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De Proklamasi
Op 17 augustus 1945 riep ir. Soekarno in 
Djakarta, bijgestaan door Japanse spion-
nen en officieren, de republiek Indonesië 
uit tijdens het gezagsvacuüm na de Japanse 
capitulatie. Het geallieerde South East Asia 
Command (SEAC) kreeg als gevolg van de 
Conferentie van Potsdam (17 juli - 2 augus- 
tus 1945) verantwoordelijkheid over Neder-
lands-Indië omdat de Britten regionaal 
unity of control wensten in de strijd tegen 
Japan. SEAC moest behalve het bestuur 
ook de zorg voor krijgsgevangenen en  
geïnterneerden op zich nemen. Japanse 
militairen moesten worden ontwapend en 
gerepatrieerd. SEAC kon echter op korte 

De lange echo van Banzai 
in Nederlands-Indië

Wat was de invloed van Japanners op ontwikkelingen in 
Nederlands-Indië na de capitulatie van 15 augustus 1945? 
Welke rol speelden zij bij het uitroepen van de Proklamasi? 
Wat was hun positie bij het ontstaan van de geweldsexplosie 
na augustus 1945, later Bersiap genoemd, die tienduizenden 
slachtoffers zou maken?

termijn niet voldoende militairen inzetten. 
Na het uitspreken van zijn Proklamasi was 
Soekarno niet in staat effectief centraal ge-
zag uit te oefenen. Diverse entiteiten,  
nationalisten, communisten, islamisten 
maar ook gangsterbendes1 grepen hun kans 
en vormden eigen machtsbases. Militante 
jongeren - pemoeda’s - gingen de straat op 
en schreeuwden om bloed. Een anarchie 
met escalerend geweld - Bersiap genoemd - 
sloeg in toenemende mate om zich heen in 
tal van gelegenheidscoalities. Niemand was 
zijn leven zeker. Deze eruptie van geweld, 
de Amerikaanse historicus dr. William Fre-
derick noemt het een genocide2, liep door 
tot in de lente van 1946 en maakte (tien)

Japans stempel op Proklamasi en Bersiap

duizenden slachtoffers. Een dempend ef-
fect trad op door toedoen van Nederlandse 
troepen en door toedoen van de Siliwangi-
divisie onder leiding van de Indonesische 
gen Nasoetion die hard optrad tegen de 
bendes en de garongs (rovers). De ongeken-
de wreedheid verbaasde iedereen. Wat was 
er gebeurd met dit ‘zachtmoedigste volk ter 
aarde’3 sinds de capitulatie van Nederlandse 
troepen op 9 maart 1942? 

Japanse spionage ter voorbereiding op de 
aanval op Nederlands-Indië
De Indische Dienst Oost-Aziatische Zaken  
(DOAZ) hield al jaren voor de aanval spio-
nerende Japanners in het oog die op strate-
gische plekken als visser, kapper, toerist, 
geleerde, hotelbediende of prostituee  
actief waren. In 1942 bracht de regering 
Tien jaar Japansch gewroet in Nederlands-
Indië4 uit. Van belang omdat het archief van 
het DOAZ vlak voor de capitulatie werd 
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vernietigd. Gewroet bevat een gedetailleerd  
overzicht van spionnen als Shigetada 
Nishijima, Yoshizumi Tomegoro, Ichiki 
Tatsuo en Kubo Tatsuji die contacten op-
bouwden met inheemse nationalististen. 
Vlak voor de Japanse aanval werden zij 
met 1700 Japanners op de boot gezet naar 
Australië en geïnterneerd5. Door een fout 
kwam Gewroet onvoldoende onder de aan-
dacht van veiligheidsdiensten en werden 
Japanners, waaronder technici uit de olie- 
en rubberproductie, in het kader van een 
gevangenenruil in augustus 1942 naar Java 
teruggestuurd. Tien jaar inlichtingenwerk 
ging teniet. Ktz Tadashi Maeda (1898-1977), 
voor 1940 in Den Haag marineattaché met 
goede contacten bij de Duitse legerleiding, 
werd in oktober 1940 naar Batavia gestuurd 
om olieleveranties aan Japan veilig te stel-
len. Hij kreeg een leidende rol in deze spio-
nage. 

