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Paradiso, 10-9-2018, inleiding Susan Legêne (Vrije Universiteit, s.legene@vu.nl)  

Een avond met Nicolaas Jouwe 

Goedenavond .. aan mij de eer om als eerste te spreken over de historische context van het 

onderwerp van vanavond – wat er allemaal gebeurd is, oftewel het verhaal van een 

dekolonisatiegeschiedenis, die waarschijnlijk de naam dekolonisatie niet eens kan hebben.  

De geschiedenis van hedendaags Papua laat zien hoe diep koloniale geschiedenissen verweven zijn 

met ons huidige statensysteem, en hoe men daar vanuit soms diametraal tegenover elkaar staande 

perspectieven tegen aan kan kijken. Het is een geschiedenis met een grote urgentie, wat ook 

vanavond zal blijken. De verschillende perspectieven gaan niet om boekenwijsheid – om het gelijk 

van de ene of de andere historicus met hun uiteenlopende interpretaties van de bronnen. Nee, 

veeleer betreft de geschiedenisdiscussie de manier waarop betrokkenen hun eigen  geschiedenis en 

huidige situatie willen kunnen begrijpen en hoe ze van daaruit nadenken over de toekomst. Dat 

geldt, denk ik, voor ons allen vanavond. Velen van u hebben alles bovendien direct meegemaakt. 

Nicolaas Jouwe en andere direct betrokkenen zoals Marcus Kaisiëpo zijn inmiddels overleden en we 

denken aan hen met respect. Maar we weten ook dat met generatiewisselingen geschiedenissen ook 

veranderen. De afstand wordt groter, het verleden trekt zich terug. Dat stelt ons voor de uitdaging 

hoe geschiedenissen vertellen die het ons mogelijk blijven maken na te denken over de toekomst. 

De twee huidige Indonesische Papua provincies zijn gebieden die sinds 2002 in formele zin regionale 

autonomie hebben. Hun staatkundige geschiedenis is verweven met de staatkundige geschiedenis 

van Nederland opgevat als het Koninkrijk der Nederlanden, en van de Republiek Indonesia die na de 

Ronde Tafel Conferentie en de soevereiniteitsoverdracht aanvankelijk enkele maanden een federatie 

was: de Verenigde Staten van Indonesië, Republik Indonesia Serikat. De RIS was een federatie 

waarvan Nederlands Nieuw-Guinea geen deel uitmaakte. Van onderdeel van Nederlands-Indië werd 

het een overzees gebiedsdeel van Nederland, verbonden met de RIS door de Nederlands-

Indonesische Unie. Toen die al gauw ophield te bestaan werd  Nederlands Nieuw Guinea een 

overzees rijksdeel in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat bleef zo tot het Verdrag van New York in 

1962. Bij dat verdrag ging Nederland akkoord met een korte overgangsperiode waarin het gezag was 

overgedragen aan de VN, waarna Indonesië het overnam met de toezegging om na zeven jaar een 

referendum te houden waarin de bevolking kon kiezen voor aansluiting bij Indonesië of 

onafhankelijkheid, de zogeheten Act of Free Choice. U kent de afloop: van een vrije keus was geen 

sprake. De poging van een aantal ongebonden landen, zelf net onafhankelijk geworden, om een 

toezegging te krijgen voor een tweede referendum in 1975, mislukte. Zelfs Nederland onthield zich 

van stemming daarover in de VN.  
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Ik heb een paar weken kunnen broeden op het verhaal dat ik nu mag houden, en heb het pas 

eergisteren opgeschreven om er dan weer twee nachtjes over te kunnen slapen. In die weken herlas 

ik de dikke boeken van Drooglever en Vlasblom en enkele van de kleinere werken geschreven over 

de geschiedenis van Papua, zoals ook van John Jansen van Galen die vanavond ook spreekt. Ik keerde 

terug naar de ministeriële archiefstukken en ik zag ook hoe enorm veel materiaal er nog niet is 

ontsloten – voer voor ook de aankomend historici hier in de zaal. Ik heroverwoog het hoofdstuk van I 

Ngurah Suryawan in ons onderzoeksproject Sites, Bodies and Stories over Arnold Ap wiens streven 

om de muzikale tradities van de verschillende Papuavolken met elkaar te verbinden, door het 

Indonesische militaire regime werd opgevat als een gevaarlijke uiting van nationalisme dat een grote 

mobilisatiekracht had. Ap werd in 1984 vermoord. En natuurlijk herinnerde ik me de memoires van 

Viktor Kaisiëpo, met wie ik korte tijd heb mogen samenwerken en die ons helaas veel te vroeg 

ontvallen is. Ik kom op deze literatuur straks terug. 

