als een competitie. Zo vertelt ze hoe een nichtje 

van haar werd gedood door een verdwaalde Duitse raket en voegt hier verongelijkt aan toe: 

“Jouw vader die kan wel lullen over zijn familie, dat er acht neven van hem door de Japanners 

zijn onthoofd, maar wij hadden dus ook een slachtoffer” (70). Op andere momenten, als het 

over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog gaat, erkent ze echter dat de Arend toch wel 

veel heftigere dingen mee heeft gemaakt dan zij: “daar in de tropen zijn hele erge dingen 

gebeurd, erger dan hier nog, veel erger, ja niet zoals met de Joden natuurlijk, dat is heel anders” 

(37).  

Hoewel er onder de personages in het boek een soort competitie gaande lijkt wat betreft 

de herinnering van de verschillende oorlogen en wie het meest heeft moeten lijden, wordt er 

door het boek heen door deze gesprekken en herinneringen die door verteller Alan allemaal 

samengebracht zijn juist een brug tussen al deze herinneringen geslagen. Doordat in dit boek 

de Duitse bezetting en de geschiedenis van naoorlogs Nederland doormiddel van de levens van 

de personages verbonden worden met de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië, 

worden de geschiedenissen met elkaar verweven en is er sprake van multidirectional memory 

en het doorbreken van compartimenten.  

 

Tussentijdse conclusie 
 

De tolk van Java is een boek waarin op nietsontziende wijze wordt getoond dat de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog een complete en vuile oorlog was waarin aan de lopende band 

oorlogsmisdaden werden gepleegd door in naam van Nederland opererende strijdkrachten. 

Hiermee maakt het boek een einde aan de mythe dat de Nederlandse krijgsmacht zich, op enkele 

excessen na, ‘correct’ had gedragen in Indonesië en dat er bovendien geen sprake zou zijn van 

een oorlog, maar slechts van ‘politionele acties’. Tegelijkertijd toont De tolk van Java door het 

specifieke perspectief van de Indo-Europese Peranakan Arto hoe eindeloos complex deze 

oorlog was en hoe veranderlijk loyaliteit en allianties kunnen zijn. Door dit gekozen perspectief, 
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laat het boek bovendien zien hoe, door het inzetten van door de Japanse bezetting en ‘bersiap 

periode’ getraumatiseerde en getergde ‘jongens van het land’, de Nederlandse krijgsmacht de 

riciso’s op extreem geweld inclusief oorlogsmisdaden voor lief nam.  

 Door de vormgeving van het boek als familiegeschiedenis, wordt de geschiedenis van 

de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog een geschiedenis van zowel Nederland als 

voormalig Nederlands-Indië, die twee werelden smelten in het boek samen. Doordat Arto de 

oorlog mee naar huis neemt, blijft de oorlog niet ‘overzee’ achter, maar wortelt zich in 

Nederland, in de lijven hoofden van Arto’s kinderen, die op hun beurt hun best doen dit verhaal 

met het Nederlandse publiek te delen en daarmee tegenwicht bieden aan de reguliere 

geschiedschrijving over deze periode. De tolk van Java kan dus met recht een 

‘tegenherinnering’ genoemd worden.  
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De Oost 
 

In wat volgt breng ik in kaart hoe De Oost de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog 

representeert en op welke manier de film wel en tegelijkertijd ook niet een ‘tegenherinnering’ 

creëert tegen het dominante discours omtrent de herinnering van deze oorlog in Nederland. 

 

Inhoud van de film 
 

In De Oost volgen we Johan, voluit Johannes Leonard Maria de Vries geheten, die als 

oorlogsvrijwilliger (OVW’er) in 1946 aankomt in Indonesië. Johan komt uit Arcen, Noord-

Limburg, en heeft zich als twintigjarige aangemeld om naar ‘Indië’ te gaan om daar zijn plicht 

te vervullen en ‘orde en vrede’ te gaan herstellen. Gedurende het verhaal komen we erachter 

dat zijn inzet in Indonesië voor hem ook een vorm van boetedoening betreft: hij schaamt zich 

voor het NSB-verleden van zijn vader en het feit dat die tijdens de Tweede Wereldoorlog samen 

heeft gewerkt met de Duitsers. Door zich als vrijwilliger aan te melden voor de oorlog, wil 

Johan proberen de zonden van zijn vader goed te maken.  

 Bij aankomst in Indonesië, of ‘Indië’ in zijn ervaring, wordt Johan naar Semarang op 

Midden-Java gestuurd, waar hij, samen met de rest van de B-divisie ‘orde en rust’ moeten 

herstellen. Johan en zijn maten lopen patrouille om, in de woorden van zijn luitenant, “de 

bevolking gerust te stellen dat de Nederlanders er zijn om ze te beschermen en samen het land 

weer op te bouwen” (0.11.31-0.11.33). Tijdens de patrouilles probeert Johan in gebroken 

Maleis van de lokale bevolking informatie te krijgen over de verblijfplaats van de ‘terroristen’. 

Hij treft elke keer echter zwijgende en bange Indonesiërs die weigeren hem informatie te geven. 

Dat de angst om met Nederlanders te praten niet onterecht is, blijkt wanneer een kamponghoofd 

en zijn vrouw op gruwelijke wijze worden vermoord nadat de patrouille van Johan de dag 

daarvoor in hun kampong is gestopt en daar te drinken heeft gekregen. Johan is geschokt en wil 

de daders achternagaan, maar krijgt te horen dat dat zinloos is, omdat ze toch al in de jungle 

zijn verdwenen.  

Vanaf het begin af aan is Johan bevriend met drie andere jonge Nederlandse jongens: 

Charlie, Mattias en Werner. In hun vrije tijd zoeken de Nederlandse militairen vertier in de stad. 

Ze bezatten zich en worden verleid om naar de prostituees te gaan. Op zo’n avond ontmoet 

Johan Gita, een Indonesische prostituee, op wie hij op slag verliefd wordt. Johan raakt 

ondertussen steeds meer gefrustreerd over het gebrek aan actie en begint zich af te vragen wat 
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ze daar eigenlijk doen. Hij is naar Indonesië gekomen om de mensen te helpen, maar loopt tot 

nu toe alleen maar rondjes naar zijn idee. Daar komt verandering in op het moment dat ‘de 

Turk’ ten tonele verschijnt. Dit personage, gebaseerd op de beruchte kapitein Raymond 

Westerling, treedt daadkrachtig op waar anderen niets doen en Johan raakt dan ook al snel van 

hem onder de indruk.  

Tijdens een van de patrouilles slaat het noodlot toe voor Johan en zijn maten. Tijdens 

het oversteken van een rivier klinkt er vanuit het niets een schot: Werner, die een zware Bren-

gun op zijn schouders draagt, wordt in zijn buik geschoten. Paniek breekt uit onder de militairen 

die in het wilde weg terug beginnen te vuren. Ze kunnen de vijand echter niet zien in de dichte 

jungle en trekken zich terug. Johan en Mattias proberen met de hulp van de hospik Werner nog 

te redden en stellen hem gerust, maar hij heeft al te veel bloed verloren en sterft voor hun ogen. 

Een paar dagen of weken later breekt er rumoer uit in het kamp omdat ze de vermoedelijke 

schutter die Werner dood heeft geschoten hebben gevonden. Een Indonesische man is 

aangehouden in het bezit van de Bren die Werner in het water had laten vallen. Raymond, alias 

‘de Turk’, komt naar het kamp om de gevangene te verhoren. Johan wordt gevraagd om een 

accu, startkabels en ijzerdraad voor hem te halen. Wanneer Johan deze spullen komt brengen, 

legt Raymond aan hem uit hoe hij deze moet gebruiken en krijgt hij de opdracht om op zijn 

teken de gevangene te elektrocuteren. Op Johans gezicht is te lezen dat hij, waar hij de eerste 

keer nog aarzelend de opdracht van Raymond uitvoert, vanwege de dood van Werner geen 

medelijden meer heeft met de man. Op het laatst plaatst hij zelfs met een verbeten gezicht op 

eigen initiatief de startkabels op de accu. Zelfs onder deze marteling blijft de Indonesische man 

echter zwijgen. 

 Een paar dagen later meldt zich een Indonesische man bij het Nederlandse kamp die de 

militairen om hulp vraagt omdat een Indonesische bende zijn dochters gegijzeld houdt. Johans 

commandant Mulder weigert dit echter, omdat het huis van de man te diep in vijandelijk gebied 

zou liggen. Johan ergert zich aan deze houding: ze zijn hier toch juist om de bevolking te 

helpen? Op eigen initiatief benadert hij Raymond over dit probleem en die besluit wel gelijk in 

actie te komen. Nog dezelfde nacht sluipen Johan en Raymond vergezeld door KNIL-militair 

Samuel stiekem naar het huis van de man en doden de bendeleden. Voor Johan is het de eerste 

keer dat hij een mens dood en hij is hier zichtbaar door aangedaan.  

In wat volgt in Indonesië raakt Johan steeds meer onder invloed van Raymond, steeds 

vaker gaat hij voor hem aan de slag en onttrekt hij zich aan de activiteiten met zijn maten. Een 

paar dagen/ weken nadat hij met Raymond ’s nachts op pad is geweest krijgen hij en Mattias 

de opdracht om de gevangene die verdacht wordt van het doodschieten van Werner weer vrij 
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te laten in Republikeins gebied. In plaats van hem vrij te laten, schiet Johan hem echter van 

achter neer nadat hij de man de opdracht heeft gegeven weg te rennen. Het gaat hier dus om 

een geënsceneerde ‘vluchtactie’ waarbij de krijgsgevangene wordt gedood.  

Terwijl Johan als chauffeur voor Raymond werkt, komt hij erachter dat hij gewoon 

samenkomt met ‘rebellen’. Dit doet Raymond om inlichtingen te verzamelen: tegenstanders 

van Soekarno betaalt hij voor informatie en zo maakt hij dus gebruik van de verdeeldheid die 

er onder de Indonesiërs heerst. Even later geeft Raymond Johan een uiteenzetting over hoe het 

er volgens hem nu aan toe gaat in het land: er heerst chaos, verschillende partijen liggen met 

elkaar overhoop en de gewone man heeft daar geen boodschap aan, die wil rust. Raymond is in 

Indonesië om voor die rust te zorgen zegt hij. Johan is onder de indruk van de kennis van zaken 

van Raymond en is het duidelijk met hem eens. Johan vergezelt Raymond even later naar een 

chic feest in een koloniale villa waar Raymond gevraagd wordt een nieuwe commando-eenheid 

te gaan leiden. Het Korps Speciale Troepen9, ‘het echte werk’, een eenheid die ingezet zal 

worden om de ‘terreur’ te bestrijden. Volgens Raymond kun je niet winnen van terreur: je moet 

het vernietigen, en dat kan alleen maar met meer terreur. Door de majoor die hem de opdracht 

geeft wordt hem verzekerd dat hij volledige vrijheid krijgt om het te doen op zijn manier: carte 

blanche. Na wat tegensputteren neemt Raymond de opdracht aan. 

In wat volgt werft Raymond zowel onder de OVW’ers waar Johan toe behoort, als het 

KNIL, vrijwilligers voor het KST. Johan is een van de eersten die zich hiervoor aanmeldt, ook 

Mattias en Samuel stappen over. De militairen krijgen vervolgens samen een commando-

opleiding. Hun haren worden afgeschoren en ze krijgen nieuwe, donkere uniformen met het 

wapen van het KST erop en een bijbehorende groene baret. Bij deze nieuwe groep heerst er 

weinig hiërarchie: ze eten met zijn allen aan een lange tafel, met Raymond in het midden tussen 

hen in. Na het afronden van de training ontvangt Johan promotie van Raymond, hij wordt 

gepromoveerd tot korporaal. Even later krijgt de nieuwe commando-eenheid de opdracht om 

naar Celebes (het huidige Sulawesi) te trekken en het zuidelijk deel van het eiland “te zuiveren 

van alle, en dan bedoelt men ook alle, terroristisch elementen,” aldus Raymond. Hier voegt hij 

vervolgens aan toe: “Dit gaat geen pleziertrip worden. Wie morgen rond dit tijdstip niet tot aan 

zijn enkels in het bloed kan staan, je kan nu nog afhaken” (1.37.00-1.37.33). Niemand haakt 

echter af, vastbesloten en gretig staan de militairen klaar om te vertrekken.  