Nederlands-Indië in de historiografie
Nederlands-Indië is uitputtend beschreven 
in de historiografie6. Prof. dr. P.C. Emmer7 

ziet een cesuur. Tot 1945 is sprake van een 
internationale bewondering voor de situa- 
tie. Nederland respecteerde de aloude 
gewoonterechten en bestuursvormen en 
legde geen taal, mentaliteit, cultuur of 
godsdienst op. Een degelijk bestuur en  
positieve economische ontwikkelingen: 
‘government should be built on institutions  
native to the soil’. Het kolonialisme werd 
gezien als een fase tussen ‘Malaysian me-
dievalism to the modern world’. De in-
heemse bevolking werd door toenemende 
educatie in staat gesteld meer verantwoor-
delijkheid te dragen. Er was twijfel over de 
islam als antiwesters en nationalistisch8. 
Nederlands-Indië werd omschreven als 
een paradijs waar de ontwikkelingen naar 
vergaande autonomie langzaam gestalte 
kregen. Prof. Raymond Kennedy9 sprak van 
een ‘cautious and very gradual liberalisation  
of governmental system, slowly but surely  
tending towards the goal of native self-
government under European supervision’ 
en gaf aan dat een ontwikkeling naar on-
afhankelijkheid na de oorlog voor Neder-

lands-Indië aan de orde was. Dit proces 
zou het beste geleid kunnen worden door 
Nederland als experts in ‘Indonesian af-
fairs’10. Preger11 opent met een citaat van 
de Japanse lgen Reikichi Tada die voor de 
Japanse Generale Staf een reis maakte ter 
oriëntering op het op te zetten beleid. Hij 
was lovend over de staat van het land, het 
bestuur en de bevolking: ‘they lack nothing’.  
Zijn conclusie was: ‘The place may be 
called a paradise’12. De Daily Telegraph van 
1 oktober 1946 schreef: ‘Even the Jap in-
vaders praised Dutch colonisation’.13 Dat 
betrof het bestuur, de kansen om zich te 
ontwikkelen naast de rechtspraak (waar 
een rechter van Nederlandse of Neder-
lands-Indische afkomst kon zijn). Men 
prees het ontbreken van racisme: ‘There is 
probably less of a colour bar in the Dutch 
East-Indies than in any other country in 
the world’. Als voorbeeld werd de Javaanse 
minister Pangeran Adipati Soejono ge-
noemd die van 1942 tot 1943 minister was 
in het oorlogskabinet van premier Ger-
brandy in Londen. De geroemde Volksraad 
van Nederlands-Indië telde zestig leden: 
dertig uit diverse inheemse bevolkings-
groepen, vijfentwintig Nederlanders en vijf 
Chinezen. Dit beeld kantelde door de  
dekolonisatieperiode vanaf 1945. Emmer14 
schetst dat het positieve beeld van de ko-
lonisatie in de historiografie, zoals het 
verlengen van de levensverwachting, de in-
frastructuur, het onderwijs, het bestuur en 
de rechtspraak, die samen het toegangsbe-
wijs vormden tot de moderne beschaving, 
de laatste decennia meer naar de achter-
grond verdwijnt en een beeld ontstaat van 
een kolonialisme dat met name gezien zou 
moeten worden als een lange periode van 
uitbuiting.

