og nooit is geschiedenis zo tastbaar geweest. De creatieve fotograaf,
filmer en auteur Armando Ello en ‘herinneringskunstenaar’ Simone
Berger – volgens Adriaan van Dis – bundelen hun ervaring en passie en geven
een gezicht aan de vele nog niet vertelde Indische verhalen. Stuk voor stuk
kleine persoonlijke en intense geschiedenissen, die niet in de schoolboeken
zijn terug te vinden, maar hier worden uitvergroot. Door het levenspad van de
poesaka te volgen, een waardevol erfstuk uit Nederlands-Indië of Indonesië,
leggen zij van ruim dertig personen de familiegeschiedenis vast. Zij geven
hiermee een stem aan de eerste generatie en hun nazaten. Resultaat zijn mooie
verhalen, enerzijds over tempo doeloe (vroeger), anderzijds over ontberingen,
veerkracht en wilskracht en de kracht van vergeven en verzoening. De in dit
boek geïnterviewde personen laten zien hoe zij het beste van twee werelden
hebben weten te verbinden.

Armando Ello (1980) gaf in 2016 het boek
Twijfelindo uit met 277 portretten en interviews van twijfelindo’s over hun verborgen
identiteit. Hij is oprichter van de website
Hoezoindo.nl (sinds 2009 online) en verzorgde
de fotografie voor diverse publicaties en het
tijdschrift Moesson.

De lezer wordt in elk verhaal meegenomen naar het vooroorlogse Indië, de tijd
van de Japanse bezetting en de naoorlogse jaren. De verhalen markeren de
geschiedenis van Nederlands-Indië en de jonge republiek Indonesië en geven
inzicht in de redenen waarom families besloten te vertrekken. De poesaka’s
krijgen hierdoor een diepere betekenis met een belangrijke symbolische en
emotionele waarde.
De verrassende en originele poesaka’s zijn vaak de enige tastbare herinnering
en link naar het verre huis en leven van de (groot)ouders. Ze werden op het
schip of in het vliegtuig meegenomen toen familieleden met een paar koffers
naar Nederland vertrokken om daar een nieuw thuis te creëren.

Ontdek het persoonlijke verhaal achter de uitverkoren poesaka’s van Adriaan
van Dis, Marion Bloem en vele anderen, personen die de afgelopen jaren op het
pad van Berger en Ello kwamen en hen inspireerden en nieuwsgierig maakten
naar hun poesaka.
NUR 680
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Simone Berger-Straakenbroek (1966) gaf
in 2016 het rijk geïllustreerde boek Istori kita.
Jouw familiegeschiedenis uit. Een leidraad en
doe-boek om de Indische familiegeschiedenis
levend te maken, te delen en vast te leggen.
Berger verzorgt interactieve lezingen en
workshops.
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n 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Deze rijkelijk geïllustreerde uitgave geeft in tekst en beeld een historisch perspectief

op een bewogen geschiedenis. Het zijn verhalen over de verschrikkingen van de oorlog,
maar ook over verzoening en veerkracht.

Armando Ello

Dit jaar staan wij stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. In mijn provincie,

Noor Versélewel de Witt Hamer, Transcribo

Zuid-Holland, doen wij dat onder het motto: herdenken, vieren en koesteren. Wij leven in
Nederland al 75 jaar in vrede, vrijheid en democratie. Het lijkt voor ons zo

Hightrade B.V.

vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Er is wereldwijd sinds 1945 nog nooit een periode

Facebook: Poesaka

geweest zonder conflicten. In veel landen zijn mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld en
schending van mensenrechten.

Deze uitgave is tot stand gekomen met een subsidie van de Provincie Zuid-Holland

Voor de Maleise (Indonesische) woorden en geografische namen is

Vrijheid’ in 2020.

de leesbaarheid van de tekst en de herkenbaarheid voor oudere lezers

beseffen en tegen elkaar zeggen. Daarbij is het belangrijk dat wij de verhalen van toen

is dat Nederland is bevrijd. Dit is een bijzonder moment. Ook de provincie Zuid-

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

ondersteunen die onze vrijheid herdenken, vieren en koesteren.

openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

75 jaar vrijheid deze publicatie met een subsidie heeft kunnen ondersteunen. Want het

en van het Mondriaan Fonds in het kader van de herdenking en viering ’75 jaar

In 2019 en 2020 vieren en herdenken we in heel Nederland dat het 75 jaar geleden
Holland besteedt aandacht aan 75 jaar Vrijheid. Onder andere door initiatieven te

gebruikgemaakt van de oude spelling, die tot 1972 gold. Hierdoor wordt
vergroot.