 
9 Hoewel de eenheid bij de oprichting in werkelijkheid in eerste instantie het DST, het Depot Speciale Troepen 

werd genoemd en pas later de naam Korps Speciale Troepen kreeg, wordt de commando-eenheid in De Oost vanaf 

het begin aangeduid als het KST.  
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Bij landing op de kust van Celebes ziet Johan hoe Raymond inlichtingen ontvangt van 

een Indonesische man. Ook hier heeft hij kennelijk connecties. De volgende ochtend 

omsingelen de militairen in alle vroegte een kampong. Met veel geweld slepen ze de bewoners, 

- mannen, vrouwen en kinderen - uit hun woningen en brengen ze hardhandig naar een 

verzamelplek op een open veld, de mannen moeten aan de ene kant op de grond gaan zitten, de 

vrouwen en kinderen aan de andere kant. Terwijl de kampongbewoners worden verzameld 

worden hun huizen met vlammenwerpers in de fik gestoken. Als alle mensen verzameld zijn, 

verschijnt Raymond ten tonele. Hij houdt een toespraak voor de bevolking waarin hij ze vertelt 

dat ze zijn gekomen om hen te bevrijden van ‘negatieve elementen’ die hen ‘terroriseren’. Hij 

heeft een lijst met namen bij zich en deelt de verzamelde kampongbewoners mee dat ze naar 

voren moeten komen als hij hun naam noemt. Raymond leest de eerste naam op. Een 

Indonesische man komt trillend van angst naar voren.  Raymond laat hem zijn naam bevestigen 

en schiet hem vervolgens zonder een spier te vertrekken door zijn hoofd. Paniek en woede 

breken uit onder de verzamelde mensen, die door de militairen hardhandig onder bedwang 

worden gehouden. Johan is geschokt over wat hier gebeurt en kijkt om zich heen voor steun: 

de andere militairen geven echter geen kik. Raymond roept alweer de volgende man naar voren 

die vervolgens ook wordt doodgeschoten. Even later zien we hoe Johan in een diepe kuil staat 

en zand schept over zes bebloede lichamen. De families van de geëxecuteerde mannen krijgen 

dus niet de kans om hun geliefden volgens de adat te begraven, de lichamen worden simpelweg 

in een massagraf gegooid.  

Terug in de fabriek waar de KST’ers hun kamp hebben gemaakt, gaat Johan verhaal 

halen bij Raymond. Hij is het duidelijk niet eens met de gang van zaken waarbij mensen niet 

worden berecht of ook maar uitgehoord, maar gelijk worden geëxecuteerd. Hij vraagt zich af 

hoe ze zeker kunnen weten dat de mensen verantwoordelijk zijn voor de daden waarvoor ze 

gestraft worden. Volgens Raymond is dit een kwestie van de juiste informatie hebben. Wanneer 

Johan hier tegenin brengt dat ze toch nooit zeker kunnen weten of de informatie klopt, reageert 

Raymond dat de informatie klopt omdat hij het zegt. Volgens hem is dit de enige manier om de 

terreur te stoppen en daarmee is voor hem de kous af.  

De volgende ochtend worden de handelingen van de vorige dag herhaald. Tijdens het 

verzamelen van de kampongbewoners gaat het er nog hardhandiger aan toe: een man die 

probeert te vluchten wordt van dichtbij neergeschoten, een vrouw die huilend naast het 

levenloze lichaam van haar man zit, wordt aan haar haren meegesleurd. Hierna volgt hetzelfde 

als de vorige dag: Raymond roept een man naar voren, laat die zijn naam bevestigen, waarna 

hij de man zonder verdere plichtplegingen door het hoofd schiet. Hierna roept Raymond vier 
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broers naar voren die volgens hem gezamenlijk verantwoording af moeten leggen voor hun 

daden. Raymond vraagt om vrijwilligers. Na even twijfelen stapt Mattias vastberaden naar 

voren, Johan kijkt hem verbaasd aan. Mattias gebaart met zijn hoofd dat Johan zich bij hem 

moet voegen, maar Johan kijkt strak voor zich uit. Raymond heeft echter Mattias’ wenk ook 

gezien en vraagt Johan nu ook naar voren. Johan heeft nu geen keuze en stapt met tegenzin naar 

voren. ‘De Turk’ richt zich nu weer op de vier Indonesische jongemannen en vraagt hen hun 

namen te bevestigen. “Zijn jullie Bachrong Siajang, Sulaiman Siajang, Kamba Siajang, Yusuf 

Siajang, de zonen van Puan Siajang, de bekende crimineel?”. Een van de zonen reageert fel op 

deze woorden: “Mijn vader is geen crimineel! De enige crimi…” roept de jongeman boos, maar 

hij wordt onderbroken door Raymond die koeltjes zegt dat hij slechts ja of nee wil horen 

(1.51.14-1.51.30). Nadat de jongeman angstig hun namen heeft bevestigd, krijgen Johan en 

Mattias de opdracht een vuurpeloton te vormen en de mannen dood te schieten. Johan blijft met 

ontzetting naar de mannen kijken die nu in een plas bloed dood op de grond liggen. Op de 

achtergrond roept Raymond alweer de volgende naam.  

Tijdens de ‘derde actie’ de volgende dag loopt Johan als verdoofd rond. Terwijl om hem 

heen de mensen weer hardhandig worden meegesleurd en kamponghuizem in vlammen opgaan, 

loopt Johan met zijn geweer over zijn schouder tegen de stroom in en neemt geen deel aan de 

actie. De executies gaan gewoon door, Raymond roept iemand naar voren die hij vervolgens 

doodschiet. Johan is in shock en het lijkt allemaal langs hem heen te gaan. Bij de volgende 

naam die Raymond noemt ontstaat er echter rumoer. De man die wordt opgeroepen zegt dat er 

sprake is van een misverstand en dat hij niets heeft gedaan. Hij zegt dat hij verraden is en dat 

een andere man zijn land in wil nemen. Johan lijkt uit zijn verdoving te ontwaken en vraagt de 

man in het Maleis wat er aan de hand is en probeert te begrijpen wat er gaande is. Hij vraagt de 

andere man, die de eerste zou hebben verraden, of het waar is wat hij zegt, maar die man 

ontkent. Raymond is woedend over Johans ingrijpen en informeert nu hoe de tweede man heet. 

Wanneer hij deze naam niet in zijn aantekenboekje kan vinden concludeert hij: “Deze man staat 

niet op mijn lijst en is daarmee vandaag niet belangrijk”. Johan kijkt verbijsterd toe. Wanneer 

Raymond op het punt staat de eerste man alsnog dood te schieten, springt Johan ertussen: “Met 

alle respect meneer, maar kunnen wij dit niet beter uitzoeken? Ik vertrouw dit voor geen meter”. 

Raymond is er echter klaar mee en waarschuwt Johan aan de kant te stappen, anders schiet hij 

dwars door hem heen. Johan blijft vertwijfeld staan, bang voor Raymond, maar ook vastberaden 

om niet zomaar op te geven. De keuze wordt hem uiteindelijk ontnomen doordat Eddy, een 

andere Nederlandse militair, naar voren stapt en Johan met zijn geweer knock-out slaat 

(1.59.39-2.00.10). 
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In het slot van de film wordt Johan, nadat hij weer bij bewustzijn is gekomen, door 

Raymond vogelvrij verklaard: hij krijgt een kleine voorsprong en mag proberen een verderop 

gelegen schip te bereiken. In zijn tocht door de jungle wordt Johan achternagezeten door 

Raymond en drie Nederlandse militairen. Eddy doodt hij na een worsteling, de andere twee, 

waaronder zijn beste vriend Mattias, slaat hij buiten westen. Op het moment dat hij het strand 

bereikt waar het schip ligt, blijkt hij Raymond niet afgeschud te hebben. ‘de Turk’ schiet hem 

na een kort gesprek in zijn buik en laat hem op het strand achter. Kennelijk weet Johan echter 

wel het schip te bereiken. Later in Nederland bezoekt Johan een opera waarin Raymond 

optreedt. Na afloop van het optreden schiet Johan hem op dezelfde plek in zijn buik, waarna hij 

zijn revolver in zijn mond stopt en zelfmoord pleegt.  

Alle scenes die in Indonesië spelen, betreffen in zekere zin een grote flashback. 

Tussendoor zien we hoe het Johan vergaat in het ‘nu’. We zien hoe Johan, met een gegroefd 

gezicht, onverzorgd haar en baard en in zijn oude, kapotte legerjasje, door het leven gaat.  Bij 

aankomst terug in Nederland worden hij en de andere Nederlandse militairen door 

demonstranten ‘verwelkomd’ met spandoeken waarop ze worden uitgemaakt voor ‘Nazi’s’ en 

‘kindermoordenaars’ en ze worden bekogeld met rode verf. Johan kan duidelijk niet meer 

aarden in Nederland. Hoewel hem beloofd was dat hij zijn oude werk bij terugkomst terug zou 

krijgen als hij zich als OVW’er meldt, wordt dit hem door zijn vroegere baas geweigerd. Hij 

komt uiteindelijk in een verffabriek aan de lopende band te werken en houdt zich afzijdig van 

de andere arbeiders. Zijn vader, die in de gevangenis zit vanwege collaboratie met de Duitsers, 

zoekt hij slechts een keer op, om hem kil mee te delen dat diens vrouw, Johans moeder, 

overleden is. Wanneer Johan de opera bezoekt waarin Raymond speelt, zien we het grote 

contrast met zijn vroegere maten: die zitten lachend en welvarend in de zaal. Wanneer Johan 

eindelijk wraak heeft genomen op ‘de Turk’, stapt hij vervolgens zelf uit het leven.  

 

Vertelsituatie en focalisatie in De Oost  
 

In De Oost is de gekozen vertelsituatie en focalisatie heel bepalend voor het beeld van de 

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog dat je als kijker krijgt. Door het centraalstellen van 

Johans ervaring, wordt er een witte, mannelijke, Nederlandse ervaring van de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog getoond en is er weinig ruimte voor andere perspectieven. Zoals in 

mijn theoretisch kader beschreven, heeft het centraalstellen van één enkel personage als het 

centrum van bewustzijn een positieve invloed op de ‘imaginability’ van de getoonde 
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geschiedenis omdat het de betrokkenheid van de kijker bij het verhaal vergroot. Het 

centraalstellen van Johan kan er dus voor zorgen dat de kijker zich meer betrokken voelt bij de 

getoonde geschiedenis en makkelijker in staat is vervolgens een ‘herinnering’ van deze 

geschiedenis te vormen. Op die manier is De Oost in staat om een verhaal van Nederlandse 

daderschap tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog deel te maken van de 

Nederlandse herinneringscultuur. Dit verhaal druist in tegen het lang dominante discours over 

deze periode, en kan ik die zin dus worden gezien als een vorm van ‘terugschrijven’. Vanuit 

een kritisch postkoloniaal interpretatiekader moet echter opgemerkt worden dat het 

centraalstellen van Johan ook een vorm van ‘doorschrijven’ is omdat de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog enkel vanuit een wit, Nederlands perspectief wordt beschouwd en er 

nauwelijks sprake is van ‘meerstemmigheid’. Ik zal hieronder verder in gaan op welk effect de 

gekozen vorm van vertelsituatie en focalisatie heeft op wat en wie er in beeld komt en op welke 

manier dit gebeurt.  

In De Oost staat Johan als personage continue centraal in de verhaallijn. In de gehele 

film komt er geen scène voor waarin Johan niet voorkomt. Als kijker krijg je te zien wat Johan 

ziet, of we zien hemzelf of een gebeurtenis waar hij zijdelings bij betrokken is. Gedurende de 

film is er ofwel sprake van externe focalisatie waarbij Johan zelf ook in beeld wordt gebracht, 

of er is sprake van interne focalisatie waarbij er via editing een eyeline match wordt gecreëerd 

waardoor we als kijker zien wat Johan ziet. Deze interne focalisatie wordt nog eens versterkt 

doordat we vaak ook Johans reactie op wat hij ziet in beeld krijgen, doordat er op zijn gezicht 

wordt ingezoomd. Johan fungeert in de film dus als de stand-in van de kijker: via zijn 

perspectief worden de gebeurtenissen beschouwd. De hele film toont dus Johans ervaring 

tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en de kille ontvangst daarna in Nederland. 

Heel letterlijk wordt de centrale positie van Johan in het verhaal ook benadrukt door Johan in 

shots ook haast altijd centraal in beeld te brengen, de personages om hem heen vormen in die 

zin letterlijke ‘bijfiguren’ in zijn ontwikkeling en worden minder vaak, minder scherp en/ of 

van minder dichtbij in beeld gebracht. Vanwege deze vorm van de vertelling word je dus als 

kijker uitgenodigd om je te identificeren met Johan en dus ook met hem mee te leven.  