Japanising The Indies
Na de capitulatie van Nederlands-Indië 
richtten de Japanners het Gunseikanbu op, 
de Centrale Militaire Administratie in Ba-
tavia. Nederlandse functionarissen werden 
vervangen door Indonesiërs onder Japans 
toezicht15. Het interneren van Nederlanders 
en deze te laten bewaken door inheemse 
personen moest bijdragen aan het verster-
ken van het superioriteitsgevoel. De Japan-
ners maakten duidelijk dat de rol van de 
westerlingen voorbij was, for ever.16 Men 
sprak van ‘japanisering’ van Nederlands- 
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atoombommen op Hiroshima en Nagasaki 
raakte alles in een stroomversnelling en 
teruggekeerd in Djakarta durfde Soekarno, 
zonder formele Japanse goedkeuring, de 
onafhankelijkheid niet uit te roepen. De 
nacht voor het uitroepen van de Proklamasi 
kwamen oude kameraden, bekenden al 
van voor 1942, bijeen in het huis van adm 
Tadeshi Maeda. De Japanse marine liaison-
officieren Nishijima en Yoshizumi waren 
behulpzaam bij het opstellen van de tekst 
en Soekarno moest voortdurend worden 
gemotiveerd door zijn Japanse vrienden24. 
Een weifelende Soekarno, die op was van 
de zenuwen, schreeuwde op een zeker mo-
ment tegen een pemoeda-vertegenwoordi-
ger die actie wilde zien: ‘Hier is mijn hals, 
hak mijn hoofd er maar af’. Het was uitein-
delijk adm Maeda die alle betrokkenen op 
het toneel zette, de bescherming van zijn 
huis aanbood en alle noodzakelijke voorbe-
reidingen voor de Proklamasi entameerde. 
Latief Hendraningrat, een officier van de 
Pembela Tanah Air (PETA), een door Japan-
ners getrainde Indonesische paramilitaire 
eenheid, stond in Japans uniform gekleed, 
compleet met samoeraizwaard, prominent 
op de voorgrond tijdens het voorlezen van 
Proklamasi en het hijsen van de vlag. Zo 
uitgemonsterd markeerde hij de overgang 
naar de nieuwe tijd.

Evolutie en revolutie ontmoeten elkaar
Op 17 augustus 1945 ontmoetten evolutie 
en revolutie elkaar. Het onafhankelijk-
heidsstreven met haar wortels in nationa-
listen, communisten en islamisten dook in 

Indië17. Het inzetten van incompetente 
Indonesiërs onder supervisie van incom-
petente Japanners leidde tot een sterke 
economische terugval en corruptie. Een 
groeiend gebrek aan voedsel werd de Ne-
derlanders in de schoenen geschoven. De 
voedselvoorziening voor de internerings-
kampen werd zodanig teruggeschroefd dat 
gevangenen dachten doodgehongerd te 
worden. De Nederlandse taal werd vervan-
gen door het Japans, het verplicht buigen, 
de invoer van Japanse feestdagen, het ver-
wijderen van westerse standbeelden, het 
vernietigen van archieven en het reduceren 
van salarissen: het waren allemaal onder-
delen van de ‘eradication of all European 
influence’. Het jaar 1945 werd een jaar van 
‘unprecedented deprivation’18. 

De Japanse propaganda liep parallel met 
een militarisering van de samenleving 
tot op kampongniveau. Racistisch getinte 
maatregelen deelden Indo-Europeanen  
in acht groepen in naar het percentage 
‘European blood’19. Ze moesten kiezen: 
Indonesiër of het lot delen van de Euro-
peanen. Het westerse imago had een klap 
gekregen door de snelle capitulatie, maar 
ook de laatste geloofwaardigheid moest 
teniet worden gedaan. De jongeren, omdat 
die het beste te beïnvloeden waren, werden 
geïndoctrineerd met idealen afkomstig uit 
de Hitlerjugend20. De bambu-runsing, een 
speer van bamboe, werd als oefenwapen 
ingezet om tegenstanders op een goedkope 
manier te doden. Dat werd ook op gevan-
genen getraind21.

