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Den Haag,  24 juni 2019 

 

Onderwerp:   ‘Vechten voor Vrijheid’ 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Vanaf 28 juni is in uw museum de expositie: ‘Vechten voor Vrijheid’, over verzet tijdens 

en na de Tweede Wereldoorlog.
1
 Wie zich verdiept in het verzet in Nederlands-Indië tijdens 

de Tweede Wereldoorlog komt een veelstemmig verhaal tegen. Dat moge zo zijn, maar ons 

inziens moet dat niet het verhaal zijn dat u vertelt. 

 

Wij hebben de tentoonstelling niet gezien, maar wat de website vertelt wekt de suggestie 

dat uw verhaal onvolledig is, en daardoor enigszins tendentieus. 

Uw tentoonstelling noemt het verzet, dat is gevoerd tegen Japan en Nazi-Duitsland, in een 

adem met de bloedige strijd van de Indonesiërs tegen de Nederland(ers) na afloop van de 

Tweede Wereldoorlog
2
, ook wel bekend als de Bersiap.  

 

U vergeet daarbij te melden dat gedurende de Bersiap Indonesische strijdgroepen (Indische) 

Nederlanders, Ambonezen, Chinezen en van sympathie met de Hollanders verdachte 

Indonesiërs en masse hebben vermoord. Waarom wordt dat niet gezegd? 

 

Op uw site staat wel dat, tot het voorjaar van 1946, Indonesische strijdgroepen de leiding 

van de Japanners proberen over te nemen - desnoods met geweld. Dit is wel een heel 

summiere weergave van wat toen is gebeurd. 

 

Ook is uw spraakgebruik merkwaardig verhullend wanneer u schrijft dat;  “(Nederlanders 

en Indo-Europese burgers) voor hun eigen veiligheid én om ze te isoleren (..) in de 

republikeinse gebieden in kampen (worden) geïnterneerd”.  

  

Uw stelling dat de Indonesische regering het geweld van de strijdgroepen nauwelijks onder 

controle had vindt overigens geen steun in de feiten. Er zijn onloochenbare signalen dat het 

                                                      
1
 Museum Sophiahof, Tentoonstelling ‘Vechten voor Vrijheid’, bezocht op 25 juni 2019. 

2
 Museum Sophiahof, Tentoonstelling ‘Vechten voor Vrijheid’, bezocht op 25 juni 2019. 

https://www.museumsophiahof.nl/wat-er-te-doen/tentoonstelling-vechten-voor-vrijheid
https://www.museumsophiahof.nl/wat-er-te-doen/tentoonstelling-vechten-voor-vrijheid
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geweld van bovenaf werd verordonneerd en specifiek gericht was tegen bepaalde 

bevolkingsgroepen. 

 

Al met al wekt uw benaderingswijze de indruk dat uw instituut een pro-Indonesische kant 

van de geschiedschrijving heeft gekozen. Met deze politieke invalshoek maakt u een 

karikatuur van verzet en bagatelliseert u het (Indisch) Nederlandse leed. 

 

Wij wijzen u erop dat het Museum Sophiahof, als onderdeel van de Collectieve Erkenning 

van de Nederlands-Indische gemeenschap, primair is bedoeld als ‘Indische pleisterplaats’, 

die “voorziet in een (...) scholing (…) educatie en een museale en kennisfunctie”.  

 

Het is een raadsel welk belang is gediend bij het propageren van een Indonesische kijk op 

de geschiedenis. Wij doen bij deze daarom een klemmend beroep op u om politieke 

stellingnames te vermijden en daadwerkelijk invulling te geven aan een objectieve 

geschiedenis van Indisch Nederland. 

 

 

Hoogachtend, 

namens Federatie Indische Nederlanders 

 

 

 

 

drs. H. Moll 