Ooit werd ik uitgenodigd voor een enquête van Historisch Nieuwblad  met de vraag een zwarte 

bladzijde te noemen in de Nederlandse geschiedenis. Ik houd niet van de uitdrukking zwarte 

bladzijde – ze suggereert dat de geschiedenis een boek is dat je leest van begin tot eind, geschiedenis 

als page turner. Maar geschiedenis is geen boek; geschiedenis is historisch besef en relaties tot het 

verleden in het heden. Toch beantwoordde ik de vraag, want ik dacht meteen aan de Nederlandse en 

internationale reactie op de Act of Free Choice in 1969. Ik koos bewust voor 1969, niet voor het  

1962 New York Agreement of een van de andere markeerpunten in de Papua geschiedenis. Da thing 

samen met de coup van 1965, de val van Soekarno en de vestiging van de door het Westen 

gesteunde militaire dictatuur van Suharto. De wereld zag er in 1962 anders uit dan in 1969.  

Rond 1962, het New York Agreement, was de zogeheten geest van Bandung nog levend. In Bandung 

waren in 1955 voor het eerst in de geschiedenis leiders van Zuidelijke landen bijeen om hun visie op 

de internationale verhoudingen te bespreken. Nederland kon hun elan daadwerkelijk ervaren toen 

zijn marine-vertoon een farce werd omdat de Nederlandse oorlogsschepen op allerlei plekken niet 

mochten aanleggen. Maar in 1969 ging weinig kracht uit van de spirit van Bandung en het optimisme 

van de dekolonisatie en het toetreden van de nieuwe zogeheten ongebonden spelers op het 

wereldtoneel. Ongebonden zijn mocht niet, de Derde Wereld zat klem tussen West en Oost en kon in 

de Verenigde Naties geen vuist maken. De bevolking van Papua werd in die geopolitieke, 

economische en militaire machtsstrijd aan zijn lot overgelaten; Nederland bleef aan de zijlijn staan, 

of beter: Nederland deed liever zaken met Suharto en de VS en koos niet de kant van de Derde 

Wereld. 
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Maar terug dan naar die dikke boeken die hierover geschreven zijn. Ik heb er geen kritiek op; ze 

kenmerken zich door zorgvuldig bronnenonderzoek en vertellen het verhaal van Soekarno’s leuze 

‘van Aceh tot Fakfak’ of al gauw ‘Van Sabang tot Merauke’, het verhaal vanaf de 

onafhankelijkheidsverklaring, de onderhandelingen in Malino, Linggadjati, RTC, de discussies in het 

Nederlandse kabinet en parlement, en hoe en waarom Nederland vasthield aan Nederlands Nieuw-

Guinea. Ze analyseren de constante politieke, economische, juridische strijd in Nederland en tussen 

Nederland en Indonesië, etc etc., tot aan het vertrek van de Nederlanders na het New York 

Agreement, de mede door Nederland opgelegde ballingschap van de Papoealeiders in Nederland, het 

VN-toezicht, de overdracht aan Indonesië en de Act of Free Choice. De wereld wist dat het een 

moment van geen vrije keuze – van intimidatie, angst en geweld – was geweest.  Ook toen al gold 

voor de machtigen dat als je iets zo noemt het dat dan ook is. 

Daarmee kom ik terug op de urgentie die we voelen als we hier zoals vanavond met elkaar over 

praten. De generaties wisselen, de geschiedenis trekt zich terug: we moeten nieuwe stappen zetten 

in onze benadering van deze geschiedenis, om onze posities in het heden beter te begrijpen.  

