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De Oost

‘De oorlog gaat met pensioen’
Alle leeftĳden hebben zich in dit debat
uitgesproken, van de ooggetuigen
van het koloniale Indië en de oorlog
in Indonesië tot de naoorlogse en
postkoloniale generaties van nu. Dat is
opvallend. Tot een decennium geleden
was de verwachting namelĳk dat de
interesse van jongere generaties in
zowel de oorlog in Europa en Azië als
in het koloniale verleden zou afnemen.
‘De oorlog gaat met pensioen’ was
in 2010 een gevleugelde uitspraak,
65 jaar na het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Kinderen en kleinkinderen van Indische Nederlanders en
Molukkers zouden zich steeds meer
Filmscènes uit ‘De Oost’.

‘De Oost’
is familiegeschiedenis
geworden
Het publieke debat over de speelfilm ‘De Oost’ laat zien
dat generaties verschillend naar het koloniale en oorlogsverleden kĳken. Kleinkinderen zĳn kritisch, terwĳl kinderen
van de ooggetuigen hun ouders verdedigen.
Tekst Esther Captain Beeld Filmdepot
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daarmee als het ware opgaan in de
Nederlandse cultuur. Het debat rond
‘De Oost’ laat zien dat de belangstelling van jongere generaties juist is
Onafhankelĳkheidsoorlog. Geen
wonder dus dat allerlei betrokkenen
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speelfilm van de afgelopen jaren. De

De tweede generatie keert zich

gemoederen liepen daarbĳ hoog op.
Het leidde zelfs tot een (afgewezen)
claim bĳ de rechtbank over het
opnemen van een disclaimer over
het fictionele karakter van de film.
Het aan de orde stellen van de in
onze samenleving gevoelige thema’s
als het koloniaal verleden en de
oorlog in Indonesië is op zichzelf
al voldoende stof voor discussie.
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om de fictieve verbeelding van een
waargebeurde geschiedenis: het
gewelddadige optreden van een
Nederlands-Molukse gevechtseenheid
onder leiding van kapitein Raymond
Westerling in de Indonesische
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kritische positie vragen over het

filmmaker Joeri Pruys.

Indische verleden en de oorlog van

Oorlog is niet
langer het
domein van
militairen, het
is ook van de
samenleving

hun grootouders. Hun betrokkenheid
daarbĳ blĳkt uit de ieder jaar toenemende aanwezigheid van de derde
generatie bĳ de Nationale Herdenking
op 4 mei en de Indiëherdenking van
15 augustus. Daarbĳ is sprake van
een herontdekking van hun (deels)
Indische en Molukse identiteiten,
gestimuleerd door ontwikkelingen als
Black Lives Matter en ‘decolonising

Alfred Kool
Vrĳheid vergt
onderhoud

over

Esther Captain

Dr. Esther Captain is als historicus
werkzaam aan het Koninklĳk
Instituut voor de Taal-, Land- en
Volkenkunde (KITLV) in Leiden.
Daarnaast is zĳ als onderzoeker
verbonden aan het programma
‘Onafhankelĳkheid, Dekolonisatie,
Oorlog en Geweld in Indonesië,
1945-1949’. Zĳ publiceert over
(post-)koloniaal Nederland,
Suriname en de Antillen, oorlogserfgoed en herinneringsculturen,
waaronder het boek ‘Oorlogserfgoed overzee. De erfenis van de
Tweede Wereldoorlog in Aruba,
Curaçao, Indonesië en Suriname’
(Bert Bakker 2010).
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zĳn, maar er is een verschil. De huizen

VN-vredesmacht UNIFIL.

waar ze langslopen, zĳn gebombar-

checkpoint

checkpoint

19

