
De tweede Wereldoorlog is van invloed 

geweest op de geschiedenis van alle bevol-

kingsgroepen in indië/indonesië. voor 

indonesiërs was het de opmaat tot onafhanke-

lijkheid, voor de meeste indische 

nederlanders volgde na afloop (gedwongen) 

vertrek naar het vaderland.

inDiscHe verDeDiging

Het Vlootverdrag van Washington (1922) 

garandeerde de Nederlandse soevereiniteit 

over Nederlands-Indië. Daarbij verzekerde 

Groot-Brittannië dat er zou worden ingegre-

pen als Indië bedreigd werd. Nederland 

rekende dus, zonder formele afspraken, op 

buitenlandse bescherming. De Indische 

verdediging werd vervolgens ingekrompen.

Rond 1935 werd er weliswaar weer geïnves-

teerd in schepen en wapens, maar de 

verdediging van Indië hield zwakke plekken: 

de spreiding, de lange verbindingen, en het 

moreel van de inheemse militairen. Zij 

vormden namelijk 75% van de infanterie, 

en zij waren gevoelig voor nationalistische 

tendensen. 

japanse Militarisatie

Japan was in de Eerste Wereldoorlog een 

Geallieerde bondgenoot, maar na de oorlog 

kreeg het land niet de erkenning waarnaar 

Japan verlangde. De pro-Westerse houding 

van bevolking en regering sloeg om in fel 

nationalisme. Het Japanse leger creëerde 

incidenten in Mandsjoerije, en later in 

China en Rusland, om de burgerregering in 

diskrediet te brengen, en om de Japanse 

politiek te militariseren. De Japanse Keizer 

hield dit niet tegen.

In juni 1940 trok Japan Frans Indochina 

binnen om de aanvoer van wapens naar 

China te blokkeren. De Verenigde Staten, 

Groot-Brittannië en Nederland reageerden 

met een gecoördineerde olieboycot. Japan 

besloot vervolgens op 2 december 1941 tot 

een gelijktijdige aanval op de Amerikaanse 

en Britse bezittingen, gevolgd door een 

verovering van de Indische olievelden. 

Blitz-Krieg in Het oosten

Vanaf 2 december 1941 bevonden zich 

grote Japanse vlootformaties in de Zuid-

Chinese Zee en op de verlaten noordelijke 

Stille Oceaan. In de morgen van zondag 

7 december 1941 vielen Japanse vliegtui-

gen de Amerikaanse slagvloot aan in Pearl 

Harbor, en tegelijkertijd landden Japanse 

troepen in Thailand, Malakka, Hongkong en 

de Filippijnen. Nederland verklaarde Japan 

vervolgens op 8 december 1941 de oorlog.

Tussen 10 januari en 19 februari 1942 

bezweken Indische kuststeden en eilanden 

onder de Japanse overmacht, ondanks dat 

het KNIL overal bataljons had geposteerd 

met één of twee stukken veldartillerie. 

Het eiland Java werd aangevallen door twee 

Japanse landingsvloten. De oostelijke 

landingsvloot leverde slag met de 

Geallieerde Combined Striking Force onder 

leiding van Schout bij Nacht Karel 

Doorman. Op 27 februari 1942 volgende 

een grote zeeslag, de Slag in de Javazee. De 

krachtsverhoudingen 

waren ongeveer gelijk, 

maar Doorman miste 

luchtwaarneming. 

Duizenden zeevaren-

den verloren het leven, 

en Doorman’s opoffe-

ring hield de Japanse 

verovering van Java 

maar één dag op. Op 1 

maart landden Japanse 

troepen nabij Batavia 

en ten westen van 

Soerabaja. Vrijwel nergens hield het leger 

langer dan een dag stand. Op 8 maart 1942 

capituleerde het KNIL.

japanse Bezetting

Na de capitulatie werden alle soldaten en 

gemobiliseerde burgers krijgsgevangen 

genomen; een deel daarvan zou in Japan of 

in door Japan bezette gebieden te werk 

worden gesteld, vaak onder erbarmelijke 

omstandigheden. Daarnaast volgenden 

maatregelen om het Europese deel uit de 

Indische samenleving te laten verdwijnen: 

Nederlandse radio-uitzendingen werden 

beëindigd, kranten verboden, scholen 

gesloten, en het gebruik van het Nederlands 

in de openbare ruimte verboden. Alle 

Europese burgers werden geïnterneerd.

