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Amsterdam, 31  juli 2020 
Betreft: Bevrijdingsdialoog & Vrijheidsdebat (B&V).16.08.2020 
 
 
 
Geachte besturen, comités en geïnteresseerden, 
 
Stichting Nusantara-Amsterdam nodigt u van harte uit voor de Bevrijdingsdialoog & 
Vrijheidsdebat op zondag 16 augustus 2020, die om 13.45 uur tot 17.30 uur in het Bijlmer 
Parktheater, Anton de Komplein 240 te Amsterdam, plaatsvindt. Dit event is in het verlengde 
van activiteiten die op 5 mei Bevrijdingsdag hebben plaats gevonden. 
Het algemene thema van de Bevrijdingsdialoog & Vrijheidsdebat.16.08 is 75 jaar vrijheid & 
75 jaar verzet waarbij de focus wordt gelegd op het thema van de keynote speech dat 
uitgesproken wordt door prof. dr. Fridus Steijlen.  
 
Context 
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de 2e Wereldoorlog in Azië eindigde. Het is ook 75 Jaar 
geleden, te weten op 17 augustus 1945 dat Nederlands Oost-Indië zich vrij maakte van 
eeuwenlange Nederlandse kolonisatie en slavernij door het uitroepen van de zelfstandige 
republiek Indonesië, los van Nederland. 
Het einde van WO-II betekende in de Oost niet het einde van de oorlog. Hij werd gevolgd 
door de dekolonisatie- of onafhankelijkheidsoorlog gepaard gaande met de Bersiap. De WO-
II in de Oost en de lange nasleep ervan zijn sterk aanwezig in Nederland aan de Noordzee 
mede door de komst van grote groepen uit voormalig Nederlands Oost-Indië/Indonesië. Het 
zicht op dat verleden (koloniale oorlog, komst Indische Nederlanders, komst van Indo-
Afrikaanse, Molukse, Manadonese en Timorese KNIL-militairen, marine en burger personeel  
met hun gezinnen naar Nederland, Bersiap, formele overdracht van de onafhankelijkheid, 
Nieuw-Guinea, staatsgreep Indonesië 1965) is zeker niet eenduidig.   
Ook de rol van Suriname en de Caribische Eilanden en de helden (afkomstig) uit de West 
gedurende WO-II en vlak daarna blijven onderbelicht. Het gaat dan over de bijdrage van 
Suriname, Aruba en Curaçao aan de geallieerden, de ontsnappingsroute voor Joden uit Oost-
Europa via visa voor Curaçao en het verzet van Surinamers en Caribische Nederlanders in het 
Nederland aan de Noordzee.    
We kijken nu van een grotere (tijds)afstand naar het einde van de WO-II en hun nasleep in 
de Oost en West. De geschiedschrijving over de West en Oost en zeker die over de periode 
1908 - 1998 is de laatste decennia sterk in beweging. De vraag is of die beweging betekent 
dat er een nieuw gedeeld verhaal aan het ontstaan is. Of worden de verschillende 
historische verhalen weliswaar zichtbaar gemaakt verdiept en doorverteld, maar blijven het 
aparte, in zekere zin geïsoleerde verhalen. Verhalen van bijvoorbeeld Indische Nederlanders, 
Molukkers, Indo-Afrikanen in de Oost of Javanen en Marrons in Suriname. Dit jaar gaat onze 
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bijeenkomst van 16 augustus over de stand van het onderzoek naar de verschillende 
verhalen in de West en de Oost. Op zoek naar een antwoord op de vraag of er een nieuw, 
gedeeld verhaal,  aan het ontstaan is over Nederland in de Oost, de West en aan de 
Noordzee in de periode van de WO-II en de nasleep daarvan. 
Nusantara-Amsterdam maakt zich al jaren sterk voor een officiële herdenking in Amsterdam 
op 16 augustus. Een datum die niet voor niets ligt tussen de datum van 15 en 17 augustus. 
We pleiten voor een herdenken & vieren van vrijheid op die datum, omdat hij de 
mogelijkheid biedt om de multiperspectiviteit van de geschiedenis van De Oost en De West 
in verhouding tot de geschiedenis van Nederland aan de Noordzee tot zijn recht te laten 
komen. En de verhouding in ’t bijzonder tussen De Oost en Nederland aan de Noordzee is er 
een van multiperspectiviteit, ook 75 jaar na dato. Wij willen zoals gezegd op zoek naar een 
nieuw, gedeeld verhaal. 
De afgelopen jaren hebben we op 16 augustus een bijeenkomst met lezingen en debat 
georganiseerd. Dit jaar zien we onze bijeenkomst als een belangrijke opstap naar de 
erkenning van 16 augustus als officiële herdenkings- & bevrijdingsdag in Amsterdam. Die 
Herdenkings- en Bevrijdingsdag zou verbonden moeten zijn met de 4 en 5 mei, als 
Herdenkings- en Bevrijdingsdag van Nederland aan de Noordzee.  
De opzet van onze bijeenkomst reikt dan ook verder dan de gebruikelijke bijeenkomst met 
lezingen en debat.  
 