Het Japanse effect wordt zichtbaar
Het effect van deze Japanse politiek bleef 
niet uit. Het voedseltekort leidde tot op-
standen binnen door Japanners opgezette 
militaire verbanden22. Die werden hard 
neergeslagen maar de onrust onder de 
bevolking nam toe. Het toezeggen van 
(schijn)onafhankelijkheid aan Birma en de 
Filipijnen23 in januari 1943 en niet aan Indo- 
nesië werd als beledigend ervaren door 
Soekarno c.s. en het uitstellen van de toe-
gezegde onafhankelijkheid leidde tot een 
groeiende aversie tegen Japan. Bij het keren  
van de Japanse oorlogskansen werden 
Soekarno en Hatta door veldmaarschalk 
Terauchi, de in Hanoi zetelende Japanse 
opperbevelhebber voor Zuidoost-Azië, 
ontboden om de onafhankelijkheid van 
Indonesië te bespreken. Als gevolg van de 
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het vacuüm dat door de Japanse capitula-
tie was ontstaan. De revolutie kwam van 
extremistische pemoeda’s die om bloed 
schreeuwden. Maar hoe rijmt zachtmoe-
digheid zich met wreedheid? Een theore-
tisch kader is te vinden bij Crane Brinton25 
die stelt dat als een periode van economi-

sche groei onder druk komt te staan, een 
opstand uitbreekt om die oude toestand 
te herstellen. De hoger opgeleiden keren 
zich af van de vroegere machthebbers en er 
ontstaat een hapering in de bestaande be-
stuursstructuur. James Davies26 stelt dat als 
een opgaande ontwikkeling op economisch 
gebied wordt gevolgd door een scherpe da-
ling, de actual need satisfaction neerwaarts 
afbuigt, maar de expected need satisfaction 
doorloopt, en er een intolerable gap between 
what people want and what they get ont-
staat. De door de Japanners ideologisch 
gemodelleerde jeugd, getraind om tegen-
stand uit de weg te ruimen, ging stuurloos 
en bloeddorstig de straat op. Revolutie 
werd rampokken: plunderingen,moord en 
doodslag als revolutionaire strijd27. De, 
wat later de rood-witte terreur werd ge-
noemd, brak uit. 

Reactie SEAC op de anarchie
SEAC viel noodgedwongen terug op 
assistentie door Japanese Surrendered 
Personnel (JSP). De Britten bezetten 
de bruggenhoofden zoals Djakarta en 
Soerabaja, maar bleven in hun encla-

ves en de straatterreur breidde zich on-
gebreideld uit. Mountbatten verbood op 
19 november de landing van Nederlandse 
troepen op Java en Sumatra; die werden 
vervolgens naar Malakka gedirigeerd om 
maandenlang werkloos te moeten toezien. 
Tal van strijdgroepen, bendes en warlords 
konden hun gang gaan, zoals in Tiga Dae-
rah (‘Drie Gewesten’) met Tegal, Brebes en 
Tegalang waar, onder leiding van Koetel (de 
beul), de hele Indo-Europese gemeenschap 
werd afgeslacht. In Soerabaja werd in ok-
tober 1945 een konvooi van weerloze per-
sonen, pas bevrijd uit Japanse internering, 
aangevallen, doodgemarteld, levend ver-
brand of getjingtjangd (in stukken gehakt). 
Dat gebeurde ook bij de Werffstraatgevan-
genis en de Simpang Sociëteit. Dat bleven 
geen uitzonderingen. Vanaf september 
1945 vonden er ook militaire confrontaties 
plaats tussen SEAC en de republiek, o.a. 
om Semarang en Soerabaja. Na de moord 
op de Britse bgen Mallaby, die een witte 
onderhandelingsvlag voerde, werd de Brit-
se 49e Brigade overlopen. SEAC sloeg toen 
wél hard terug met duizenden slachtoffers 
aan beide zijden.