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan

op grond van artikel 16 Auteurswet 1912, juncto het Besluit van 20
juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus

1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor
wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting

Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB, Hoofddorp). Voor het overnemen
van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere
compilatiewerken dient men zich tot de uitgever te wenden.

Vrijheid en vrede zijn bepaald niet vanzelfsprekend en het is essentieel dat wij dat

– onze eigen geschiedenis – aan elkaar vertellen en blijven vertellen. En dat is precies wat
dit boek doet. Ik ben blij dat de provincie Zuid-Holland in het kader van de viering van

zijn de verhalen, die ons helpen herinneren en die zorgen voor verbinding, tussen en binnen
generaties. Ook als de mensen die het hebben meegemaakt er straks niet meer zijn.

Samen zorgen we ervoor dat de verhalen en herinneringen levend blijven. Samen

kunnen wij leren van de geschiedenis. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het

doorgeven van vrede en vrijheid. Laten wij daarom de verhalen aan elkaar blijven
vertellen, steeds weer.
Jaap Smit,

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland

.. van Indische, Molukse en Chinees-Indische verhalen
Een mozaïek
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et de publicatie van De lange reis van de poesaka. Indische tastbare

herinneringen gaat onze gezamenlijke wens in vervulling: het vastleggen
van personen met hun poesaka, een ‘erfstuk’ dat symbool staat voor hun

familiegeschiedenis. Dat gebeurt in interviews en beeld, en zo veel mogelijk samen

met de kinderen en (achter)kleinkinderen*, want tenslotte worden de poesaka’s met
hun verhaal op een dag aan hen doorgegeven.

De afgelopen jaren kruisten de in dit boek geïnterviewde mensen ons pad tijdens

lezingen, workshops of fotoshoots en gezamenlijke activiteiten op de Tong Tong Fair

in Den Haag. Ruim dertig personen die roots hebben in voormalig Nederlands-Indië of
Indonesië deelden met ons hun herinneringen. Zij groeiden op met een andere

geschiedenis en andere verhalen dan mensen die in Nederland zijn geboren en
getogen.

Het was een voorrecht te luisteren naar hun persoonlijke belevenissen, die verteld
werden aan de hand van de door hen gekozen poesaka. Omdat de hele familie-

geschiedenis verbonden is aan zo’n ‘erfstuk’ dat naar Nederland is meegekomen,
kreeg het voor ons een andere betekenis. Deze poesaka’s worden gekoesterd als
kostbare schatten en maken het Indische verleden tastbaar!

De titel van het boek verwijst naar de lijn van Indische, Molukse of Chinees-Indische
voorouders die aan de poesaka verbonden is, en naar de lange reis naar het

‘vaderland’. Door het bewogen levenspad van de poesaka te volgen, ervaar je het

krachtige effect van delen en helen. Als lezer voel je de emotionele waarde, wanneer je
over de dierbare herinneringen leest die ermee verweven zijn.

Met grote zorgvuldigheid hebben wij geprobeerd de verhalen en de voorwerpen vast
te leggen, zowel met de pen als met de camera, want deze herinneringen zijn het

waard om verteld en doorgegeven te worden. Enerzijds om anderen te stimuleren hun
Indische, Molukse en Chinees-Indische verhalen alsnog vast te leggen en anderzijds