Dit jaar geven wij in Amsterdam op 16 augustus met ondersteuning van New Amsterdam 
Film Company en Zwart X Oranje het startschot aan het zichtbaar maken van de 
multiperspectiviteit van de beladen periode 1908 – 1998 en de nasleep daarvan in 
Nederland aan de Noordzee.  
 
Een filmfragment De Oost van regisseur Jim Taihuttu wordt vertoond als onderdeel  van het 
programma. (zie bijgevoegde programmablad) 
 
Inleider 
Prof. dr. Fridus Steijlen neemt ons mee in zijn keynote speech over de lange weg van verzet 
& strijd naar vrijheid en emancipatie in de Nederlandse koloniën. Hij neemt ons mee vanuit 
twee heldere aanklachten tegen het kolonialisme en slavernij, respectievelijk 'Als ik een 
Nederlander was' en 'Wij slaven van Suriname’ en wat de steevaste reactie was van de 
kolonisator; onderdrukken door middel van beroepsverbod, verbanning en gevangenschap.  
Ook laat hij in zijn keynote speech zien dat de strijdende Surinamers, Antillianen en 
Indonesiërs tijdens WO-II korte tijd prioriteit legden bij de geallieerde strijd tegen het 
fascisme van Duitsland en Japan, om in 1945 hun eigen strijd weer voor te zetten.  
Tenslotte gaat hij in op de actualiteit over de strijd om zelfbeschikking van volkeren en de 
anti-racisme strijd in Nederland, Indonesië en de Verenigde Staten.  
 
Panel  
Dialoog & debat wordt gemodereerd door dra. Nancy Jouwe met deelname van jongeren,  
verbonden aan New Amsterdam Film Company en aan Zwart X Oranje en de onderzoekers 
dr. Esther Captain, verbonden aan KITLV en dr. Guno Jones, verbonden aan de VU. 
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Performances 
Het Bevrijdingevent Bevrijdingsdialoog & Vrijheidsdebat.16.08 wordt muzikaal omlijst door 
Wim Lohy en Onias Landveld brengt theatrale en spoken word performances op de bühne. 
De bijeenkomst wordt afgesloten met een warme vrijheidsmaal en een drankje.  
 
Vanwege de corona crisis en de maatregelen die we moeten treffen, is het  Bevrijdingsevent 
in het Bijlmer Parktheater voor slechts 50 bezoekers toegankelijk. Wel is er live streaming 
waardoor het mogelijk is om het event via de digitale snelweg bij te wonen.  
 
Voor deelname aan de B&V.16.08 wordt een selecte groep van ’t bijzonder jongeren  
uitgenodigd. U kunt zich tot 12 augustus a.s. per e-mail: nusantara.amsterdam@gmail.com, 
of per WhatsApps of SMS via: 06 20 12 37 33 aanmelden.   
 
Wij hopen u geïnteresseerd te hebben, zien uw aanmelding en aanwezigheid dan tegemoet. 
 
Stichting Nusantara-Amsterdam, 
Namens deze,  
 
 

 
Hanoch Nahumury, secretaris Nusantara-Amsterdam 
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Programma:  Bevrijdingsdialoog  & Vrijheidsdebat(B&V).16.08.2020 
 
Datum:   Zondag, 16 Augustus 2020 
Locatie:   Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240, Amsterdam 
 
 
13.15 uur: Inloop met koffie, thee + koekje  
 
13.45 uur: Deur theaterzaal open met muziek van Wim Lohy 
 
14.00 uur: Moderator dra. Nancy Jouwe geeft tekst en uitleg middagprogramma  
14.05 uur: Welkomstwoord dra. Ernestine Comvalius, directeur Bijlmer Parktheater 
14.10 uur: Vrijheidsritueel met bestuur Nusantara-Amsterdam + 2 minuten stilte 
 
14.15 uur: Start programma met openingswoord door wethouder Rutger Groot Wassink (ovb) 
14.20 uur: Keynote speech van Prof. dr. Fridus Steijlen met als thema:  

“De lange weg naar vrijheid en zelfbeschikking” met een korte Q & A 
 
15.00 uur: Korte pauze, drankje + versnapering 
 
15.15 uur: Spoken word performance van Onias Landveld 
15.30 uur: Filmfragment De Oost met vooraf uitleg en na vertoning een korte Q & A  
15.50 uur: Panel met o.a.  dr. Esther Captain, dr. Guno Jones, Fabian Sapthu, Jazzy Taihuttu. 
 
16.35 uur: Muzikale intermezzo met Wim Lohy 
 
16.45 uur: Warme (vrijheids)maaltijd en erna een borrel 
17.30 uur: Afsluiting bevrijdingsevent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