 Het centraalstellen van Johans perspectief heeft als effect dat in de film een Nederlandse 

ervaring van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog getoond wordt. Indonesische 

personages komen alleen in beeld en heel soms aan het woord in interactie met Johan, of bij 

een gebeurtenis waarbij Johan betrokken is. Er zijn in De Oost echter geen scenes te vinden 

waarin ook ‘de andere kant’ van het verhaal wordt verteld en bijvoorbeeld de beweegredenen 

of ervaringen van de Indonesische vrijheidsstrijders en burgers aan bod komen. Zelfs op het 
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moment dat Indonesiërs het slachtoffer zijn van (Nederlands) geweld, staat Johans reactie op 

dit geweld centraal en niet het leed van de Indonesiërs.  Zo ook op het moment dat de 

Nederlandse militairen de gespiesde hoofden van het kamponghoofd en zijn vrouw aantreffen: 

we zien de geschokte gezichten van de Nederlandse militairen en even later hoe Johan vanwege 

de gruwelijkheden zijn maag leeg kotst. We zien hier echter niet de reactie van de nabestaanden 

van de slachtoffers of van de andere kampongbewoners. De shock voor de Nederlanders in 

reactie op dit intra-Indonesische geweld staat centraal, niet het leed van hen die slachtoffer 

werden van dit geweld. Cinematografisch ligt de nadruk ook op de Nederlanders door 

bijvoorbeeld de overgebleven kampongbewoners slechts helemaal op de achtergrond en 

onscherp weer te geven, terwijl de gezichten van Johan en Mattias op de voorgrond in beeld 

komen en we de emoties ook van hun gezichten kunnen lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in relatie tot de gewelddadige ‘zuiveringen’ op Zuid-Sulawesi staat Johans reactie en zijn 

groeiende twijfel over wat ze daar met het KST aan het doen zijn centraal, en wordt er 

nauwelijks ingezoomd op de Indonesische mannen, vrouwen en kinderen die te maken krijgen 

met het geweld van de Nederlandse militairen. De paniek die er uitbreekt onder de 

kampongbewoners en het geweld waarmee zij uit hun huis gesleept worden, komt in beeld, 

maar steeds vluchtig: er wordt niet ingezoomd op de gezichten van de slachtoffers. De camera 

flitst heen en weer, zoals ook Johan de chaos om hem heen aanschouwt. Johans gezicht wordt 

wel in close-up getoond: geschokt en vertwijfeld slaat hij alles gade. Veelzeggend is het contrast 

Johan en Mattias kijken geschokt naar de gespiesde hoofden van het kamponghoofd en zijn vrouw. Op de 
achtergrond maakt een Nederlandse militair heimelijk een foto van het gruwelijke tafereel (0.24.48) 
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tussen de doodstrijd van Werner die nadrukkelijk in beeld wordt gebracht en de beeldtijd die 

Indonesische slachtoffers krijgen. De krijgsgevangene die door Johan ‘op de vlucht’ wordt 

neergeschoten en de mannen die geëxecuteerd worden, komen veelal niet meer in beeld nadat 

ze door de kogel zijn geraakt. Als ze nog getoond worden, is dit vaak in een long shot. Wanneer 

de Indonesische personages en slachtoffers al nadrukkelijker in beeld komen, wordt vervolgens 

vooral Johans gewetenswroeging in reactie op het geweld getoond, en fungeren deze beelden 

dus niet zozeer om de Indonesische personages zelf echt in beeld te brengen en te tonen wat er 

in hen omgaat. Zo zijn er enkele shots waar Indonesische personages wel langer in beeld komen, 

maar dan betreft het veelal net gedode Indonesiërs: het afgehakte hoofd van het dorpshoofd met 

zijn penis in zijn mond wordt nadrukkelijk getoond; doodgeschoten personages, die, met de 

ogen nog open en een kogelgat in hun hoofd Johan aan lijken te staren, zoals het bendelid dat 

door Johan is gedood of een van de mannen die net geëxecuteerd is door Raymond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de enige Indonesische personages die wat meer beeldtijd krijgt is Gita, maar ook hier 

betreft het Johans focalisatie: Johan is verliefd op haar en kijkt dus veelvuldig naar haar. We 

krijgen als kijker echter geen inzicht in Gita’s ervaring en beweegredenen. Zo is het niet 

duidelijk waarom zij uiteindelijk besluit op Johans avances in te gaan, terwijl we er later achter 

komen dat ze een verloofde heeft. Doet ze dit uit lijfsbehoud? Is ze bang voor Johan die, hoewel 

hij zich van geen kwaad bewust lijkt te zijn, als gewapenden Nederlandse militair altijd over 

een machtspositie ten opzichte van haar beschikt? Of is het simpelweg handiger en makkelijker 

om zijn gezelschap te accepteren als dat betekent dat hij haar financieel ook extra ondersteunt? 

Kijkend over Johans schouder zien we de vier broers liggen die Johan net samen met Mattias heeft 
geëxecuteerd. Op de voorgrond lijkt een Indonesische man die eerder door Raymond door het hoofd 
is geschoten, recht door Johan heen te kijken (1.52.00) 
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In de film wordt geen antwoord gegeven op deze vragen en zo wordt het enige vrouwelijke 

personage van belang gereduceerd tot een object van verlangen van Johan.  

De Indonesische personages fungeren dus in zekere zin als een soort figuranten om 

Johans ervaring in Indonesië en de ontwikkeling die hij doormaakt in beeld te brengen. Zij 

kennen echter zelf geen diepgang. Hun belevingswereld komt niet aan bod, noch wordt het 

inzichtelijk wat er achter hun keuze zit om zich tegen de Nederlanders te keren, ofwel hun juist 

om hulp te vragen. In het begin komen ze in beeld om te laten zien dat Johan het beste met ze 

voor heeft en graag voor ze opkomt, later zijn ze vooral het slachtoffer van Nederlands geweld 

en fungeren ze als figuranten om het Nederlandse daderschap expliciet in beeld te brengen. Of 

ze fungeren bijvoorbeeld om Johans ontzag voor ‘de Turk’ te versterken, zonder dat hun eigen 

ervaring of daden in beeld worden gebracht. Zo komt een Indonesische man die door de 

Japanners in elkaar wordt geslagen en die door Johan te hulp geschoten wordt, niet meer in 

beeld vanaf het moment dat Raymond ten tonele verschijnt en doortastend ingrijpt. Ook de man 

die de Nederlandse militairen om hulp komt vragen omdat zijn dochters door een bende 

gegijzeld worden, speelt vooral een rol in het creëren van een situatie waarin Johan wederom 

kan zien hoe krachtig Raymond op kan treden. Het is veelzeggend dat deze man, die in meerdere 

scenes interactie heeft met zowel Johan als Raymond, naamloos blijft. Als kijker komen we 

over het algemeen van veel Indonesische personages nooit de naam te weten. Met de 

uitzondering van Gita en Samuel, komen we van de andere Indonesische personages alleen 

achter hun naam op het moment dat ze door Raymond naar voren worden geroepen om 

vervolgens geëxecuteerd te worden. Het ontbreken van de namen van de Indonesische 

personages in illustratief voor de passieve rol die ze toebedeeld krijgen in De Oost.  

 Ook de spreektijd van de Indonesische personages is erg beperkt. Veelal zijn het slechts 

zwijgzame achtergrondfiguren. Als ze al aan het woord komen, is dat alleen om het hoognodige 

te zeggen in de context van de gebeurtenis, maar we krijgen geen inzicht in hun beweegredenen. 

De krijgsgevangene roept, naast gekreun, tijdens de marteling enkel clichématig “Indonesia 

merdeka!” uit (0.58.29). De meeste Indonesische personages bevestigen slechts hun naam, 

voordat ze door Raymond geëxecuteerd worden, meer zeggen ze niet. Ook als we focussen op 

de tijd die de verschillende personages op beeld krijgen en wat er in beeld wordt gebracht, 

wordt het duidelijk dat het hier echt om een vertelling vanuit het Nederlandse perspectief gaat. 

Zo komen de Nederlandse militairen ook uitgebreid in beeld op de momenten dat ze niet bij 

gewelddadigheden betrokken zijn maar onderling lol trappen: ze maken grappen met elkaar en 

vertellen sterke verhalen, spelen volleybal, gaan stappen en zuipen zich helemaal klem waarna 
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ze al lallend in de richting van de rosse buurt vertrekken. Indonesische personages komen echter 

alleen in beeld in contact met de Nederlandse personages.  

Doordat Johan de centrale figuur is en er steeds vanuit hem wordt gefocaliseerd, word 

je als kijker uitgenodigd om je in te leven in hem en mee te leven met zijn ervaring. Waar dit 

in het begin nog makkelijker is als Johan vooral begrip op lijkt te brengen voor de 

burgerbevolking en ze oprecht lijkt te willen helpen, wordt dit al een stuk lastiger op het 

moment dat Johan onder invloed van ‘de Turk’ raakt. Vanaf het moment dat Johan steeds meer 

in het gezelschap van Raymond verkeerd, is er weliswaar eindelijk sprake van de actie waar 

Johan zo naar snakte, maar worden er tegelijkertijd ook steeds meer grenzen overschreden en 

worden er ook oorlogsmisdaden gepleegd. Nederlands daderschap en geweld komen op die 

manier steeds centraler te staan in de film. Zo is het al een stuk lastiger om je als kijker met 

Johan te identificeren op het moment dat hij de krijgsgevangene elektroshocks toedient en hem 

later ook moedwillig doodschiet terwijl hij de opdracht had gekregen hem vrij te laten. Volgens 

Arnoud Arps is het voor de toeschouwer lastig om zich te identificeren met een filmpersonage 

wanneer die gewelduitingen pleegt die niet worden gerechtvaardigd, omdat dit in strijd is met 

het eigen morele kader van de toeschouwer (Arps, “Geschoten in Indonesië’ 43). Johans gedrag 

ten opzichte van de krijgsgevangene wordt in de film enigszins gerechtvaardigd doordat het 

duidelijk is dat Johan op wraak belust is vanwege de dood van Werner en duidelijk onder 

invloed is van Raymond. Aangezien het echter nergens in de film duidelijk wordt of de 

krijgsgevangene ook daadwerkelijk degene is die op Werner heeft geschoten, de schutter komt 

namelijk helemaal niet in beeld, kan dit alsnog wringen met het morele kader van de kijker. 

‘Gelukkig’ voor de kijker neemt Johan richting het einde van de film zelf ook steeds meer 

afstand van het Nederlandse geweld. Zo wordt het gruwelijke Nederlandse geweld nog wel 

getoond, maar wordt er door Johans eigen distantiëring een bepaalde afstand tot het geweld 

gecreëerd, waardoor de kijker minder direct met het Nederlandse geweld ‘geconfronteerd’ 

wordt en zich dus kan onttrekken aan de morele wrijving die de beelden van het Nederlandse 

geweld oproept.  

 

Personages: perspectief, positie, representatie  
 

In De Oost is, zoals hierboven beschreven, weinig ruimte voor een ander perspectief dan het 

witte, mannelijke Nederlandse. Als er al een ander perspectief aan bod komt, blijft de rol van 

dat personage erg beperkt en is de representatie bovendien erg clichématig. Waar in De tolk 
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van Java duidelijk wordt dat de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog veel complexe, 

ambigue tussenposities kende, is de representatie in De Oost erg zwart-wit. Zo ontbreekt het 

perspectief van de Indo-Europeaan volledig en doet de representatie van (Molukse) KNIL-

militairen geen recht aan hun complexe tussenpositie in de voormalige kolonie. In deze 

paragraaf ga ik wat dieper in op het perspectief dat de verschillende personages in de film 

vertegenwoordigen, de manier waarop zij gerepresenteerd worden en het effect dat dit heeft op 

de vertelde geschiedenis. 