Indonesische jeugd
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kreeg onder uitgebreide dankzegging in 
1973 de Indonesische onderscheiding Bin-
tang Jasa Nararya. De Japanse invloed op de 
Proklamasi werd lang ontkend maar zij had 
een bepalende rol in de timing, organisatie 
en voorbereiding ervan. Zelfs de datering, 
Djakarta, 17-8-05, was volgens de Japanse 
tijdrekening. De traditionele Japanse ka-
lender is gebaseerd op de regeringsperiode 
van de keizers. Iedere keizer koos bij zijn 
kroning een eigen naam voor zijn periode. 
In 1926 kwam prins Hirohito op de troon 
en hij koos de naam ‘Showa’, wat verlichte 
vrede betekent. Hirohito hanteerde de ‘Ko-
ki’-kalender die terugvoert naar de begin-
periode van de Japanse dynastie in het jaar 
660 voor Christus. Nadat de keizers halver-
wege de negentiende eeuw de Gregoriaan-
se kalender hadden overgenomen voor wat 
betreft de maanden in nummers, werd nu 
dus het jaar 1945 + 660 = 2605, ‘05 op de 
handgeschreven Proklamasi); hari 17 boelan 
8 tahoen 05, dag 17, maand 8, jaar 05.

De Japanse bezetting had een cultuurbreuk 
gebracht waarbij met name de jeugd in 
stelling werd gebracht voor de latere rood-
witte terreur. De koloniale cultuur ging ten 
onder en Java zou de nieuwe dominante 
factor gaan worden in het eilandenrijk. En 
het zou tot alles bereid blijken om die rol 
te nemen en te bestendigen. Zo werd de 
Japanse kreet ‘Azië voor de Aziaten’ bloedig 
bewaarheid.

me druk van jonge revolutionairen en riep 
de heilige oorlog uit. Nederlandse militai-
ren mochten van SEAC vanaf maart 1946 
in toenemende mate worden ingezet om 
de levens van tienduizenden geïnterneer-
den en krijgsgevangen te redden. Losge-
slagen bendes, al dan niet in georganiseerd 
verband, hadden al te lang naar willekeur 
kunnen rampokken; wrede acties waarbij 
niets of niemand werd ontzien. SEAC werd 
zelf doelwit. De komst vanaf maart 1946 
van Nederlandse militairen die reageerden 
op de voortdurende republikeinse hit-and-
run acties, droeg bij aan het herstel van 
centraal gezag, voedselvoorziening en ge-
zondheidszorg, een minimale vereiste om 
de wapens te laten zwijgen en een gesprek 
aan te kunnen gaan. De actie van OVW-
bataljon Zeeland op 8 april 1946, waarbij 
republikeinse aanvallen vanuit Pesing op de 
Brits-Nederlandse enclave Djakarta werden 
beantwoord, was een duidelijk signaal. Er 
was nu wél een streep in het zand getrok-
ken.

De lange echo van Banzai
Na 15 augustus 1945 bleven Japanse agenten 
de republiek steunen. Shigetada Nishijima 
haalde Soekarno naar Djakarta, assisteerde 
bij de Proklamasi, verspreidde teksten via 
het Naval Office en kreeg in 1991 een hel-
denontvangst in Jakarta. Ichiki Tasuo vocht 
in de guerrilla bij Malang en werd januari 
1949 gedood tijdens de naweeën van Ope-
ratie Kraai. Tomegoro Yoshizumi, een mar-
xist, was behulpzaam bij het opstellen van 
de tekst van de Proklamasi. Tadeshi Maeda 

Wat deed Nederland?
In tegenstelling tot de situatie van voor 15 
augustus 1945 kreeg de Nederlandse rege-
ring na augustus wel de beschikking over 
betrouwbare inlichtingen28 over de situatie 
in Nederlands-Indië. Niet alleen vanuit 
Britse en eigen rapportages, maar ook van 
Nederlandse journalisten ter plaatse.  
Krantenkoppen uit die periode variëren 
van ‘Rust en orde weken voor terreur en 
haat’, ‘Dumdum democratie’29, ‘Indonazia’  
en ‘Een zee van bloed in maanden van 
anarchie’. De vele bijdragen (‘Indisch Dag-
boek’) van de populaire auteur Leonard 
Huizinga (1906-1980) leidden tot een diepe 
verontrusting. Soekarno stond onder extre-

Soekarno en premier Tojo in Djakarta

Sukarno op Makassar 30 april 1945, temidden van o.a. Japanse spionnen
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