
Verzet door Indische Nederlanders

Voor de inval in Nederland op 10 mei 1940 woont er in Nederland een Indische
gemeenschap die op dezelfde wijze als de rest van de Nederlandse bevolking heeft
geleden onder het Nazi-regiem. De mannen zijn gemobiliseerd, hebben de
bombardementen en de hongerwinter meegemaakt, maar hebben ook deelgenomen
aan het verzet. Ook zijn Indische Engelandvaarders geweest die als vliegenier of
soldaat deel hebben genomen aan de bevrijding van Nederland.

Het Indisch verzet is een onderbelicht aspect van de oorlog zelfs voor de Indische
gemeenschap. Omdat er vanuit Nederlands- Indië vele studenten in Nederland
studeerden, kwam in Nederland tijdens WO II het Indisch en Indonesisch verzet
tegen de Nazi's op gang.

Voor wat betreft de Indische Nederlanders ging het vooral om de Engelandvaarders.
Engelandvaarder is in Nederland de erenaam voor alle mannen en vrouwen die
tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945), na de capitulatie van de Nederlandse
strijdkrachten op 15 mei 1940 en vóór de geallieerde invasie in Normandie op 6 juni
1944 (D-Day), uit bezet gebied wisten te ontsnappen met de bedoeling zich in
Engeland of ander geallieerd gebied bij de geallieerde strijdkrachten aan te sluiten
om actief aan de strijd tegen de vijand (Duitsland, Italië, Japan) deel te nemen. Denk
b.v. aan het verhaal van de Soldaat van Oranje.

De Indonesiërs (Indonesische studenten) in Nederland hadden zich hier al verenigd
in een Indonesische vereniging (Perhimpunan Indonesia) ter voorbereiding aan hun
strijd voor een onafhankelijk land. Maar zij beschouwden de Nazi-ideologie nog meer
als een gevaarlijke barrière naar onafhankelijkheid en begonnen in Nederland ook
een verzet tegen de Nazi's. Hun leuze was: Eerst de strijd tegen de Duitsers, daarna
de strijd tegen de Nederlanders voor een vrij Indonesië.

Frappant is dat het Indonesisch verzet in Nederland heel veel hulp heeft geboden
aan de Joden.

In zijn boek: ”Zijn jullie Kerels of Lafaards” geeft de
schrijver Herman Keppy een overzicht van de strijd en
het verzet tegen de Nazi-bezetter door mensen uit
Nederlands-Indië.





Indische gijzelaars

Als op 10 mei 1940 de Duitsers Nederland binnenvallen, gaat er een telexbericht
naar Nederlands-Indië met de simpele vermelding: “Berlijn, wij herhalen Berlijn!”.
Dit is voor de bestuurders van Nederlands-Indië het codewoord om alle Duitse
staatsburgers gevangen te zetten. Er worden 2800 Duitsers worden gearresteerd,
500 NSB-ers en 200 Duitse vrouwen met kinderen worden in een kamp opgesloten.
(Voor meer informatie zie: NPS operatie Berlijn tegen Duitsers)

De Duitse bezetter in Nederland arresteert in juli 1940 als represaille voor het
gevangen zetten van de Duitse burgers in Nederlands-Indië in Nederland 230
Indische Nederlanders, waarvan sommigen verlofgangers uit Nederlands-Indië.
Deze gijzelaars naar de concentratiekampen Buchenwald en Ravensbruck gebracht.

In september 1940 worden nogmaals ruim 100 personen opgepakt als gijzelaar en
naar de kampen gestuurd. Sommigen hiervan hebben niets met Nederlands- Indië te
maken gehad, maar stonden wel in het zwartboek van de NSB door negatieve
uitlatingen over het nationaal-socialisme . Deze gijzelaars staan bekend als de
Indische gijzelaars. In het boekje: “Twee maal Buchenwald” beschrijft Prof. Van der
Berg zijn arrestatie en zijn verblijf in Buchenwald als Indische gijzelaar
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