Zoals hierboven al beschreven nemen de meeste Indonesische personages slechts de rol 

van figurant in binnen De Oost. Gita vormt hierop enigszins een uitzondering, maar ook over 

haar beweegredenen komen we als kijker eigenlijk niets te weten. We zien haar alleen op de 

momenten dat Johan haar bezoekt of bekijkt en deze scènes hebben veelal weinig tekst. Als er 

al tekst is, is het vooral Johan die praat en Gita die hier slechts op reageert. Van de Nederlandse 

personages en hun achtergrond komen we echter veel meer te weten. Opvallend vaak hangt wat 

wij als kijker te weten komen over hun achtergrond samen met wat zij tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in Nederland hebben meegemaakt. Zo wordt er door de hele film heen gehint op 

het schandelijke oorlogsverleden van Johans vader: wanneer Johan aan Mattias vertelt waar hij 

vandaan komt en deze reageert dat daar in de regio veel Nazi’s hebben gezeten, schrikt Johan 

zichtbaar. Later herkent een dorpsgenoot van Johan hem en uit hij verbazing dat ze Johan 

überhaupt hebben aangenomen en dat hij nog heel wat goed te maken heeft. Johan bespreekt 

met de aalmoezenier, Janssen, of het ook mogelijk is om iemands anders zondes goed te maken, 

dit is voor hem duidelijk de reden dat hij naar Indonesië is gegaan. Halverwege de film zien we 

hoe Johan een foto verscheurt waar hij, zijn moeder en zijn vader op staan. Zijn vader draagt 

om zijn rechterbovenarm een band met een hakenkruis, wat zijn foute rol in de oorlog 

bekrachtigt. Tussendoor wordt Johan door Eddy aangesproken op het NSB-verleden van zijn 

vader. Tegen het einde van de film, als Johan tegen Raymond in is gegaan en zegt dat wat hier 

gebeurt niet is waarvoor hij zich heeft ingeschreven, onthult Raymond ten overstaan van alle 

KST’ers Johans schandelijke familieachtergrond. Hardop vraagt hij zich af of hij stom is 

geweest om Johan een kans te geven:  

 
Toen ik jouw dossier voor het eerst las, dacht ik ‘wat ga ik doen?’ Ga ik deze jongen 
een kans geven om zichzelf te bewijzen en zijn familie-eer te redden? Of ga ik hem 
afrekenen op het feit dat zijn vader een van de hoogste NSB-kopstukken van ons land 
was? De zoon van de man die meer dan 1000 verzetsleden en Joden hun graf in heeft 
gejaagd. Die zoon verraadt zijn eigen kapitein nu. En dat na alles wat ik voor je gedaan 
heb. Verraad moet bij jullie gewoon in het bloed zitten thuis” (2.01.54-2.02.30).  



 79 

 

Door te focussen op Johans familieachtergrond en de diens vaders rol tijdens de Tweede 

Wereldoorlog leidt ‘de Turk’ de aandacht slim af van het feit dat Johan hun eigen praktijken 

hier bevraagt. Waar Johan naar Indonesië kwam om de daden van zijn vader goed te maken, 

vraagt hij zich steeds meer af wat ze hier doen nou echt beter is.  

 Ook bij Mattias, Johans beste vriend in Indonesië, speelt de Tweede Wereldoorlog een 

grote rol. Mattias is Joods, zo blijkt uit allerlei details in de film: zo is zijn achternaam Cohen, 

wijst hij bepaald eten af omdat het niet ‘koosjer’ en draagt hij een ketting met een davidsster. 

Het meest expliciet wordt wat hij tijdens de oorlog in Nederland heeft meegemaakt gemaakt 

wanneer hij, dronken en gefrustreerd vanwege Werners dood, tegen een portret van koningin 

Wilhelmina uitvalt. Mattias verwijt de koningin dat ze onder voorwendselen naar dit ‘apenland’ 

gelokt zijn en dat zij veilig thuis zit, taart eet en niets doet: “Het is net zoals toen de moffen ’s 

nachts voor de deur stonden en mijn vader en broer meenamen. Waar was u toen?” (0.48.27-

0.28.32).  

 Johans tegenstrever in de film, Eddy, heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in 

Nederland in het verzet gezeten en laat dit ook graag aan anderen weten. Ironisch genoeg lijkt 

Johan, zoon van een NSB’er, in Indonesië echter een beter moreel kompas te hebben dan Eddy. 

Daarnaast is Eddy helemaal niet de handige jongen die hij graag zou willen zijn en blijkt het 

dat hij geen eens kaart kan lezen en domme en risicovolle beslissingen maakt als hij de groep 

leidt. Eddy is rancuneus en gaat maar al te graag mee in de gewelddadige acties van ‘de Turk’ 

waarbij hij, ook zonder dat het hem wordt gevraagd, extra hardhandig optreed tegen de 

Indonesische burgerbevolking. In De Oost wordt dus ook gespeeld met de tegenstelling goed 

en fout aangaande de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Door de uitwerking van de 

achtergrond van deze prominente personages, is er bovendien sprake van multidirectional 

memory: de oorlog in Indonesië, waarin de personages nu een rol in spelen, wordt automatisch 

verbonden aan de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland.  

 Ook van Raymond komen we meer te weten over zijn achtergrond gedurende de Tweede 

Wereldoorlog. Johan, onder de indruk van de eerste ontmoeting met hem, informeert naar ‘de 

Turk’ bij de andere militairen en komt erachter dat deze half Nederlandse, half Griekse KNIL-

kapitein opgegroeid is in Istanboel - vandaar de bijnaam - en zich in het eerste jaar van de 

Tweede Wereldoorlog bij de regering in Londen had gemeld om te helpen met de bevrijding 

van Nederland. Hij is in die vier jaar dat dat nog duurde in Engeland als militair opgeleid en 

heeft zowat elke training daar gevolgd die ze te bieden hadden. We komen niet te weten wat 

Raymond tot nu toe in Indonesië heeft gedaan, maar het is duidelijk dat iedereen erg onder de 
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indruk is van zijn daadkracht. Een van de soldaten die Johan wat meer vertelt over Raymond 

zegt dan ook: “Het enige dat ik wel weet is dat als iemand zoals hij hier de boel zou leiden, we 

allemaal binnen een paar maanden thuis zouden zitten” (0.32.14.0.32.18). Samenhangend met 

Johans perspectief, komt Raymond in het begin van de film vooral daadkrachtig en sympathiek 

over: hij komt wél op voor de Indonesische burgers, is doortastend, bedankt Indonesische 

bedienden vriendelijk waar hoge witte Nederlandse officieren doen alsof ze niet bestaan, komt 

naar begrafenissen van militairen die niet tot zijn troepen behoren en lijkt oprecht het beste voor 

te hebben met de lokale bevolking. Hij wordt door hen zelfs ‘Ratu Adil’ genoemd, de 

“rechtmatige heerser, volgens een eeuwenoude mythe een krijger uit het oosten die de mensen 

komt bevrijden van de onderdrukkers”, zo legt Raymond aan Johan uit (1.17.57-1.18.06).10 

Voor Johan lijkt Raymond een soort vervanger van zijn vader te zijn: voor zijn eigen vader 

schaamt hij zich, die is dood voor hem, maar tegen ‘de Turk’ kijkt hij op, hij doet wat hij zegt 

en beschouwt hem als zijn mentor. Tegelijkertijd is het vanaf het begin duidelijk dat Raymond 

hard is en er op zijn zachts uitgedrukt dubieuze methodes op nahoudt: hij martelt de 

krijgsgevangene zonder een spier te vertrekken en vergaart op een erg bedenkelijke manier 

inlichtingen waarbij hij de ene partij tegen de ander uitspeelt. Wat betreft zijn houding ten 

opzichte van de Indonesische bevolking, houdt hij er, geheel in lijn met de Nederlandse framing 

van de strijd, erg paternalistische ideeën op na, zoals ook blijkt uit de uiteenzetting over de 

situatie in het land die hij Johan voorhoudt:  

 

Momenteel regeert chaos in dit land. De Jappen zijn net weg, de Engelsen zijn weer 
gevlogen. De Regering in Nederland weet totaal niet wat ze moet doen. En de 
Indonesiërs, zoals ze zichzelf al noemen, liggen met elkaar overhoop. Moslims met 
christenen, Chinezen met Javanen, Communisten met kapitalisten. Ga zo maar door. De 
normale man heeft daar geen boodschap aan. Die wil z’n rijst verbouwen, die wil rust. 
En dat is waarom ik hier ben. Elementen opsporen die die rust verstoren. Zodat uit al die 
ellende straks een nieuw land kan worden opgebouwd. Hoe dat land eruit gaat zien, of 
wie de baas zou zijn dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de mensen die naar vrede 
snakken, die zullen er profijt van hebben” (1.16.44-1.17.28). 

 

Met zijn uiteenzetting over ‘de normale man die gewoon zijn rijst wilt verbouwen’ gaat hij 

voorbij aan het breed gevoelde onafhankelijkheidsstreven van de Indonesische bevolking.  

 
10 Raymond vertaalt ‘Ratu Adil’ hier als ‘rechtmatige heerser’ terwijl de correcte vertaling ‘rechtvaardige vorst’ 

is. Een subtiel verschil, maar het draagt wel een andere connotatie.  
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In De Oost wordt ook het KNIL gerepresenteerd, al is het zeer impliciet, nergens wordt 

daadwerkelijk benoemd dat de Indonesische militairen die aan Nederlandse zijde meevechten 

onderdeel zijn van het KNIL. Hoewel dit op de website van De wereld van de Oost wel wordt 

bevestigd, wordt er in de film dus uitgegaan van bepaalde voorkennis bij het Nederlandse 

publiek: hetgeen we te weten komen over deze militairen, moet voor de Nederlandse kijker 

genoeg zijn om de link te leggen met het KNIL. Hoewel Raymond kapitein is bij het KNIL, 

wordt dit nergens benoemd, wel zien we dat hij een ander uniform draagt dan de net uit 

Nederland aangekomen OVW’ers. Het personage dat het KNIL-perspectief duidelijker 

vertegenwoordigd is, geheel in verwachting met het Nederlandse clichébeeld van de KNIL-

militair, de Molukse Samuel. Samuel fungeert als soort assistent van Raymond en is ook 

betrokken bij de opleiding van de KST’ers. Hoewel het nergens daadwerkelijk wordt 

uitgesproken, wordt door de film heen gehint op het feit dat Samuel Moluks is.11 Dit gebeurt 

echter wel steeds in clichés: zo komt Samuel in een bar voor Nederlandse militairen op voor de 

koningin nadat Mattias tegen het portret van Wilhelmina is uitgevallen: “Hé anjing [hond], 

neem terug wat je tegen hare majesteit gezegd hebt!” bijt hij Mattias toe. Wanneer Mattias 

reageert dat hij zich met zijn eigen koningin moet gaan bezighouden reageert Samuel: “Ze is 

mijn koningin” (0.48.36-0.48.44). Wanneer Mattias zijn woorden niet terugneemt en hem zelfs 

nog meer beledigt, gaan ze op de vuist met elkaar. Later in de film, als Johan aan hem vraagt 

of het niet gek voelt om tegen zijn ‘eigen mensen’ te vechten, antwoord Samuel als volgt:  

 

Dit zijn mijn mensen niet. Mijn eiland is van hier net zo ver als Amsterdam van Istanbul 
ligt. Jullie hebben hier één land van gemaakt. Ik ben net zoals jij, een christen. De 
mensen hier houden niet van christenen. Als jullie hier weg zijn komen ze voor ons 
(1.31.51-1.32.17).  

 

Behalve in deze twee scènes komt Samuel haast niet aan het woord, zijn spreektijd is dus erg 

beperkt. Los van dat de rol van Samuel in de film erg klein is, wordt het Molukse KNIL-

perspectief dus ook beperkt tot deze clichés (loyaliteit aan koningshuis, christendom) en is er 

weinig ruimte voor de complexe tussenpositie die Molukse KNIL-militairen innamen in de 

kolonie en daarmee samenhangend hoeveel er voor hen ook afhing van deze oorlog. Hoewel in 

de laatstgenoemde scene hier wel naar wordt gehint door Samuel, wordt het nergens in de film 

explicieter gemaakt en vanwege de weinige beeld- en spreektijd die Samuel krijgt, is hier verder 

 
11 Dat Samuel een Molukse KNIL-militair moet voorstellen, staat echter wel vast, aangezien hij dit perspectief 

vertegenwoordigt op de website van het lespakket dat bij De Oost hoort: www.dewereldvandeoost.nl.  
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ook geen aandacht voor. Bovendien wordt met deze stereotype representatie een tijdens de 

koloniale overheersing gecreëerde mythe van de oranjegezinde, loyale KNIL-militair herhaald: 

het beeld van de Moluks KNIL-militair die extreem loyaal aan Nederland is en zich sterk 

verbonden voelt met het Oranjehuis, werd in het leven geroepen op het moment dat de koloniale 

regering aan het eind van de negentiende eeuw KNIL-rekruten nodig had voor de expansie van 

het koloniale rijk (Steijlen 245). Er werd een campagne opgezet om specifiek christelijke 

Molukse mannen te rekruteren, zodat die een tegenwicht konden bieden tegen de getalsmatige 

veel grotere groep islamitische Javanen in het KNIL (Smeet en Steijlen 31). Hoewel Taihuttu 

zelf Molukse roots heeft, doet hij hier dus aan ‘doorschrijven’ door het koloniale discours 

rondom Molukse KNIL-militairen voort te zetten. Daarnaast is het opvallend dat, hoewel 

Molukse KNIL-militairen in het DST/KST oververtegenwoordigd waren vanwege Westerlings 

grote voorkeur voor deze militairen (Smeet en Steijlen 38), de beeldtijd van Samuel en de 

andere, naamloze, Indonesische KNIL-ers in het KST erg beperkt is. Zo wordt er uitgebreid, in 

close-up, in beeld gebracht hoe de Nederlandse OVW’ers zich als vrijwilliger aanmelden voor 

het KST en trots zijn op hun nieuwe eenheid en uniformen, maar komen de Indonesische KNIL-

ers die toetreden tot het KST slechts kort in beeld en altijd als onderdeel van een groter, anoniem 

geheel. Ook hier ligt de nadruk dus op de ervaring van de witte, Nederlandse militairen en 

komen de Indonesische personages, zelfs als ze aan Nederlandse zijde vechten, vooral op de 

achtergrond in beeld.  

