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In Nederland wordt een groot onderzoek gedaan naar het koloniale verleden*.
Kolonialisme als oud zeer moet worden erkend, vindt ook David Van Reybrouck in
zijn recent verschenen boek ‘Revolusi – Indonesië en het ontstaan van de
moderne wereld’ waar hij vijf jaar intensief aan werkte. Het boek beslaat drie
eeuwen, met veel aandacht voor de periode van de onafhankelijkheidsstrijd en
dekolonisatie (1920-50).
Indonesië, het op drie na grootse land van de wereld, was het eerste dat na de
Tweede Wereldoorlog, zijn onafhankelijkheid uitriep. Twee dagen na de Japanse
capitulatie in augustus 1945 barstte een strijd los die meer was dan een conflict
met de kolonisator Nederland. Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de
Onafhankelijkheid uit. Het was wereldgeschiedenis, het begin van de wereldwijde
dekolonisatie. Pas in 1949 liet Nederland na veel strijd Indonesië gaan. Indonesië
werd een voorbeeld voor andere koloniën, die in snel tempo ook onafhankelijk
werden.

Tien jaar later organiseerde Soekarno, de eerste president van het land, de AsiaAfrika-conferentie van Bandung, het eerste mondiale congres zonder het Westen.
Het werd een waterscheiding in de internationale politiek. In 1965 werd Soekarno
afgezet en vervangen door de Soeharto. En kwam een einde aan de vrijheid in
Indonesië. “Eigenlijk zijn we nooit onafhankelijk geworden’, concludeert Van
Reybrouck.
In Revolusi verwerpt David Van Reybrouck het bekende nationale perspectief van
de Indonesische vrijheidsstrijd. Bij de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd
waren meer partijen dan Nederland en Indonesië betrokken: Japan speelde een
belangrijke rol met de bezetting van Indonesië, Groot-Brittannië, dat troepen
stuurde, en de Verenigde Staten.
Naast het verrichten van research in archieven, interviewde hij vele plaatselijke
jongeren waarmee de revolutie begon (inmiddels 90-plussers) die de grondslag
legden voor een nieuwe wereld, de allerlaatste getuigen, die hij vond in
Indonesische rusthuizen, op het platteland en op verafgelegen eilanden. Om de
internationale dimensie te begrijpen, trok hij tevens naar Japanse miljoensteden,
Nepalese bergdorpjes en Nederlandse buitenwijken.
De grote politieke ontwikkelingen verweeft Van Reybrouck met de vaak heftige
herinneringen van hen die erbij waren. Zoals bij de in Nederland als Bersiapperiode bekende tijd, toen de Nederlandse troepen in 1945 terugkeerden en een
golf van geweld begon. In Indonesië hoorde het geweld bij de omwenteling van de
orde.
Hij laat honderden stemmen horen, die eerder niet werden gehoord.
Zo ontmoette hij Djajeng Pratomo, die in een rusthuis in Callantsoog zijn laatste
jaren doorbrengt. Hij werd geboren in 1914, het jaar dat het koloniale rijk werd
voltooid en als Indonesiër betrokken bij het verzet tegen nazi-Duitsland.
Een ander geïnterviewde geeft inzicht in het leven in ballingschap in Boven-Digul,
Nieuw-Guinea, ver weg van Java en Sumatra. Deze onafhankelijkheidsstrijders
werden onder vernederende omstandigheden geïnterneerd. ‘Nederland
faciliteerde een soort Goelag voor ongewensten’, aldus Van Reybrouck.
Anderen getuigen over de verschrikkelijke honger en van Aziaten die in opdracht
van Nederland met andere Aziaten moesten vechten. De oude mensen herinneren
zich deze trauma’s nog steeds, hebben scherpe herinneringen aan deze periode.
In deze tastbare herinneringen schuilt zijn geschiedenis.

Het gaat over gewone mensen – in plaats van West-Europese mannen van een
bepaalde leeftijd – die getuigen, en dat biedt een veelheid aan perspectieven en
verhalen. Onderdrukkers en onderdrukten, Indonesische oud-strijders, bejaarde
Gurkha’s, tot troostmeisjes.
Van Reybrouck schrijft de orale geschiedenissen op, zonder verwijten en dat
maakt het des te indringender. Als er iemand verantwoordelijk is dan zijn dat de
Nederlandse politieke leiders.
David Van Reybrouck hoopt dat het boek wordt
gelezen, want licht werpen op de geschiedenis in de
hoop dat ze erkend wordt, de pijn herkend wordt, kan
een weg zijn naar genezing. En door deze pijn te
herkennen biedt het boek hoop de hedendaagse
problemen zoals het geweld dat we de planeet aan
doen, op te lossen. Het boek functioneert als
‘achteruitkijkspiegel’.

Van Reybrouck:
‘Mijmeren tijdens het kabbelen: zelfs als we met het kolonialisme uit het verleden
ooit helemaal in het reine zijn gekomen, hebben we nog steeds niets gedaan aan
de dramatische manier waarop we nu de toekomst koloniseren. De mensheid
neemt de komende eeuw in met dezelfde meedogenloosheid waarmee in vroeger
tijden werelddelen werden toegeëigend. Kolonialisme is niet langer iets
territoriaals maar temporeels; het ergste ligt misschien niet achter ons, maar vóór
ons. Wij gedragen ons als de kolonisatoren van de toekomstige generaties, wij
ontnemen hun hun vrijheid, hun gezondheid, misschien zelfs hun leven.’
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David van Reybrouck (1971) is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver. Zijn
grootse succes was Congo. Een geschiedenis. In zijn essays Pleidooi voor
populisme (2008) en Tegen verkiezingen (2013) pleit Van Reybrouck voor nieuwe
vormen van democratie.
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