
De bijdragen zijn, zoals te verwachten, niet

alle van dezelfde kwaliteit, maar lezenswaar-
dig zijn ze alle tien. Wanneer de recensent

hierbij niettemin één kanttekening mag ma-
ken: de ingrijpende, complexe veranderingen
op godsdienstig-kerkelijk gebied in de jaren

zestig en zeventig komen beslist onvoldoende
uit de verf. Hellema’s artikel geeft helaas meer

aandacht aan algemene trekken van die de-
cennia dan aan de wederwaardigheden van

kerk en religie. Grossbölting besteedt er één-
derde van zijn boek aan!

Zoals de boven geboden opsomming toont,

is van een overzicht geen sprake en zal een
Duitse lezer uit de bundel vooral een indruk

op kunnen doen van de vele en gevarieerde

debatten waar de kwestie ook in ons land aan-

leiding toe geeft. De bundel informeert dan
ook voor een deel over de stand van het on-

derzoek, want in heel wat gevallen liggen ei-
gen dissertaties of andere publicaties in de
moedertaal aan de bijdragen ten grondslag.

Op die manier kunnen Duitstaligen op de
hoogte raken van wat er zoal in deze sector

van onze onderzoekswereld speelt. Prima, het
is ook precies wat het Münsterse instituut wil

bereiken, en redactie en medewerkers verdie-
nen er een pluim op de hoed voor, al zijn zulke
herhalingsoefeningen voor de voortgang van

het eigenlijke onderzoek van minder belang.

Paul Luykx, Historicus te Nijmegen
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De stilte doorbroken

In de vroege uren van 1 oktober 1965 ont-
voerde en doodde de zelfbenoemde ‘30 Sep-

temberbeweging’ – een losse groepering offi-
cieren waarmee de Indonesische Communis-

tische Partij (Partai Komunis Indonesia, PKI)
een clandestiene relatie had – zeven hoogge-
plaatste militairen in Jakarta. Het leger be-

schuldigde de PKI van de aanval, waardoor
generaal-majoor Soeharto in de gelegenheid

werd gebracht om de macht te grijpen. Soe-
harto arresteerde of doodde vermeende be-

trokkenen en greep de controle over demassa-
media. Binnen een jaar werden naar schatting
vijfhonderd duizend tot tweemiljoenmensen,

die in verband gebracht werden met politiek
links, op brute wijze om het leven gebracht of

jarenlang gevangen gezet. Tijdens Soeharto’s
32-jarige regime werd het officiële verhaal be-
schreven in obscure en generieke termen en

was publieke discussie over de gebeurtenissen

verboden. Iedereen die geassocieerd werd met
de PKI en het geweld had overleefd werd be-

handeld als een paria, uitgesloten van banen
bij de overheid en onder toezicht van de loka-

le politie en de gemeenschap gesteld.
Hoewel de val van het Soeharto-regime in

1998 een periode van openheid inluidde, als-

mede hernieuwde interesse in de gebeurtenis-
sen van 1965, ligt het vandaag de dag nog

steeds gevoelig om publiekelijk sympathie
voor slachtoffers van het geweld te betuigen.

Truth will out is een geslaagde poging om een
begin te maken met het doorbreken van de
stilte van overlevenden van het geweld. Het

boek is het resultaat van een Oral History-pro-
ject waarbij studenten en onderzoekers van de

katholieke Sanata Dharma Universiteit in Yog-
yakarta voormalige politieke gevangenen en
hun gezinnen, alsook ooggetuigen en daders

ondervroegen. Het boek geeft inzicht in de
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manier waarop de historische gebeurtenissen

worden herdacht en van betekenis voorzien
door ‘gewone’ Indonesiërs. Om een vollediger

beeld van de gebeurtenissen te geven worden
niet alleen ooggetuigenissen van slachtoffers
gepresenteerd, maar ook van ooggetuigen:

mensen die niet hebben geleden onder het
geweld, aldus de redacteur.