 

Verloop van de oorlog en informatie over strijdende partijen 
 

In bovenstaande heb ik in kaart gebracht wiens verhaal over de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog wordt verteld in De Oost, in wat volgt zal ik verder in gaan op wat 

de kijker te weten komt over deze geschiedenis: welk verhaal over de oorlog wordt er 

gerepresenteerd in De Oost en wat komt de kijker te weten over de framing van de strijd?  

Anders dan in De tolk van Java waarin heel veel informatie wordt gegeven over het 

verloop van de oorlog en de verschillende betrokken strijdende partijen, kom je als kijker van 

De Oost veel minder te weten over het precies verloop van de oorlog. In De Oost worden tijd, 

ruimte en betrokken partijen veel minder expliciet gemaakt, zeker in contrast met De tolk van 

Java waarin vooral Arto erg nauwkeurig en gedetailleerd is in zijn beschrijvingen. Zo krijgen 

we wel te horen bij welke divisie Johan zit en dat hij naar Semarang (Java) gaat, maar weten 

we eigenlijk niet op welk moment hij aankomt in Indonesië. Uit de context van de 
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gebeurtenissen valt, als je meer weet over de oorlog, wel op te maken dat dit ergens in 1946 

moet zijn aangezien Nederlandse troepen pas vanaf februari van dat jaar werden toegelaten, 

maar voor de kijker wordt dit niet inzichtelijk gemaakt. Johan raakt uiteindelijk betrokken bij 

de buitengerechtelijke executies van Raymond op Zuid-Sulawesi, gebaseerd op de acties onder 

kapitein Raymond Westerling die van december 1946 tot februari 1947 plaatsvonden, maar ook 

deze datering ontbreekt in De Oost, al wordt er wel vermeld dat ze naar Celebes vertrekken. 

Over het algemeen zijn ruimte, en vooral tijd dus nogal diffuus in de film, hoe veel tijd er 

verstrijkt tussen de verschillende gebeurtenissen wordt nergens duidelijk gemaakt. Ook wat 

betreft de scenes die in Nederland spelen is niet duidelijk welke periode deze bestrijken: loopt 

Johan nog jaren rond in Nederland met zijn ziel onder de arm, of pleegt hij al vrij snel na 

terugkeren in Nederland zelfmoord?  

Ook wat betreft de verschillende personages en strijdende partijen wordt de informatie 

slechts impliciet overgebracht. Zo komen we nooit de achternaam te weten van ‘de Turk’, alleen 

zijn voornaam, Raymond, maar uit de context blijkt verder uit alles dat dit personage is 

gebaseerd op Raymond Westerling.12 Ook wat betreft de Nederlandse strijdgroepen krijgen we 

weinig informatie: pas als Johan in gesprek is met zijn vorige werkgever komen we erachter 

dat hij als vrijwilliger en dus niet als dienstplichtige naar Indonesië is gegaan. En wat betreft de 

KNIL-militairen wordt er, zoals hierboven genoemd, nergens expliciet gemaakt dat het hier het 

KNIL betreft, dit valt enkel af te leiden uit het feit dat het Indonesische militairen zijn die aan 

Nederlandse zijde vechten.  

 Wat de Indonesische tegenstander betreft is het al helemaal niet duidelijk tegen wie 

Johan en zijn maten nou vechten, veelal omdat ‘de vijand’ onzichtbaar blijft. Wanneer er wel 

sprake is van een zichtbare vijand, wordt ook niet concreet gemaakt tot welke groepering ze 

behoren. Zo komen we van de man die verdacht wordt van het doodschieten van Werner niets 

te weten, het enige dat hij tijdens zijn verhoor loslaat is “Indonesia Merdeka”. Het enige 

moment dat het duidelijk wordt dat er aan Indonesische zijde ook sprake is van verschillende 

kampen is in de opmerking van ‘de Turk’ wanneer hij het heeft over een religieuze groep die 

van “Soekarno en zijn communisten” af wil (1.16.27-1.16.29) en zijn verdere uitleg: “De 

Indonesiërs, zoals ze zichzelf al noemen, liggen met elkaar overhoop. Moslims met christenen, 

Chinezen met Javanen, Communisten met kapitalisten, ga zo maar door” (1.16.50-1.17.00).  

 
12 Op dewereldvandeoost.nl wordt tevens bevestigd dat Raymond of ‘de Turk’ gebaseerd is op de historische figuur 

Raymond Westerling.  
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Hoewel voor de kijker veel zaken impliciet of helemaal onderbelicht blijven, wordt er in de 

film wel duidelijk welk beeld de net aangekomen Nederlandse militairen mee gegeven werd, 

en wordt er een inkijkje gegeven in de Nederlandse propaganda en de framing van de vijand en 

de strijd als geheel. Bij aankomst in Indonesië worden de Nederlandse militairen toegesproken 

door majoor Penders, terwijl er op de achtergrond foto’s van massagraven, uitgemergelde 

Indonesiërs en Soekarno worden getoond:  

 

Met dank aan onze Amerikaanse bondgenoten zijn hier onlangs de Japanse nazi’s eruit 
getrapt. Maar is daarmee de vrede teruggekeerd in Indië? Is daarmee de vrede 
teruggekeerd in Indië? Integendeel. Het Japanse gif heeft zich intussen genesteld in onze 
ooit zo prachtige Insulinde. Gif dat ook in het hoofd van de Japanse marionet Soekarno 
is gekomen. Soekarno ja, de lafaard. De terrorist die toesloeg op een moment dat Indië 
zich herstelde van de vreselijke jaren onder de jappen. Die zijn rampokkers het land in 
stuurde om te moorden te roven en te verkrachten. En niet alleen de blanken en de 
Chinezen maar ook zijn eigen volksgenoten die er eerlijk voor uitkwamen te smachten 
naar de terugkeer van de Nederlanders en de vrede en de rust en de welvaart. Een 
schande. Maar die schande stopt vandaag. Die schande stopt met jullie komst (0.05.20-
0.06.36).  

 

Het gebruik van ‘Indië’ en ‘Insulinde’ in deze toespraak is veelzeggend: deze koloniale 

benamingen wijzen er duidelijk op dat ze de onafhankelijkheid van Indonesië niet erkennen. 

De Indonesische onafhankelijkheidsverklaring wordt hier voorgesteld als iets dat ingegeven 

was door de fascistische Japanners, Soekarno zou hun marionet zijn, en vertegenwoordigd dus 

niet een massale volksbeweging die voor onafhankelijkheid wil strijden. Soekarno is een 

‘terrorist’ net als dat de Indonesische tegenstander verder in de film ook als ‘extremisten’ 

worden aangeduid. Ook het gruwelijke geweld dat uitbrak aan het begin van de revolutie, in 

Nederland ook wel bekend als de ‘bersiap’, wordt hier gelinkt aan Soekarno, hij is de grote 

vijand, die al het leed in het prachtige Insulinde, die gordel van smaragd, zou hebben 

veroorzaakt. In De Oost wordt er tegelijkertijd ook heel subtiel een bepaald tegengeluid tegen 

de woorden van de majoor geplaatst doordat de vertelling op het beeldspoor en die op het 

geluidspoor niet gelijk lopen: terwijl we de majoor nog horen spreken zien we hoe Johan met 

een groep andere militairen langs een muur rijdt waar ‘Dutch go home!’ op staat geschreven en 

even later worden ze met stenen bekogeld door Indonesische jongens: de Indonesische 

bevolking zit dus helemaal niet te wachten op die ‘redding’ door de Nederlanders.  

Aan het einde van de film zien we hoe Johan afstand neemt van de praktijken op 

Sulawesi. Hij weigert mee te werken en springt aan het einde, als een levend schild, zelfs voor 
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de loop van de revolver van Raymond, omdat hij het niet eens is met de wetteloze gang van 

zaken. Omdat Johan eerder naar Nederland vertrekt, krijgen we niet mee hoe het afloopt op 

Sulawesi en hoe de rest van de oorlog verloopt. Wat echter wel duidelijk wordt, is dat de 

verantwoordelijken voor de oorlogsmisdaden terug in Nederland niet worden vervolgd. We 

zien hoe Raymond een carrière als operazanger maakt en hoe bijvoorbeeld Mattias en andere 

KST’ers in de operazaal genieten van de voorstelling. Zij zitten dus niet, zoals Johans vader, in 

de gevangenis.   

 

Geweld  
 

Hoewel er in De Oost relatief weinig gedetailleerde informatie wordt gegeven over het verloop 

van de oorlog, is het wel heel duidelijk welk verhaal over de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog hier wordt verteld, namelijk een waarin het Nederlandse daderschap 

en door Nederlandse militaire gepleegde oorlogsmisdaden centraal staan. In de komende 

paragraaf ga ik dieper in op de representatie van geweld in De Oost en het effect dat dit heeft 

op welk beeld van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog de lezer voorgeschoteld krijgt.  

In De Oost wordt op zeer expliciete wijze extreem geweld in beeld gebracht. Zo zien 

we hoe Johan betrokken raakt bij de marteling van een krijgsgevangene met elektronische 

schokken. Als kijker krijgen we alleen het deel te zien waarbij Johan betrokken is. Ook voordat 

Johan bij het verhoor aanwezig is, horen hij, Charlie en Mattias echter al gekerm komen uit de 

ruimte waar Raymond het verhoor houdt. Charlie concludeert “Die teringlijer krijgt zijn 

verdiende loon” (0.54.38). Bij binnenkomst van de verhoorruimte ziet Johan dat de gevangene 

onder het bloed zit en niet meer bij bewustzijn is: impliciet wordt in de film dus ook getoond 

hoe het verhoor ook voor de elektrisering al extreem hardhandig en gewelddadig was. Johan 

krijgt van Raymond de opdracht dat hij op zijn teken de startkabels op de accu moet plaatsen. 

Meer uitleg volgt er niet en Johan doet wat hij zegt, het gaat er dus allemaal heel zakelijk aan 

toe, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Als de Indonesische gevangene weigert 

antwoord te geven op de vragen van Raymond, wordt hij door Johan gedurende enkele 

seconden onder stroom gezet. Dit is zichtbaar erg pijnlijk, de man kreunt en trilt over zijn hele 

lichaam, al zijn spieren staan op spanning en hij stikt zowat van de pijn. Raymond blijft geheel 

onbewogen tijdens het verhoor, hij steekt zelfs nonchalant een sigaret op. Johan lijkt de eerste 

keer nog een beetje te weifelen, maar voert wel zonder commentaar de opdracht van ‘de Turk’ 

uit. In totaal elektrocuteert hij de gevangene drie keer, waarbij de derde keer op eigen initiatief 
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is. Johan is duidelijk verbolgen door de dood van Werner en leeft zijn woede uit op de 

krijgsgevangene die, schijnbaar onaangedaan, brutaal blijft zwijgen.  