Welke nieuwe vragen moeten we stellen? De politieke geschiedenis in de bestaande boeken biedt 

ons op de een of andere manier steeds het zelfde raamwerk, gericht op de vraag naar 

verantwoordelijkheden: wie deed of vond wat op welk moment en wat volgde daar dan weer op. Het 

wemelt in deze geschiedenis van de ministers, volksvertegenwoordigers, diplomaten, activisten, die 

zitten, schrijven, vergaderen, demonstreren.  Op basis van notulen, brieven, debatverslagen, moties, 

media  bespreken we keer op keer, vanuit verschillende invalshoeken, hun politieke keuzen, de 

juistheid of onjuistheid van hun inzichten, de achterliggende bedoelingen en belangen enzovoorts. 

Dat gaat ten diepste over accountability.  

Maar de geschiedenis is geen optelsom met een uitkomst die naar specifieke verantwoordelijken 

wijst: we zullen op deze wijze nooit klaar komen met de harde realiteit van de 

dekolonisatiegeschiedenis van Papua. Bovendien ontneemt dit overheersende raamwerk ons zonder 

dat we het merken ook het zicht op de bredere geschiedenis van de opkomst van de Derde Wereld, 

waarin de gebeurtenissen rondom Papua belangrijk zijn maar in de internationale geschiedschrijving 

van de Koude Oorlog te weinig aandacht krijgen. Ik wil dus geen punt zetten achter de 

geschiedschrijving over Papua, maar, hopelijk met u, zoeken naar nieuwe invalshoeken.  

Die invalshoeken heb ik samengevat in de volgende stellingen: 

1 –De eerste stelling gaat over Nederland en de Derde Wereld. Derde Wereld heeft vaak een 

normatieve betekenis gekregen, lager in hiërarchie dan de eerste en tweede wereld, maar ik gebruik 
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het begrip hier welbewust als de eigennaam die opgang deed in de beweging van ongebonden 

landen tijdens de Koude Oorlog. Mijn stelling is dat Nederland, ondanks het 

ontwikkelingssamenwerkings-discourse, in de decennia van dekolonisatie het Derde Wereld project 

en het programma van de ongebonden landen niet heeft gesteund. De argumenten van Nederland 

om vast te houden aan Papua en de manier waarop het de bevolking uiteindelijk in de steek liet zijn 

daarvan een uiting, maar dat betreft geen op zichzelf staand verhaal. Met het volhouden van een 

continue spanning met Indonesië, toegespitst op de persoon van Soekarno, waarin de Nieuw-Guinea 

kwestie een grote rol speelde, droeg Nederland actief bij aan de blokvorming en de versterking van 

de positie van de VS in de Koude Oorlog; een blokvorming waarin de Derde Wereld geen kans kreeg. 

2. Wat waren die motieven van Nederland om vast te houden aan een eigen toekomstproject met 

Nederlands Nieuw-Guinea? De Nederlandse positie wordt over het algemeen samengevat met de 

volgende vijf punten: 1. de Papua’s beschermen en opleiden voor onafhankelijkheid; 2. het gebied 

behouden als vestigingsplaats voor Indische Nederlanders die niet in de republiek konden of wilden 

blijven; 3. een militaire positie behouden in de regio; 4. steigers behouden voor de Koninklijke 

Pakketvaart Maatschappij; 5. verder onderzoek doen naar de vermoedelijk rijke natuurlijke 

hulpbronnen.  

De Republiek Indonesië moest vanaf dag één laveren in een geopolitiek mijnenveld. Men kende er 

natuurlijk de ontwikkelingen na 1945 in India, Pakistan, Israël, Vietnam, Korea, Bangladesh, Kongo 

om maar wat regio’s te noemen waar het stichten van staten en het trekken van grenzen gepaard 

ging aan grootschalig geweld. Men zag het mislukken van federatieve staatsconstructies in West 

Afrika of het Caribisch gebied, de invoering van de apartheid in Zuid-Afrika, de deling van Europa in 

Oost en West, van Vietnam in Noord en Zuid. Als gastheer van de Bandung conferentie had Soekarno 

internationaal aanzien, maar dat gebeurde in een voor Indonesië zeer onveilige wereld.  