om ons met een andere blik naar deze voorwerpen én de geschiedenis te laten kijken.
* Omdat het logistiek niet haalbaar was
alle familieleden samen te portretteren,
zijn de afgebeelde families niet compleet.
In gedachten zijn ook de dierbare familieleden erbij die hen ontvallen zijn.
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Aan ons en aan de volgende generaties die Indische roots hebben – en die letterlijk
maar ook figuurlijk een andere bagage hebben – is de taak om deze onzichtbare
erfenis zichtbaar te maken en nog vele generaties levend te houden!
Simone Berger & Armando Ello, 2018
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Bijna alles is verloren gegaan...
“In de jaren 20 voer mijn opa als 1e machinist regelmatig op Shanghai. Op een van zijn tochten liet
hij daar een Chinese houten kist maken. Zijn eerste huwelijksjaren bracht hij door in Singapore. In
1928 verhuisde de kist met mijn grootouders mee naar Oost-Sumatra. Op de houtonderneming
Langkat bij Bindjei kreeg de kist een plek in hun nieuwe huis, ‘Kebon Balok’. In oktober 1940 werd
mijn vader in Medan als derde kind geboren. Omdat de Japanners op het punt stonden om
Nederlands-Indië te bezetten, werd de kist uit voorzorg begin 1942 op de houtonderneming
begraven met daarin een aantal persoonlijke spullen én rijst.

Bijna alles is verloren gegaan tijdens de Japanse bezetting en de naoorlogse jaren, maar de kist is
bewaard gebleven. Uit de kist kwamen naast de rijst ook het geboortekaartje en een babyhaarlok
van mijn vader, het trouwboekje van mijn grootouders, opa’s diploma’s en oude zwart-witfoto’s uit
de jaren 30 en 40. Als die kist eens kon praten... Wat had die al veel meegemaakt toen hij in 1954 op
het schip Willem Ruys naar Nederland meereisde.
Op een dag kwam mijn opa totaal onverwacht in het ziekenhuis terecht. Hoewel hij 93 jaar was,
was hij nog krachtig, een echte ‘survivor’. Toch had hij zijn dood voorvoeld. In de tas die hij haastig
had ingepakt, zat iets voor mij. Hij overhandigde mij het slotje, in de wetenschap dat ik de kist en de
familieverhalen koesterde. Nu staat die bij mij thuis,
samen met de oude foto’s en aandenkens aan het
huis in Bindjei en Medan, waar mijn vader
opgroeide en zo genoot van zijn jeugdjaren.
Voor mij is de kist met het Chinese slotje
‘mijn poesaka’!”

SIMONE BERGER
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Zoveel details in een foto en evenveel vragen...
“Mijn oma. Wat lijk ik op haar als ik naar deze foto kijk. Die zachte, vriendelijke en liefdevolle
blik. Omringd door haar kinderen, net oud genoeg om zich het moment te herinneren. En met
twee voor mij onbekende mannen, die blij zijn dat ze deel uit mogen maken van de foto.
Mijn vader, die op zijn hurken zit, is negen jaar. Dan moet de foto zijn genomen in 1952, want
mijn vader is van 1943. De oorlog hebben ze dus overleefd, net als de Bersiap, maar ze moesten
vluchten naar een ander eiland. De foto is genomen in Kalimantan, want ik weet dat mijn oom
die op de foto staat in Samarinde is geboren. Of was het in Timor? De achtergrond van de
fotozaak is bedekt met de gebruikelijke studioprops, zodat ik moeilijk iets kan afleiden uit de
locatie.
Zoveel details in een foto en evenveel vragen. Waarom waren zij daar? Waarom kozen ze
ervoor om in Indonesië te blijven? Wie zijn die twee mannen? En waar was opa? Allemaal
vragen die ik mijn oma had willen stellen, want naar haar ben ik het meest nieuwsgierig.
Inmiddels zijn er meerdere foto’s van haar opgedoken. Ik zie haar soms ongelukkig staren, ik
zie haar in beeldschone jurken poseren, ik zie haar trouwen en ik zie haar gelukkig met de
kinderen. Ook zie ik haar begrafenis en een van haar vroegste foto’s: misschien wel het
gelukkigste moment van haar leven, samen met haar vrienden, spelend op een watervaldijk in
Nederlands-Indië. Deze enkele foto’s tonen
mij een glimp van haar persoonlijkheid en
wie ze is geweest.
Iemand die zo dichtbij voelt, maar die ik
alleen ken via foto’s. Door haar keuzes ben
ik geboren. Mijn poesaka is deze foto met
zijn mystieke verhaal, met haar blik die mij
boekdelen vertelt.”