 

 
 

 

 

 

Hoe meer Johan onder invloed raakt van ‘de Turk’, hoe meer hij betrokken raakt bij 

oorlogsmisdaden. Zo is het duidelijk dat hij geïnspireerd is door Raymond op het moment dat 

hij besluit de krijgsgevangene niet vrij te laten, maar dood te schieten. Raymond heeft hem 

verteld dat er maar twee soorten mensen zijn op aarde, jagers en prooien. “Als de vijand door 

je straat loopt, verstop je je dan, of ga je met een keukenmes naar buiten? Oorlog dwingt mensen 

om te kiezen, dat is het mooie eraan” (1.09.10-1.09.23). Dit vertelt Raymond aan Johan nadat 

Johan voor het eerst iemand gedood heeft, tijdens de actie om de gegijzelde dochters te 

bevrijden. Johan hoort nu dus bij de jagers. Onderweg naar de plek waar ze de krijgsgevangene 

vrij moeten laten horen we hoe Johan in zijn hoofd herhaalt: “Er zijn maar twee soorten mensen, 

er zijn maar twee soorten mensen” (1.12.59-1.13.05). Op het moment dat Mattias de touwen 

rond de polsen en de nek van de gevangene los wil maken zegt Johan: “Nee nee, laat maar om, 

ziet er beter uit zo” (1.13.24). Johan heeft hier dus besloten dat hij de man gaat neerschieten, 

maar wil het laten ogen alsof hij op de vlucht is geslagen en ze hem daarom hebben 

neergeschoten. Dit was een veelvoorkomende praktijk gedurende de oorlog om 

krijgsgevangenen zonder proces om te kunnen brengen, zonder dat er achteraf vragen werden 

gesteld.  In deze scène kijkt Mattias, nog niet onder invloed van Raymond, met een bedenkelijke 

blik naar Johans acties, maar hij zegt niets en laat hem zijn gang gaan. Dat Raymond overtuigd 

De naamloze Indonesische man die ervan wordt verdacht Werner dood te hebben geschoten krimpt 
in elkaar van de pijn terwijl Johan hem elektrocuteert. Links in beeld zien we de handen van 
Raymond, die geheel onbewogen een sigaret opsteekt (0.57.18). 
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was van het feit dat Johan de gevangene niet zou laten gaan blijkt uit het volgende gesprek dat 

ze later hebben. “Waarom heeft u die gevangene laten gaan? Was u niet zeker of hij degene 

was die op ons geschoten heeft?”, vraagt Johan aan Raymond. “O, jawel hoor. Hij was het 

zeker,” antwoord Raymond nonchalant, “daarom heb ik hem ook niet laten gaan, maar aan jou 

gegeven” (1.15.41-1.15.53). Raymond heeft hier dus doelbewust besloten om de 

krijgsgevangene niet te laten berechten, maar om hem aan Johan ‘te geven’, in de overtuiging 

dat hij de gevangene wel zou ‘opruimen’. Door deze constructie blijft hij dus buiten schot, en 

wordt de executie in de rapporten waarschijnlijk vermeldt als ‘gedood bij vluchtpoging’.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De geweldsscènes die het meest centraal staan in de film en waar ook de meeste ophef over is 

ontstaan, betreffen die van de buitengerechtelijke executies op Zuid-Celebes, het huidige Zuid-

Sulawesi. Het KST, speciaal opgericht om de ‘terreur’ te bestrijden, wordt naar Sulawesi 

gestuurd onder aanvoering van ‘de Turk’. De KST moet het zuidelijk deel van het eiland 

‘zuiveren’ van ‘alle terroristische elementen’. De manier waarop ze deze opdracht uitvoeren, 

wordt opengehouden, Raymond krijgt ‘carte blanche’ om het op zijn manier te doen. Eerder 

heeft ‘de Turk’ al verwoordt hoe hij denkt over het bestrijden van terreur:  

 

“Weet je wat het is met terreur? Daar kun je niet van winnen. Terreur breek je, je 
vernietigt het. En de enige manier om het te vernietigen is met nog meer terreur. Je moet 
het als onkruid, met wortels en al uit de grond trekken. En als er helemaal niets meer 
van over is, steek je de grond in de fik en pis je eroverheen om het te blussen. Vooral 

Vanaf een afstandje kijkt Mattias toe terwijl Johan de Indonesische krijgsgevangen voor de zekerheid van 
dichtbij door zijn hoofd schiet nadat hij hem even eerder van een afstand in de rug heeft geschoten (1.14.23). 
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hier in de jungle. De jungle kent haar eigen wetten. Die kennen onze jongens niet eens” 
(1.26.29-1.126.55).  

 

In de praktijk komt deze contraterreur op het volgende neer: per actie wordt een kampong 

omsingeld door de KST’ers. Alle bewoners van de kampong worden met grof geweld uit hun 

huizen gesleurd en verzameld, terwijl hun huizen met vlammenwerpers in brand worden 

gestoken. Op basis van lokale inlichtingen werkt Raymond vervolgens per kampong een lijst 

af van namen van mensen die betrokken zouden zijn bij de terreur. Als je naam wordt genoemd, 

moet je naar voren komen. Wanneer de naam is bevestigd, wordt die persoon hoogstpersoonlijk 

door Raymond door het hoofd geschoten.        

 De gruwelijkheid en rechteloosheid van het geweld worden in De Oost nauwgezet in 

beeld gebracht. Al tijdens het bijeendrijven van de mensen gaat het er hard aan toe: slapende 

gezinnen worden ruw gewekt waarna alle gezinsleden, inclusief kleine kinderen, met veel 

geweld naar de verzamelplaats worden gesleept. Mensen die tegenwerken of op de vlucht 

proberen te slaan, worden van dichtbij neergeschoten. Overal klinkt paniekerig geschreeuw. 

Kinderen lopen huilend rond, hun ouders in alle consternatie verloren. Het in brand steken van 

de kamponghuisjes komt hier nog eens bovenop: zonder duidelijke reden worden de huizen in 

de as gelegd zodat, als de bewoners het overleven, geen huis meer hebben om naar terug te 

keren. De ‘standrechtelijke executies’ verlopen wetteloos: na een toespraak te hebben gehouden 

roept Raymond een voor een de ‘verdachten’ naar voren. Los van hun naam, komen we niets 

over ze te weten: hoe zijn ze op de lijst van ‘de Turk’ beland, wat hebben ze gedaan dat ze hier 

nu ‘berecht’ worden? Het blijft allemaal onbekend. De ‘verdachten’ krijgen niet te horen 

waarom ze hier terecht staan en krijgen dus ook niet de kans zich te verdedigen. Het vonnis 

wordt direct uitgevoerd door Raymond die hierbij als openbaar ministerie, rechter en beul 

tegelijkertijd optreedt. De andere kampongbewoners, ook de vrouwen en kinderen, moeten 

aanzien hoe hun vader, broers, neven en vrienden door de Nederlandse militairen worden 

neergeschoten.  
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Opvallend is dat er in De Oost eigenlijk zo goed als geen Indonesisch geweld wordt getoond. 

Zo wordt de ‘terreur’ die verjaagd moet worden op Sulawesi, nergens in beeld gebracht. Voor 

de kijker blijft het dan ook onduidelijk waarom de KST’ers eigenlijk naar Sulawesi worden 

gestuurd en waar de mannen die door ‘de Turk’ worden geëxecuteerd voor worden gestraft. 

Los van dat we geen Indonesische daders te zien krijgen, zijn ook de effecten van de ‘terreur’ 

die op Sulawesi zou woeden niet te zien. Als er al Indonesisch geweld wordt getoond, blijven 

de daders onzichtbaar en in de film ook letterlijk buiten beeld: er is daadwerkelijk sprake van 

een onzichtbare vijand. Zo treffen de Nederlandse militairen de gespietste hoofden het 

dorpshoofd en zijn vrouw aan, maar komen we niet te weten door wie dit is gedaan. Ook de 

schutter die Werner doorschiet, komt nergens in beeld. Achteraf wordt er wel iemand 

gearresteerd die in het bezit is van de Bren-gun van Werner, maar we komen er nooit achter of 

hij daadwerkelijk ook degene is geweest die het schot heeft gelost. Ook regulier oorlogsgeweld, 

waarbij twee strijdende partijen met elkaar vechten, komt nergens terug in De Oost. Hoewel de 

Nederlandse militairen wel patrouilles lopen, zien we nooit dat ze op verzet stuiten of ik 

gevechten betrokken raken, zoals in De tolk van Java door Arto wel uitgebreid beschreven 

wordt. De enige uitzondering hierop vormt de gijzeling van de twee dochters door een 

Indonesische ‘bende’.  

 Waar in De tolk van Java de uitgebreide beschrijvingen van het Indonesische geweld 

voor Arto dienen als vergoelijking van zijn eigen daden, benadrukt de afwezigheid van het 

Indonesische geweld in De Oost de wetteloosheid van het Nederlandse optreden: door de 

Tijdens de chaotische en gewelddadige bijeendrijving van de Indonesische kampongbewoners 
door de KST’ers loopt een naakt Indonesisch jongetje huilend rond, zijn ouders is hij 
kwijtgeraakt. Het beeld doet denken aan de beroemde foto van het huilende, naakte 
Vietnamese meisjes tijdens het bloedbad van My Lai in 1968 (1.40.49).  
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afwezigheid van het Indonesische geweld, ontbreekt een aanleiding voor het Nederlandse 

geweld, waar reageren de Nederlandse militairen eigenlijk op, waarom worden al die 

Indonesiërs geëxecuteerd? Door het Nederlandse daderschap zo’n centrale rol te geven in de 

film, en hier tegelijkertijd geen Indonesisch geweld tegenover te plaatsen, is er geen sprake van 

een situatie waarin er twee vechten en twee schuld hebben, maar is Nederland overduidelijk de 

agressor. Door Nederlandse veteranen wordt het, vaak gruwelijke, Indonesische geweld, 

waarbij Nederlandse militairen bijvoorbeeld in stukken gesneden terug werden gevonden, 

aangedragen als reden om zelf ook over de grens te gaan. In De Oost wordt er geen goede reden 

gegeven voor de inzet van de Nederlandse militairen in Indonesië. Hoewel ze volgens de 

propaganda er zijn om de mensen te helpen, blijken de meeste Indonesiërs niets van ze te 

moeten hebben, de man met zijn gegijzelde dochters daargelaten. De militairen lijken zelf ook 

wel door te hebben dat ze er ook zijn om de economische belangen van Nederland te 

waarborgen, zo blijkt wanneer een van de militairen die een plantage moet bewaken cynisch 

opmerkt dat het een “strategisch punt schijnt te zijn”, waarop Mattias reageert: “Ja, voor de 

staatskas zeker” (0.20.41-0.20.45). Los van Johans persoonlijke wrok vanwege de dood van 

zijn vriend Werner, wordt er in de film ook geen excuus gegeven voor het extreme geweld van 

de andere Nederlandse militairen. Hoewel er in de propaganda die de Nederlandse militairen 

bij aankomst in Indonesië voorgeschoteld krijgen wel wordt ingespeeld op dit Indonesische 

geweld, door te verwijzen naar ‘terroristen’ die ‘moorden, roven en verkrachten’, wordt dit in 

de rest van de film niet daadwerkelijk getoond, waardoor er in De Oost in zijn geheel ook 

afstand wordt genomen van deze Nederlandse framing van de strijd. 

Hoewel De Oost de Nederlandse oorlogsmisdaden zeer expliciet in beeld brengt en 

hiermee ingaat tegen het dominante Nederlandse zelfbeeld, is de gekozen verhaallijn ook 

gevoelig voor kritiek. Door te kiezen voor een verhaallijn rondom Raymond Westerling, 

kunnen de getoonde oorlogsmisdaden alsnog afgedaan worden als ‘excessen’. Door in De Oost 

het buitensporige geweld dat getoond wordt te verbinden aan de figuur van ‘de Turk’, wordt er 

niet getoond dat het Nederlandse geweld gedurende de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog 

structureel was. We krijgen niet te zien dat het martelen, het ‘op de vlucht’ neerschieten en het 

buitengerechtelijk executeren van krijgsgevangenen een structurele praktijk was binnen de 

Nederlandse krijgsmacht gedurende de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, en dus niet 

beperkt bleef tot Westerling en zijn KST.  

In de twee uur en twintig minuten durende film heen, wordt er relatief weinig beeldtijd 

besteed aan de oorlogsmisdaden. Zo’n twintig minuten van de film tonen de marteling en 

executie van de krijgsgevangene en de buitenrechtelijke executies op Sulawesi. In de rest van 
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de film zien we vooral ontspannen Nederlandse militairen in een relatief vredige omgeving. De 

activiteiten waar de soldaten van genieten tijdens hun verlof worden uitgebreid in beeld 

gebracht: ze eten en drinken op de plaatselijke pasar, zwemmen in het zwembad, gaan naar 

dans- en muziekvoorstelling, spelen volleybal en bezoeken prostituees. Ook tijdens de 

patrouilles die de militairen lopen is er in principe geen contact met ‘de vijand’ en worden er 

vooral sterke verhalen met elkaar gedeeld, gaan ze tussendoor zwemmen in de rivier en worden 

er heldhaftige foto’s genomen.13 Hoewel deze beelden in de eerste helft van de film uitdrukking 

geven aan Johans gevoel dat ze alleen maar wat rondjes lopen en het contrast met de ‘actie’ op 

Sulawesi des te groter is, zorgt deze weergave van het dagelijkse soldatenleven er ook voor dat 

het lijkt alsof er helemaal geen complete oorlog gaande is. Hoewel de film zich afspeelt voor 

de start van de twee ‘politonele’ acties en dus de grootschalige militaire operaties, was er ook 

daarvoor al sprake van gevechtsacties tegen Indonesische vrijheidsstrijders. Deze scènes, die in 

De tolk van Java wel uitvoerig worden beschreven, ontbreken volledig in De Oost. Hierdoor 

komen de momenten waarop het Nederlandse geweld wel te zien is, des te meer over als 

excessen. 