The truth will out werd uitgevoerd en sa-
mengesteld door Indonesiërs voor Indonesi-

sche lezers en dankzij de Herb Feith Stichting
vertaald in het Engels voor een breder publiek.
Het gevolg is dat de buitenlandse lezer veel

moeite moet doen om tussen de regels van
het indirecte taalgebruik – als gevolg van de

gevoeligheid van het onderwerp – door te le-
zen. Zo wordt het massageweld in Indonesië
eufemistisch de ‘Tragedie van 1965’ genoemd

en de PKI aangeduid met ‘een zekere partij’.
Tevens wordt een zekere kennis van de Indo-

nesische geschiedenis verondersteld; verwij-
zingen naar historische gebeurtenissen wor-

den namelijk niet of nauwelijks toegelicht.
Twee moslims, een militair, een Javaanse

mysticus en een katholiek vertellen hun ver-

halen als ooggetuigen van geweld. Hun reflec-
ties op de moorden van 1965 zijn uiteraard

sterk gekleurd door hun individuele achter-
gronden. De duiding van de verscheidene
stemmen wordt aan de lezer gelaten. Eén

ding komt duidelijk uit deze verhalen naar
voren: ongeacht hun religieuze oriëntatie wor-

stelen alle ooggetuigen ermee hoe betekenis te
geven aan dit problematische verleden. Ook

overlevenden komen aan het woord; hun ver-
halen variëren sterk in lengte en diepte. Het
verhaal van eenman die verbannen werd naar

Buru valt op doordat hij zijn leven als gevan-
gene op het eiland zeer gedetailleerd be-

schrijft en heeft voorzien van plattegronden
van de kampen. Een vrouw, die eveneens te
zien is in Robert Lemelsons documentaire 40

Years of Silence (2009) vertelt over het dage-

lijks lijden dat zij en haar kinderen tot op de

dag van vandaag ondervinden, omdat haar
vader en echtgenoot politieke gevangenenwa-

ren. Het intergenerationele aspect van het
trauma zou duidelijker zijn uitgekomen als
ook haar kinderen zelf hun verhaal hadden

gedaan. Het verhaal van Mujilah springt eruit
omdat ze op veertienjarige leeftijd onschuldig

gevangen genomen werd; ze was verward met
een persoon met dezelfde naam. Toen ze na

veertien jaar werd vrijgelaten, werden haar op
geen enkele manier formele verontschuldigin-
gen aangeboden voor het onrecht dat haar

was aangedaan.
Al lezende blijft de cruciale vraag hangen

hoe er moet worden afgerekend met de mis-
daden en misdadigers uit het verleden, zodat
het sociale en politieke evenwicht in het land

kan worden hersteld. In het afsluitende rap-
port van dit boek – over de vijandige opstel-

ling van de Katholieke kerk tegenover de com-
munistische ideologie – wordt op deze vraag

ingegaan. Het rapport concludeert dat de Kerk
‘prioriteit gaf aan de humanitaire bescher-
ming van en het bijstand verlenen aan slacht-

offers’, maar ook dat ‘dit niet betekent dat er
geen katholieken waren die deelnamen aan

het geweld’. Deze conclusies verdienen ver-
dere uitwerking en laten de lezer nu achter
met het onbevredigende gevoel dat er geen

uitspraak wordt gedaan over de rol van de
Katholieke Kerk in de gewelddadigheden. Te-

vens laat zij de vraag onbeantwoord wat de
kerk zou kunnen doen om dit deel van het

verleden onder ogen te durven zien.
De indeling van het boek in verhalen van

‘ooggetuigen’ en ‘overlevenden’ laat een be-

langrijke groep in het geweld buiten beschou-
wing, namelijk de daders. Deze benadering

verdeelt de samenleving in twee kampen, na-
melijk ‘wij’, de slachtoffers, en ‘zij’, de daders.
Hiermee wordt voorbij gegaan aan het feit dat

het geweld van 1965 wijdverspreid was, op
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burgerparticipatie leunde en de fundamenten

legde voor Soeharto’s ‘Nieuwe Orderegime’ en
daarmee voor de hedendaagse Indonesische

samenleving. Met andere woorden, de Indo-
nesische samenleving als geheel – overleven-
den, ooggetuigen en daders – dient dit pijn-

lijke verleden onder ogen te zien in een dia-
loog met elkaar en met het verleden. Het is

belangrijk dat alle groepen in de samenleving
zich kunnen herkennen en gerepresenteerd

voelen in de geschiedenis en niet slechts een
beperkt aantal. Echter, door het presenteren

van verschillende ervaringen van ooggetuigen

en overlevenden krijgen groepen die tot nu
niet of nauwelijks in de samenleving gehoord

werden een stem. Dit biedt een groot aantal
burgers de mogelijkheid om zichzelf in deze
geschiedenis te herkennen. Truth Will Out kan

derhalve worden beschouwd als een stap in de
goede richting bij het herschrijven van de ge-

schiedenis van 1965.

Sadiah Boonstra, Vrije Universiteit Amster-
dam