ARMANDO ELLO
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Tjoetji tjetak
ONTWIKKELEN & AFDRUKKEN

P. 53

P. 37

P. 77

T

ijdens elke ontmoeting bij de geïnterviewde persoon thuis vroegen we naar

oude foto’s uit hun jeugdjaren en het vroegere familieleven. Erna Smith, die wij

in 2017 in Rumah Kita in Wageningen ontmoetten, inspireerde ons tot de opzet

van dit boek. Zij liet haar meest dierbare foto zien, waarop zij als baby van zes maanden
oud met haar ouders staat. Vanaf 1921 was deze foto met haar meegereisd en zij heeft
die dagelijks bij zich gedragen tot vandaag de dag. Dat was haar poesaka! Lees meer

P. 115

over haar familiegeschiedenis op pagina 31.

Andere personen hadden geen enkele foto in hun bezit, of juist albums vol, zoals de

familie Tydeman, die op pagina 65 aan het woord komt. In 1925 had hun opa ook een
Kodak-filmcamera aangeschaft en sindsdien het leven op de theeplantage, het stadse

P. 59

leven en feestelijke familiedagen uitgebreid vastgelegd. Voor Meinard, Sandra en Febe is

P. 53

P. 125

hun familiegeschiedenis van vaderskant ‘tot in alle hoekjes en gaatjes gevuld met de
foto- en de filmcamera’.

Al deze oude zwart-witfoto’s uit voormalig Nederlands-Indië en Indonesië – van families
en vrienden, van uitstapjes, van geliefde plekje rondom het huis waar men graag
samenkwam – geven ons een indruk van het gezinsleven. Ze tonen ons verstilde

P. 37

momentopnames van het leven zoals dat toen geleefd werd. Ze geven ons een inkijkje in
hun leven vóór het vertrek naar Nederland, toen er meestal een vertrouwde

P. 71

gezinsstructuur en geborgenheid was en ze omringd werden door geliefde familieleden,
vrienden en bekenden. Een leven waarin de Indische gastvrijheid vanzelfsprekend was.
Hun grootouders en/of ouders hadden daar hun dromen, verlangens en
toekomstverwachtingen.

Dankzij deze oude foto’s van ‘de voorbije tijd’ gaan de verhalen, herinneringen en

beelden van hun gelukkige jaren niet verloren; het zijn waardevolle getuigenissen van
de Indische familiegeschiedenis.
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P. 65

P. 53

P. 107

P. 37

“Getuig dat wij geleefd hebben en dat wij dat nog
steeds doen, hoe moeilijk dat soms ook is.”
– T jalie R obinson
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De lange reis van de poesaka

“Eenmaal op de Oranje nam
mijn vader mij aan de hand
mee naar het achterdek.
Er was een vierkant vangnet.
Door de mazen heen keken

DE LANGE REIS VAN DE POESAKA

we naar de kade en we bleven
daar staan totdat Java aan de
horizon verdween. Daarna
sprak hij er nooit meer over.”
– Louis Drabe, pagina 146

P. 151
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Het schip en de koffer staan symbool voor het afscheid van
Nederlands-Indië of Indonesië en een nieuwe toekomst in
Nederland. Voor het merendeel van de geïnterviewde personen
was het land van vertrek hun geboorteland. Ruim 12.000
kilometer naar het westen moest een nieuw bestaan opgebouwd
worden, gedwongen door de omstandigheden. Tijdens de reis per
schip, die over het algemeen ruim vier weken duurde, verschoof
niet alleen de horizon maar ook hun gehele toekomst. Letterlijk
én figuurlijk werd een lange reis afgelegd.
Na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog en de capitulatie
van Japan op 15 augustus 1945 was de onderlinge vooroorlogse
verhouding voorgoed verleden tijd. De door president Soekarno
uitgesproken onafhankelijkheidsverklaring op 17 augustus 1945
was een keerpunt dat een nieuw tijdperk inluidde. De naoorlogse
politieke ontwikkelingen en sociale spanningen hadden grote
invloed op het leven van honderdduizenden (Indische) Nederlanders, Molukkers en Chinezen die de Nederlandse nationaliteit
bezaten. Ruim 300.000 personen vertrokken in verschillende
‘golven’ tussen 1945 en 1968 naar het vaderland ‘Holland’, voor
velen van hen een onbekend land aan de andere kant van de
wereld, dat zij alleen kenden uit schoolboeken.
De naoorlogse politieke ontwikkelingen hadden ook gevolgen
voor de mogelijkheid om persoonlijke bezittingen uit het land
van herkomst mee te kunnen nemen. In 1958 kon Hetty Kokosky
met haar twee kleine kinderen bij hun plotselinge vertrek als
gevolg van ‘Zwarte Sinterklaas’ slechts twee koffers meenemen.
Pas toen haar moeder acht jaar later naar Nederland kwam, had
Hetty eindelijk een aandenken aan haar thuis in Soerabaja: een
houten beeldje. Dat is haar poesaka!
De oudere halfbroer en tevens voogd van Ernst Kraft van Ermel,
Wayland, stond in 1958 op het punt om naar Nederland te