Wat betreft seksueel geweld worden er in De Oost, net als in De tolk van Java, geen 

verkrachtingen getoond, maar ook hier zijn er weer seksuele contacten tussen Nederlandse 

militairen en Indonesische vrouwen waarbij de vraag is in hoeverre sprake is van vrijwilligheid, 

en in hoeverre Nederlandse militairen gebruik maken van hun machtspositie. Zo ziet Johan de 

eerste avond die hij doorbrengt in kamp Matjan Liar hoe enkele schaars geklede jonge 

Indonesische vrouwen de prikkeldraadomheining door worden geholpen en binnen worden 

geleid in de barak van de Nederlandse officieren. Ironisch genoeg klinkt, terwijl Johan deze 

scène gadeslaat, een uitgebreide versie van het Onze Vader door, dat aalmoezenier Janssen 

voorafgaand aan het eten opzegde. Door deze splitsing van de vertelling op het beeldspoor en 

het geluidsspoor wordt er dus een extra lading aan de scène gegeven: de vrome woorden van 

de aalmoezenier over dat de Nederlandse militairen hier hun christenplicht vervullen, staat in 

schril contrast met de getoonde beelden.  

 Ook de ‘relatie’ tussen Johan en Gita is niet geweldloos. De tweede keer dat Johan Gita 

bezoekt in het bordeel, is hij stomdronken en gefrustreerd vanwege de dood van Werner en het 

gevecht met de KNIL-militairen. Zonder op zijn beurt te wachten stormt hij het bordeel binnen 

en gooit alle deuren open op zoek naar Gita. Als hij haar gevonden heeft, jaagt hij de andere 

 
13 De scène waarin Werner wordt doodgeschoten vormt hierop een uitzondering, maar ook hier blijft de vijand 

onzichtbaar.  
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Nederlandse militair die bij haar op de kamer is met een gebroken bierflesje weg en heeft 

vervolgens erg ruwe seks met haar. Gita is op dit moment slechts een ‘object’ met behulp 

waarvan Johan van zijn frustraties af kan komen, maar van liefde is geen sprake. Het is in die 

zin niet zo gek dat Gita vervolgens nogal afwijzend staat tegenover Johans verdere pogingen 

tot toenadering. Uiteindelijk geeft ze wel toe, wellicht vanwege de financiële voordelen, maar 

echte liefde blijkt het niet te zijn, al ervaart Johan het klaarblijkelijk anders. Gita heeft namelijk 

een verloofde en wanneer Johan daarachter komt, smeekt ze hem om hen geen pijn te doen en 

zegt ze alles te zullen doen wat hij maar wilt. Johan, die denkt dat zij hem in de val wil lokken, 

trapt de man in elkaar en houdt hen beiden onder schot. Wanneer hij erachter komt dat de man 

haar verloofde is, stort zijn wereld in en stormt hij weg.  

 

Koloniale machtsverhoudingen, racisme en oriëntalistische representatie 
 

Hoewel De Oost aan ‘terugschrijven’ doet vanwege de manier waarop het Nederlandse 

daderschap zo expliciet in beeld wordt gebracht, is er in de film ook veelvuldig sprake van 

‘doorschrijven’ vanwege het voortzetten van oriëntalistische representaties en een koloniaal 

discours. Hier wordt door de film heen, in de rol van Johan, wel enige afstand van genomen, 

maar ook dan is er in feite sprake van een in een koloniaal discours gevestigd topos, namelijk 

dat van de white savior.  

In De Oost is veelvuldig sprake van talig geweld door het grove, racistische taalgebruik 

dat door de Nederlandse militairen wordt gebezigd. Net zoals in De tolk van Java wordt de 

Indonesische tegenstander gedemoniseerd door het consequent over ‘terroristen’, ‘rebellen’ en 

‘negatieve elementen’ te hebben. Daarnaast wordt naar Indonesië verwezen als een ‘vies land’ 

en een ‘apenland’. Tijdens de rondleiding die Johan en zijn maten krijgen bij aankomst op kamp 

Matjan Liar door de broer van Werner, Tinus, komt de racistisch houding van de Nederlandse 

militairen, vol met witte superioriteitswaan en paternalisme, goed naar voren. Tinus vertelt de 

nieuwkomers enkele dingen die ze goed in hun oren moeten knopen:  

 

Het derde ding is het belangrijkste, dus knoop het goed in je kop. Vertrouw niemand 
hier. De zwartjes zien ons liever gaan dan komen. Je zou een beetje dankbaarheid 
verwachten voor dat wij zijn gekomen om hun problemen op te lossen. Nou, mooi niet. 
Staan lachend naar je te zwaaien als je voorbijloopt om vervolgens weer verder te 
werken aan de bom die ze dezelfde avond nog onder je jeep leggen (0.09.08-0.09.28).  
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Wanneer Johan even later vraagt waarom de Flak-luchtafweerkanonnen als volleybalpalen 

worden gebruikt en niet in de strijd, antwoord Tinus:  

 

Omdat we hier tegen boeren met zwaarden en speren vechten. Het enige dat we uit de 
lucht kunnen schieten is het arrogante idee dat die apen het land zelf kunnen besturen 
(0.09.48-0.09.55).  

 

Uit deze opmerkingen van Tinus spreekt een typisch oriëntalistisch idee van de primitieve 

oosterling die de zorg van de geciviliseerde Nederlander nodig heeft. Dit discours wordt later 

ook herhaald door Werner wanneer Johan een bange Indonesische man tegenover zich treft die 

niets durft los te laten over de Indonesische guerrillastrijders. Neerbuigend merkt Werner op: 

“Die vent weet niet eens in welke eeuw we leven” (0.17.59).  

 Het meest expliciet komt de racistische houding onder de witte Nederlandse militairen 

naar voren in de scene waarin Mattias, Charlie en Johan slaags raken met enkele KNIL-

militairen. In de bar drinken de drie Nederlandse militairen hun verdriet om de dood van Werner 

weg terwijl we op de achtergrond enkele Indonesische KNIL-militairen zien die aan het 

biljarten zijn. Mattias kijkt mij een vuile blik hun kant op en zegt:  

 

“Moet je ze nou zien staan, joh. Stelletje stinkapen. Al die gasten zouden net zo 
makkelijk tegen ons vechten, geloof mij.” Johan kijkt bedenkelijk en neemt een slok van 
zijn bier. “Wie?” vraagt hij aan Mattias. “Die zwartjes daar. Zijn niet te vertrouwen joh, 
die gasten. Ze lijken ook allemaal veels te veel op elkaar”. Johan kijkt hem fronsend aan 
en zegt: “Ja, je weet dat ze dat ook over ons zeggen hè?” (0.47.24-0.47.49).  

 

Even later, wanneer Samuel Mattias aangesproken heeft op de belediging van de koningin 

reageert Mattias: 

 

“Ga jij je met je eigen koningin bezighouden”. Wanneer Samuel laat weten dat dit ook 
zijn koningin in, zegt Mattias: “Weet je wat jij kan doen met je bruine apensmoel, je kan 
mijn pik likken, dat kan je doen” (0.48.41-0.48.48).  
 

Ook wat betreft de bejegening van de krijgsgevangen genomen Indonesische man komt het 

racisme naar voren. Door kampcommandant Mulder wordt naar hem verwezen als de ‘pinda’ 

en op het moment dat hij Johan en Mattias de opdracht geeft om hem weer vrij te laten zegt hij: 

“Gooi de gevangene achter in de jeep en laat hem los in zijn eigen gebied” (1.12.22-1.12.24) 

alsof het een wild dier betreft dat teruggezet moet worden in de natuur.  
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Johan houdt zich gedurende de film afzijdig van dit soort racistisch taalgebruik en aan zin blik 

is te zien dat hij het zelfs lijkt af te keuren. Doordat we, door de constructie van de film, geneigd 

zijn om ons met hem te identificeren, wordt er dus ook een bepaalde afstand gecreëerd tot deze 

racistische uitingen. De positie die Johan hier inneemt is die van de typische white savior. In 

zijn boek the White Savior Film uit 2014 legt Matthew W. Hughey bloot hoe er in veel westerse 

films sprake is van een white savior principe waarbij een wit personage opkomt voor een 

onderdrukte groep bestaande uit mensen van kleur. Het witte hoofdpersonage in een white 

savior film lijkt als enige wel een moreel kompas te hebben en komt op voor personages van 

kleur die hier zelf niet toe in staat zijn (Hughey 8). Hierbij komt het witte personage vaak 

tegenover zijn eigen groep te staan. Dit is ook wat er in De Oost gebeurt: Johan is daadwerkelijk 

geïnteresseerd in de lokale bevolking, leert goed Maleis en is als enige niet racistisch. Hij ziet 

tegen het einde van de film dan ook in dat wat ze daar aan het doen zijn fout is en springt in de 

bres voor de Indonesische slachtoffers. Volgens Hughey fungeert het witte hoofdpersonages in 

een white savior film als een bridge character voor het witte publiek: het witte hoofdpersonage 

slaat een brug tussen de gerepresenteerde niet-westerse wereld en zorgt ervoor dat het witte 

publiek in staat is zich te identificeren met het verhaal (Hughey 3). Tegelijkertijd is in De Oost 

Johans brugfunctie tweeledig: behalve dat Johan ervoor zorgt dat een wit Nederlands publiek 

zich kan identificeren met de vertelling in de film, zorgt de brugfunctie van Johan er ook voor 

dat er voor de kijker een minder ongemakkelijke situatie wordt gecreëerd. Net zoals bij het 

geweld waar Johan afstand van neemt, wordt de kijker ook minder direct geconfronteerd met 

het ‘ongemak’ van deze racistische taaluitingen door de positie die Johan hierin inneemt. Johan 

is niet racistisch en heeft wél oog voor de Indonesische bevolking. Hij neemt daarmee een soort 

politiek correctie positie in die er voor de hedendaagse kijker voor zorgt dat het fysieke en 

verbale geweld niet té ‘ongemakkelijk’ wordt. 

Hoewel De Oost dus, door het perspectief van de figuur van Johan centraal te stellen, 

een bepaalde afstand tot de expliciete racistische uitingen creëert, zitten er door de film heen 

ook genoeg subtielere oriëntalistische representaties waardoor oriëntalistische noties door de 

film worden bevestigd. Los van het eerder besproken feit dat de Indonesische personages veelal 

passief en zwijgzaam optreden, valt er in hun representatie ook wat anders op. Over het 

algemeen zien de Indonesische personages er namelijk onverzorgd uit: ze dragen vale, vuile 

kleding, lopen op blote voeten en hebben lang onverzorgd haar. Nergens zien we moderne, 

verzorgde, goed georganiseerde Indonesiërs die klaar staan om hun eigen land te gaan besturen. 

De Indonesiër wordt in De Oost dus veelal neergezet als de passieve, minder ontwikkelde 

‘Ander’, een groot contrast met de Nederlandse militairen die strak in uniform gestoken zijn en 
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die naar Indonesië zijn gekomen om orde op zaken te stellen. Ook wat betreft de Indonesische 

tegenstander komt dit terug: de enige vermoedelijke onafhankelijkheidsstrijder die we in beeld 

krijgen heeft lang, vies haar, is gekleed in een vies hemd en korte broek en is blootsvoets, terwijl 

er ook genoeg goed georganiseerde Indonesische strijdkrachten waren die, hoewel enigszins 

geïmproviseerd, vaak ook in uniformen liepen. Door deze representatie op beeld, wordt het idee 

dat onder andere door Tinus en Werner wordt uitgedragen dat ze hier te maken hebben met een 

inferieure tegenstander die je niet serieus hoeft te nemen, dus enkel bevestigd.  