Op Java maakten de Japanners echter een 

raciaal onderscheid tussen volbloed- en 

halfbloed-Europeanen (Indo-Europeanen). 

Deze laatsten wilden zij winnen voor de 

Japanse zaak; zij waren per slot van 

rekening deels van Aziatische afkomst. 
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Tokio, 1938, de Japanse keizer Hirohito inspecteert de 

troepen.

(Foto collectie Beeldbank WO2 / Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie)



De groep Indo-Europeanen was met circa 

200.000 personen op Java ook te groot om 

in zijn geheel te interneren; er zouden 

logistieke problemen onstaan, en de 

economie zou ontwricht raken. Internering 

bleef daar dus beperkt tot de circa 90.000 

volbloed-Europeanen. Op Sumatra, met 

circa 30.000 Europeanen, en op andere 

eilanden werd dit onderscheid niet ge-

maakt: iedere Europeaan werd opgesloten.

De banen van die gevangen Europeanen 

werden overgenomen door Indonesiërs die 

niet altijd gekwalificeerd waren. 

Desondanks draaide alles door, en ook de 

olieproductie was na enige maanden weer 

vrijwel op het oude niveau. 

niet-geïnterneerDe inDo-europeanen

Op Java bleven de meeste Indo-Europeanen 

de eerste oorlogsjaren buiten de interne-

ringskampen. Zij hadden echter te lijden 

onder toenemende isolatie, invallen van de 

beruchte Japanse militaire politie, de 

Kenpei Tai, herhaalde registratieronden, en 

reisverboden. Betalingen van pensioenen 

waren stop gezet, en oudere Indo-Europese 

mannen kregen geen werk. Jongemannen 

liepen het risico bij razzia’s opgepakt te 

worden, om ingezet te worden bij de 

Seinendan, de para-militaire jeugdgroepen, 

of om tewerk gesteld te worden in soms 

beruchte werkkampen. 

De door de Japanners geëiste loyaliteitsver-

klaring werd ontdoken of niet nageleefd. 

Met die loyaliteitsverklaring moest afstand 

gedaan worden van het Nederlands konings-

huis, en er moest medewerking worden 

verleend aan de Japanse oorlogsinspanning.

Omdat de gezinnen toch moesten eten, 

werden bezittingen geleidelijk verkocht of 

werd er handel gedreven door eten of 

kleding te verhandelen. Langzaam maar 

zeker verpauperde de Indo-Europese 

bevolkingsgroep. 

inDonesiërs

Bij het binnentrekken van de Japanse 

troepen stond de inheemse bevolking langs 

de weg te juichen; de Japanse leuze was 

namelijk “Azië voor de Aziaten!”. 

Onafhankelijkheid zou dus snel volgen.

De economie werd echter geheel gericht op 

de Japanse oorlogsinspanning. In sommige 

regio’s ontstond grote hongersnood, omdat 

het Japanse leger de rijstoogst innam. 

Honderdduizenden jonge mannen werden 

ingezet om infrastructurele projecten en 

versterkingen aan te leggen. Velen van hen, 

Romusha’s genoemd, overleefden dit niet. 

Om de sociale controle te vergroten werd 

naar Japans voorbeeld het Tonarigumi-

systeem ingesteld: dorpen en steden werden 

ingedeeld in kleine wijken, met een vaak 

Indonesisch wijkhoofd. Bewoners moesten 

corveediensten verrichten. 

Er volgde een intensieve, anti-Westerse 

indoctrinatie; omdat veel Indonesiërs niet 

konden lezen, werden in kampongs en 

dessa’s torens met luidsprekers geplaatst 

(‘zingende torens’), waarmee propagandi-

sche berichten en nieuws werden 

omgeroepen.

Veel aandacht besteedden de Japanners ook 

aan de inzet van de Indonesische jeugd. 