e

vertrekken. Wayland wilde zijn halfbroertje meenemen, maar het
was onmogelijk een uitreisvisum voor hem te regelen. Daarom
smokkelde hij hem in een koffer het land uit. Ernst dacht geen
aandenken aan zijn jeugd te hebben, maar toen wij hem voor dit
boek benaderden, bleek hij een prachtige poesaka te bezitten, die
zijn vader zelf ooit voor hem had gemaakt.
De diverse verhalen in dit boek raken steeds opnieuw de scherpe
kanten van het oorlogsverleden en de naoorlogse jaren. Soeka
dan doeka (vreugd en verdriet) liggen dicht naast elkaar en
wisselen elkaar af in de verhalen. Elk verhaal is anders en elke
familie heeft zijn eigen geschiedenis, met enerzijds gelukkige
tijden waar met weemoed aan wordt teruggedacht, anderzijds
zware tijden en uiteindelijk het definitieve vertrek.

DE GOLVEN VAN VERTREK

19

1945-1950
Voor Indië betekende de capitulatie van Japan op 15 augustus
1945 niet het einde van de oorlog. Na het uitroepen van de
Republiek Indonesië door Soekarno op 17 augustus 1945 brak de
zogeheten Bersiap-periode uit. Een periode van geweld en chaos,
gericht tegen (Indische) Nederlanders en aan Nederland loyale
bevolkingsgroepen. Er was geen veilige opvangplaats voor herstel
van ex-geïnterneerde Nederlanders. Opvang in Nederland werd
daarom noodzakelijk. In 1946 werden bijna 70.000 oorlogsslachtoffers gerepatrieerd ofwel keerden terug naar het vaderland: weduwen, wezen en zieken. Onder hen bevonden zich
voornamelijk totok Belanda (volbloed Nederlanders). Slechts een
klein gedeelte van hen reisde na herstel terug naar hun werk of
familie in Indië. In de periode daarna vertrokken er ongeveer
55.000 personen die (nog) recht hadden op groot verlof naar
Nederland.

e

“De Djokja-zilveren asbak van de Willem Ruys
die ik van mijn vader kreeg, staat symbool voor
zijn afscheid van Indië en de nieuwe toekomst
in Holland.” – Rachel de Vries, pagina 142

P. 53

P. 37

In Indië keerde de vrede niet terug. Na de Bersiap-periode volgde
een koloniale oorlog, waar de twee zogeheten Politionele Acties
in 1947 en 1948 deel van uitmaakten.