 

Multidirectionaliteit: het doorbreken van compartimenten 
 

Hoewel De Oost wat betreft het gebezigde discours en het gekozen perspectief zeker niet 

bijdraagt aan de ‘dekolonisatie’ van de Nederlandse herinneringscultuur, vormt de film wel 

degelijk een ‘tegenherinnering’ door de focus op Nederlands daderschap en de manier waarop 

de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog onderdeel wordt gemaakt van de Nederlandse 

geschiedenis. Met de openingsscène van De Oost wordt de toon gezet: terwijl de thuisvarende 

militairen vol afwachting in de verte kijken op zoek naar de fanfare en het ontvangstcomité, 

zien ze opeens enkele bootjes naderen. In de bootjes staan demonstranten met spandoeken als 

‘Vuile Nazi’s’, ‘Indië moet vrij’ en ‘kindermoordenaars’. De demonstranten gooien ook met 

flessen verf, waardoor de militairen onder de bloedrode vlekken komen te zitten. Door de film 

te openen met deze scène, wordt wat nog moet volgen gelijk binnen een bepaald frame 

geplaatst. Meteen in de eerste scène is er sprake van wat Rémy Limpach de ‘verboden metafoor’ 

heeft genoemd (Limpach 14): de demonstranten trekken een parallel tussen het gedrag van de 

SS’ers tijdens de Duitse bezetting van Nederland en de daden van de Nederlandse militairen 

tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Met deze openingsscène is er ook direct 

sprake van multidirectional memory: door de verboden metafoor, worden de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog en de Tweede Wereldoorlog gelijk met elkaar geassocieerd, en dus 

verbonden.  

Door de film heen wordt deze ‘multidirectionaliteit’ uitgediept doordat, zoals hierboven 

beschreven staat, het verleden van verschillende personages nadrukkelijk verbonden wordt met 

de Tweede Wereldoorlog in Nederland. In Indonesië komen deze twee gewelddadige 

geschiedenissen dus samen. Daarnaast zorgt het feit dat alle scènes die in Indonesië spelen in 

feite een grote flashback vormen ervoor dat wat er in Indonesië is gebeurd, nadrukkelijk wordt 

verbonden met het naoorlogse Nederland, het ‘nu’, waarin Johan zich bevindt. Door dus steeds 
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met de tijd de spelen en heen en weer te springen tussen Nederland en Indonesië, wordt in De 

Oost een geschiedenis verteld die duidelijk niet alleen ‘daar’, ver overzee plaatsvond, maar ook 

echt betrekking heeft op Nederland en de naoorlogse maatschappij daar.  

De Oost vertelt, doormiddel van de scènes die in Nederland spelen, het verhaal van de 

ontgoochelde en getraumatiseerde militair die, bij terugkomst in Nederland, door niemand 

wordt begrepen en zijn plek niet meer weet te vinden. Johan, vol idealen naar Indonesië 

vertrokken, komt berooid thuis. Zijn oude baas weigert hem zijn oude baan met de boodschap 

“We zijn hier niet allemaal op vakantie geweest. We hebben keihard gewerkt om de zaak hier 

weer een beetje op te bouwen” (0.46.00-0.46.05) en het enige wat zijn moeder tegen hem zegt 

bij thuiskomst is dat zijn haar zo lang geworden is, en dat hij zo nooit een baan zal vinden. De 

koude ontvangst bij terugkomst in Nederland en het feit dat Johan hier niet meer kan aarden 

wordt in De Oost ook cinematografisch benadrukt: hoewel er natuurlijk verschillen zijn in 

klimaat tussen Nederland en Indonesië, zijn de scènes die in Nederland spelen opvallend grauw: 

een blauw/grijze filter zorgt voor een kil en troosteloos beeld, samenhangend met Johans 

gemoedstoestand. Dit vormt een groot contrast met het zonnige Indonesië waar Johan, althans 

aan het begin van de film, vol goede moed naar afreist. Johans ontgoocheling is ook letterlijk 

van zijn gezicht te lezen: hoewel er weinig tijd verstreken kan zijn tussen Johans tijd in 

Indonesië en zijn terugkomst in Nederland, lijkt hij wel jaren ouder: zijn gezicht is gegroefd, 

zijn gelaatsuitdrukking nietszeggend en zijn hele uiterlijk laat hij duidelijk verslonzen: waar hij 

in Indonesië strak geknipt en gladgeschoren rondloopt, laat hij in Nederland zijn haar groeien, 

heeft hij een vlassig baardje en draagt hij zijn oude, vale uniformjasje. Door in de film de hele 

ontwikkeling van Johan te laten zien: van idealistische jonge oorlogsvrijwilliger tot 

getraumatiseerde, verbitterde veteraan die uiteindelijk zelfmoord pleegt, doorbreekt De Oost 

de compartimenten die de geschiedenis van Indonesië van Nederland gescheiden houden en 

wordt er getoond dat de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog ook echt een Nederlandse 

ervaring is en dus ook deel uitmaakt van de Nederlandse geschiedenis.  
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Tussentijdse conclusie 
 

Door de Nederlandse oorlogsmisdaden zo expliciet in beeld te brengen vormt De Oost een 

‘tegenherinnering’ die in gaat tegen het dominante Nederlandse discours over deze oorlog en 

het Nederlandse zelfbeeld. Waar Nederland zichzelf altijd graag voorstelt als vooral slachtoffer 

van de Duitse bezetting en zelf geen daderschap zou kennen, wordt in De Oost dit beeld 

onderuit gehaald. Niet alleen wordt op meedogenloos gedetailleerde wijze dit Nederlandse 

daderschap in Indonesië in beeld gebracht, ook wordt op subtiele wijze de geschiedenis van de 

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog gelinkt aan die van de Duitse bezetting in Nederland 

en wordt de zwart-wit tegenstelling tussen goed en fout door elkaar gegooid. In die zin is er dus 

in De Oost zeker sprake van ‘terugschrijven’ omdat er een tegengeluid wordt gegeven tegen 

het Nederlandse dominante discours ten aanzien van deze oorlog. Bovendien worden de 

geschiedenis van Nederland en voormalig Nederlands-Indië in de film op zo’n manier met 

elkaar in verband gebracht dat de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog een onderdeel wordt 

gemaakt van de Nederlandse geschiedenis en ervaring, waarmee de compartimentalisatie dus 

wordt verbroken.  

 Tegelijkertijd is er in De Oost nog sprake van ‘doorschrijven’ vanwege het voortzetten 

van oriëntalistische noties en het beperkte, eurocentrische perspectief. Hoewel er wel afstand 

wordt gecreëerd tot het racistische, koloniale taalgebruik doormiddel van de distantiëring van 

Johan, is er in de film geen ruimte voor meerstemmigheid. Indo-Europese personages 

Bootjes met demonstranten varen de terugkerende Nederlandse militairen tegemoet. Ze dragen 
spandoeken en maken lawaai met potten en pannen (0.02.03).  
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ontbreken, de representatie van Molukse KNIL-ers beperkt zich tot een karikatuur en de 

Indonesische stem ontbreekt volledig. De Indonesische personages die in beeld komen, worden 

op oriëntalistische wijze gerepresenteerd waarbij ze als ‘inferieure’ vijand worden neergezet en 

hun agency volledig ontbreekt.  
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Conclusie  
 

In deze scriptie heb ik laten zien hoe De tolk van Java en De Oost als ‘herinneringsmakers’ 

fungeren en op welke manier ze, in meer en mindere mate, een ‘tegenherinnering’ vormen die 

een tegengeluid biedt tegen het dominante Nederlandse discours rondom de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog. Hoewel De tolk van Java en De Oost zeer verschillend zijn, 

presenteren zij het publiek allebei een vertelling die korte metten maakt met lang gekoesterde 

narratief dat Nederlandse militairen in Indonesië zich over het algemeen ‘correct’ hebben 

gedragen. Om dit verhaal over te brengen hebben beide makers gespeeld met het onderscheid 

tussen feit en fictie: Birney door een groot deel van het boek op de memoires van zijn vader te 

baseren en Taihuttu door de historische figuur van Raymond Westerling als onderwerp van zijn 

film te nemen. Door te leunen op deze historische bronnen en figuren en hier tegelijkertijd 

creatief mee om te gaan, zijn beide makers erin geslaagd om verhalen te creëren die enerzijds 

de aandacht van de lezer en kijker weten te grijpen en vast te houden, maar tegelijkertijd ook 

nauwgezet verslag doen van de complexe en extreem gewelddadige oorlog die de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog was en rol die Nederland daarin speelde. Hierdoor zijn zowel roman 

als film er niet alleen in geslaagd om de ‘meerstemmigheid’ rondom de herinnering van de 

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog te vergroten, maar ook te laten zien dat deze 

geschiedenis ook echt een Nederlandse geschiedenis is en ook op die manier beschouwd zou 

moeten worden. Hiermee doorbreken hun werken de compartimenten die de Nederlandse 

geschiedenis van die van voormalig Nederlands-Indië gescheiden houden. 

Ik heb er voor dit onderzoek voor gekozen om de bronnen zelf onder de loep te nemen 

omdat ik, gezien de vele aandacht die beide bronnen (hebben) ontvangen en de weinige kennis 

die hierover bestaat onder de gemiddelde Nederlander, het relevant achtte om kritisch te 

beschouwen welk verhaal deze bronnen met het brede publiek delen. Voor een eventueel 

vervolgonderzoek zou het nog interessant zijn om de perceptie van De tolk van Java en De Oost 

nauwkeurig in beeld te brengen en na te gaan hoe een roman en film zoals deze gebruikt worden 

en gebruikt kunnen worden in een poging om de kennis over de Nederlandse koloniale 

geschiedenis uit te breiden. In mijn analyse heb ik geen aandacht besteed aan de website 

dewereldvandeoost.nl en het bijbehorende lespakket. Een analyse van dit project zou een 

logisch vervolgstap zijn.  

Op dit moment is de commissie ‘Versterking kennis geschiedenis voormalig 

Nederlands-Indië’ onder leiding van Jet Bussemaker bezig met het opstellen van een advies 
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over hoe de kennis over voormalig Nederlands-Indië vergroot kan worden in Nederland. Uit 

het onderzoek in deze scriptie is in ieder geval gebleken dat fictionele bronnen zoals De tolk 

van Java en De Oost grote potentie hebben om een breed publiek meer te leren over deze 

complexe en eerdere toch moeilijk ‘herinnerbare’ periode. Tegelijkertijd moeten zowel De tolk 

van Java en De Oost ook nog kritisch beschouwd worden vanuit een postkoloniaal 

interpretatiekader en is het niet zo dat deze bronnen probleemloos ingezet kunnen worden om 

‘het’ verhaal over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog te vertellen. Een van de 

uitgangspunten van Bussemakers commissie is dat er in het advies meerdere perspectieven 

moeten worden meegenomen, ook hier zien we de eerdergenoemde multiperspectiviteit weer 

terug. In zijn essay Tegen heldere verhalen vraagt Sinan Çankaya zich terecht af of aandacht 

voor de ‘zwarte’ bladzijden van een geschiedenis, deze automatisch ook meerstemmig maakt, 

of dat daar toch meer voor nodig is (26). Hoewel het volgens Çankaya belangrijk is om oog te 

hebben voor de ‘zwarte’ bladzijden van de geschiedenis, gaat het bij meerstemmigheid vooral 

om het vertellen van niet-dominante verhalen en het geven van een podium aan stemmen die 

voorheen niet werden gehoord (35-36). Wanneer we ons richten op de manier waarop De tolk 

van Java en De Oost als ‘meerstemmig’ beschouwd kunnen worden, zien we, op basis van mijn 

analyse, dat er onderling grote verschillen zijn. Het verschil tussen de mate van 

‘meerstemmigheid’ in De tolk van Java en De Oost valt deels te verklaren vanuit het verschil 

in medium. Zoals in mijn theoretisch kader beschreven, bieden romans over het algemeen veel 

meer ruimte voor parallelle, gelijktijdige verhaallijnen waardoor er meer ruimte is voor diverse 

perspectieven. Hoewel films heel goed in staat zijn om de geschiedenis ‘tot leven te wekken’ 

met hun indringende beelden, lenen ze zich minder goed voor een breed palet aan parallelle 

perspectieven. Dit neemt niet weg dat het opvallend is dat Taihuttu, zelf van Molukse komaf, 

de topos van the white savior film zo’n centrale plek heeft gegeven in zijn film en Indonesische 

en Molukse personages heeft gereduceerd tot karikaturen en rekwisieten. In De tolk van Java 

is duidelijk meer ruimte voor diverse perspectieven en bovendien staat hier niet een wit, 

Europees perspectief centraal, maar wordt het verhaal over de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog vanuit een Indo-Europees personage verteld. Ook in De tolk van 

Java blijft het Indonesische perspectief echter beperkt en staat de ervaring van een militair die 

aan Nederlandse zijde heeft gevochten centraal. Hoewel er, zo blijkt uit het succes De tolk van 

Java, ondertussen wel enigszins ruimte te lijkt te zijn voor het perspectief van de Indo-

Europeaan, lijkt er in postkoloniaal Nederland nog niet echt plaats te zijn voor een Indonesische 

perspectief. Hoewel De tolk van Java en De Oost dus in meer of mindere mate een postkoloniaal 

tegengeluid bieden, worden nog niet alle compartimenten door hen doorbroken en is het nog 
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altijd wachten op de Indonesische stem in de herinnering van de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog in Nederland.  
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