Vanuit het Indonesisch perspectief werd bijvoorbeeld tijdens de Korea-oorlog duidelijk dat de 

Nederlandse wens om militair aanwezig te kunnen blijven in de regio daadwerkelijk onderdeel was 

van de machtsstrategie van de voormalige kolonisator. Nederland plaatste zich inzake Korea expliciet 

in het Westerse kamp, vormde ondertussen als een van de oprichters van de EEG een economisch 

sterk blok met nog steeds een aanzienlijke positie in Indonesië waarbij toegang tot de waterwegen 

essentieel was, en Nederland was trouw lid van de NAVO waarvoor men Nieuw Guinea ook nuttig 

achtte. Bandung niet steunen en wel retoriek van onafhankelijkheid gebruiken om de eigen positie in 

Nieuw Guinea te verklaren was ook naar de Papoea’s toe cynische machtspolitiek. Soekarno had 

redenen om het militaire argument en het argument van de steigers van de KPM en de vermoedde 

rijke grondstoffenvoorraad van Nieuw Guinea expliciet te willen bestrijden. Mijn tweede stelling is 
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dan ook dat vanuit Indonesisch perspectief het Nederlandse motief om de Papua’s op te leiden tot 

zelfstandigheid in het licht van de andere motieven die ook expliciet op tafel lagen, niet 

geloofwaardig was. Dat vond trouwens ook de meerderheid van de 400 Nederlandse vrouwen die in 

1962 hierover een enquête invulden.  

3 Ik kwam mede op deze eerste twee stellingen door de CD-rom die Edy Seriese heeft gemaakt over 

liederen en wijsjes uit de Indische cultuur en geschiedenis, Krontjongan getiteld. Op die CD staan veel 

liedjes, en, toevallig of niet, bij de B van Bung Karno de toespraak die Soekarno hield in de Verenigde 

Naties in 1962 over de eis dat Nederland Nederlands Nieuw-Guinea zou verlaten. Het is, net als 

Soekarno’s openingsspeech in Bandung, een indrukwekkende politieke tekst, waar Nederland in de 

dekoloniserende wereld geen antwoord op had. Het gegeven dat deze toespraak op deze CD-Rom 

met herinneringen van Indische Nederlanders terecht kwam, is ook een indicatie voor mijn derde 

stelling, die gaat over burgerschap en nationale in- of uitsluiting.   

Als gezegd: een van de vijf argumenten om Nieuw Guinea te willen behouden als overzees 

gebiedsdeel ging erom dat Indische Nederlanders die niet in Indonesië konden blijven zich dan daar 

konden vestigen. Sommigen hebben dat in eerste instantie ook gedaan. Maar bezien vanuit de 

ontwikkelingen in Indonesië: nu dit een argument was om Nieuw Guinea buiten de Indonesische 

Republiek te willen houden, is het dan niet ook een van de machtspolitieke drijfveren geweest van de 

kant van Indonesië om hen het leven in Indonesië moeilijk te maken en aan te sturen op hun vertrek 

uit de nieuwe natie, tot aan zwarte Sinterklaas aan toe? Zijn, zo bezien, de leden van de op Europa 

gerichte Indische bevolkingsgroep niet mee vermalen in een geopolitiek machtsspel waarin het 

Nederland net als andere EEG-landen probeerde om in de eigen voormalige koloniën de 

voorwaarden voor natievorming te bepalen?  

Laat me afsluiten. Als historicus heb ik u hier gedachten meegegeven die niet gaan over nu en de 

toekomst, maar die gaan over nieuwe interpretaties van het verleden. naar mijn mening hebben we 

een verbreding nodig van onze kijk op het verleden, met nieuwe vragen en een wijdere blik, om niet 

in dat verleden vast te raken, maar de geschiedenis te hulp te kunnen roepen bij ons denken over 

een rechtvaardige toekomst. 

Ik dank u voor uw aandacht. 