1950-1952
Op 27 december 1949 vond de soevereiniteitsoverdracht van
Nederlands-Indië plaats aan de Verenigde Staten van Indonesië.
Nieuw-Guinea bleef buiten de overdracht. Het NederlandsIndisch bestuursapparaat (Gouvernement) werd daarom
ontmanteld en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL)
werd ontbonden. Binnen de nieuwe Indonesische overheid en
het leger bleef vooralsnog een grote groep Indische Nederlanders
werkzaam om de overgang soepel te laten verlopen.
Als gevolg hiervan kwam er een tweede golf repatrianten op
gang, die voornamelijk uit hogere bestuursambtenaren bestond
en gewezen KNIL-militairen met hun families. Ook tijdens deze
golf betrof het vooral totok Belanda (volbloed Nederlanders),
maar daarnaast vertrokken er tevens Indische Nederlanders. In
totaal reisden er in deze periode bijna 87.000 personen naar
Nederland.
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Na de soevereiniteitsoverdracht kregen Nederlanders die langer
dan een half jaar in Indonesië of Nederlands-Indië hadden
gewoond, twee jaar het recht om te opteren voor het Indonesisch
staatsburgerschap (warga negara Indonesia). Onder hen
bevonden zich zowel totoks, Indische Nederlanders, als personen
uit andere groepen zoals Molukkers en Chinezen die de
Nederlandse nationaliteit hadden. Slechts 30.000 van de ruim
170.000 Indische Nederlanders kozen hiervoor. De keuze werd in
belangrijke mate beïnvloed door hun onzekere, kwetsbare
maatschappelijke positie in het nieuwe Indonesië. Veel Indische
Nederlanders kozen uit veiligheidsoverwegingen en vanwege de
onderwijsmogelijkheden voor de kinderen voor vertrek naar
Nederland.
De spanningen tussen Indonesië en Nederland bleven voortduren
omtrent de kwestie Nieuw-Guinea en het streven van Soekarno
naar de eenheidsstaat Republiek Indonesië, die uiteindelijk op 17
augustus 1950 werd uitgeroepen. Als protest tegen dit streven
werd in april 1950 op Ambon de Republiek der Zuid-Molukken
(RMS) uitgeroepen. Molukse KNIL-militairen mochten hun plaats
van demobilisatie kiezen en de meesten van hen kozen voor
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Ambon. De Indonesische regering stond dit niet toe, waardoor er
een patstelling ontstond. Als oplossing werden in 1951 circa
12.500 Molukse militairen met hun gezinnen op dienstbevel
‘tijdelijk’ naar Nederland verscheept.

staffuncties bleven echter in handen van Nederlandse expats.
Het vervangen van het middenkader ging echter niet zo snel en
tot midden jaren vijftig bleven nog veel Indische Nederlanders
bij Nederlandse bedrijven werken. In deze periode liepen de
spanningen tussen Indonesië en Nederland weer verder op, met
name rond de kwestie Nieuw-Guinea. Vanaf 1955 besloot de
Nederlandse regering de repatriëringcriteria aan te passen,
omdat voor veel Indische Nederlanders de situatie in de nieuwe
republiek onleefbaar was geworden. In deze periode vertrokken
bijna 98.000 personen.

1952-1957
Na 1951 was de Indonesische nationaliteit voorwaarde om in
Indonesische overheidsdienst of het leger te mogen blijven
werken. Ontslag volgde voor de Indisch-Nederlandse ambtenaren
en het burgerpersoneel bij het leger. Het Nederlandse
bedrijfsleven in de republiek mocht geen Indische Nederlanders
aannemen omdat het middenkader vervangen diende te worden
door Indonesiërs in het kader van de Indonesianisasi. De
“Slechts een paar persoonlijke spullen zaten in de reiskoffer,
waaronder de ring en het portret van mij als veertienjarige, dat
een schilderes had gemaakt tijdens die zorgeloze jeugdjaren.”
– Joty ter Kulve, pagina 45
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1957-1959
Op 5 december 1957 barstte de bom. Indonesië had in november
voor een laatste keer de kwestie Nieuw Guinea voorgelegd bij de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, maar deze werd
afgewezen. Indonesië had drastische maatregelen aangekondigd
bij afwijzing. En zo werden alle Nederlandse consulaten gesloten,
Nederlandse bedrijven genationaliseerd en de Nederlanders
uitgewezen. Dit betrof circa 58.000 Indische Nederlanders. Deze
dag kreeg de bijnaam ‘Zwarte Sinterklaas’.
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Ook voor warga negara’s verslechterde de situatie in rap tempo.
De Indonesische bevolking bleef hen zien als Nederlanders. Velen
kregen spijt van hun keuze voor het Indonesisch staatsburgerschap
en wilden deze optie ongedaan maken. Dit waren de zogeheten
spijtoptanten, waarvan er in de jaren daarna velen naar Nederland
zouden vertrekken.
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1959-1964
In 1960 verbrak Soekarno de betrekkingen met Nederland en er
dreigde een oorlog om Nieuw-Guinea. Als gevolg van deze
spanningen liepen de vertrekcijfers naar Nederland weer op.
In 1962 droeg Nederland het beheer van Nieuw-Guinea over aan
de Verenigde Naties (VN), dat het bestuur later weer overdroeg
aan de Republiek Indonesië. De bevolking van West-Papua, die
achterbleef, wenste echter onafhankelijkheid van zowel Nederland als Indonesië. In de aanloop naar deze overdracht vond er
ook een uittocht plaats van Papua-voormannen met hun gezinnen.
Zij waren lid van de Nieuw-Guinea Raad, die bedoeld was als
voorbereiding voor een onafhankelijke staat. De voormannen
zetten vanuit Nederland hun strijd voort voor een Vrij Papua-
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“In 1962 vertrokken wij halsoverkop met het vliegtuig uit NieuwGuinea naar Nederland. Iedereen was verschrikkelijk bang en
huilde. Het was niet alleen de angst, maar ook het verdriet om
alles te moeten achterlaten wat ze hadden opgebouwd.”
– Vera Andreas, pagina 107