Het schoolsystemen werd volgens Japans 

model opgezet, compleet met uniformen, 

militaire training en discipline. 

Lidmaatschap van de Seinendan was 

verplicht.

japan verliest De oorlog

In de Stille Oceaan keerde het tij: de 

Japanners werden na de door hun verloren 

Slag bij Midway (4-6 juni 1942) in het 

defensief gedrongen. Om elk eiland werd fel 

gestreden, met veel doden aan beide zijden. 

Door de atoombommen op Hiroshima 

(6 augustus 1945) en Nagasaki (9 augustus 

1945) capituleerde Japan. Op 15 augustus 

1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog in 

het Verre Oosten.
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Het tong tong 
Festival 
presenteert: 

De indische 

school  

2008

Het gebrek aan kennis in de Nederlandse samenleving over de Indische cultuur 

en geschiedenis is een doorn in het oog van veel (Indische) Nederlanders. 

Ervaringsverhalen uit de Indische gemeenschap worden door gebrek aan voorken-

nis niet altijd in de juiste context geplaatst waardoor de beeldvorming blijft 

steken in clichés.

Stichting Tong Tong wil dit veranderen. De oudste Indische culturele stichting 

van Nederland organiseerde daarom in 2008 De Indische School, een educatief 

programma tijdens het Tong Tong Festival van de 50e Pasar Malam Besar, voor 

iedereen die meer wil weten over het Indische heden en verleden.

Deskundige docenten verzorgden een lesprogramma in het Bibit-Theater op het 

gebied van (kunst)geschiedenis, taal en letteren, muziek en economie; zoveel 

mogelijk kanten van de Indische maatschappij & geschiedenis werden belicht. Er 

was geen speciale voorkennis van de leerlingen vereist; iedereen vanaf vijftien 

jaar kon de lessen goed volgen. 

De samenvattingen van de lessen zijn via de website van Stichting Tong Tong te 

lezen; de uitgebreide tekst kunt u downloaden. In leeslijsten worden boeken 

genoemd die u kunnen helpen nog meer informatie te vinden over de besproken 

onderwerpen.

Stichting Tong Tong werd bij dit project terzijde gestaan door een adviescommis-

sie bestaande uit dr Tom van der Geugten (vakdidacticus, Fontys Hogescholen, 

Tilburg), prof. dr Bert Paasman (voormalig hoogleraar Koloniale en postkoloniale 

literatuur- en cultuurgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam), en prof. dr Wim 

Willems (hoogleraar Sociale Geschiedenis, Universiteit Leiden). 

De Indische School is in 2008 mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van  

Stichting Het Gebaar.

Stichting Tong Tong / Pasar Malam Besar BV

Bezuidenhoutseweg 331

2594 AR  Den Haag

www.tongtong.nl

De Pupillenschool in Gombong (Midden-Java), voor de opleiding 

van “kinderen van het mannelijke geslacht voor de militaire stand”. 

De foto is afgebeeld in Baren en oudgasten, een deel uit de 

fotoboekenserie Tempo doeloe – een verzonken wereld (uitgeverij 

Querido), samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
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BiograFie
dr H.th. Bussemaker

Herman Bussemaker (Soerabaja 1935) 

verbleef tijdens de Japanse bezetting op 

de onderneming van zijn ouders boven 

Batoe. Zijn vader, krijgsgevangene, kwam 

om bij de torpedering van de Junyo Maru. 

Tijdens de bersiap verblijft Bussemaker 

in vier bersiapkampen. Pas in maart 

1947 volgt evacuatie; in november 1950 

komt hij in Nederland aan.

Afgestudeerd aan de TU Eindhoven, 

maakte hij carrière in het bedrijfsleven. 

In 2001 promoveert hij op de oorzaken 

van de Tweede Wereldoorlog in de 

Pacific; in 2005 verschijnt zijn boek over 

de bersiap.

Van 1997 tot 2004 is Bussemaker 

voorzitter van de Vereniging KJBB. Hij is 

lid van het Indisch Platform, en lid van 

diverse commissies, zoals die van het 

project “Afscheid van Indië” van het 

Nationaal Archief.