Nieuw-Guinea. In deze periode vertrokken er ruim 46.000
mensen naar Nederland.
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1964-1968
De spijtoptanten konden tot 31 maart 1964 een visum voor
vestiging in Nederland aanvragen. De uittocht van deze groep viel
grotendeels samen met de uittocht van Indonesiërs na de
machtsovername door generaal Soeharto. Binnen deze laatste
groep bevonden zich ook Indische of Peranakan-Chinezen. Het
exacte aantal is onbekend. In totaal zouden er in deze golf van
vertrek ongeveer 15.000 personen naar Nederland komen.
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NEDERLANDS-INDIË / INDONESIË 1941-1968

vertrek Koninklijke Marine

opheffing KNIL

vertrek evacués /
start repatriëring

proklamasi /
onafhankelijkheidsverklaring
door Soekarno

sluitingsdatum aanvraag visum /
vertrek spijtoptanten

soevereiniteitsoverdracht

capitulatie Nederlands-Indië /
start Japanse bezetting

‘zwarte Sinterklaas’
nationalisatie bedrijven

opvang in pensions e.d.
oprichting RMS
atoombom
op Nagasaki

Bersiap
vertrek Molukse
ex-KNIL-militairen

1e Politionele Actie
atoombom
op Hiroshima

Pearl Harbor

7 december

1941

capitulatie Japan /
Einde WOII

8 maart

1942

6 augustus

1945

vertrek uit
Nederlands Nieuw-Guinea

2e Politionele Actie

9 augustus 15 augustus 17 augustus

1945

1945

1945

1945-1946

1946

1947

1948

27 december

1949

25 april

1950

26 juli

1950

1950

1951

1952

5 december

1957

1962

31 maart

1964

DE GOLVEN VAN VERTREK
Het getal 300.000
In de media wordt regelmatig het getal 300.000 genoemd. Dit getal
staat voor het immigratie-overschot in de periode 1945 tot en met
2016: het getal dat overblijft wanneer het aantal personen dat in deze
periode naar de archipel vertrok (208.200) wordt afgetrokken van het
aantal personen dat naar Nederland kwam (513.700). De periode van
de Nederlands-Indische repatriëring beslaat de jaren 1945 tot en met
1968. Toen zijn 430.200 personen naar Nederland gekomen en 162.000
personen in omgekeerde richting vertrokken. Het immigratieoverschot
was toen 268.200 personen (bron: CBS-Statline).
In de jaren 1945 tot en met 1968 hebben dus ruim 430.000 personen
de reis naar Nederland gemaakt. Sommigen hebben deze reis éénmaal
ondernomen, anderen hebben hem meerdere keren gemaakt.
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1945-1950

125.500
personen
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1950-1952

86.900
personen

1952-1957

97.800
personen

1957-1959

58.300
personen

1959-1964

46.400
personen

1964-1968

Zie voor meer informatie: www.30dagenopzee.nl. Volg op de wereldbol de
reis van een bepaald persoon of schip en ‘beleef’ deze aan de hand van het
verhaal, beeldmateriaal en audio, met informatie over de achtergrond
van de repatriëring. Deze site is gemaakt door het Indisch Herinneringscentrum onder de projectleiding van Margaret Leidelmeijer (Leidelmeijer,
Historisch Onderzoek & Advies).

15.300
personen
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