De oorlog in Nederlands-Indië
Japan valt aan
De Tweede Wereldoorlog treft niet alleen Nederlanders binnen de landsgrenzen. Ook
overzee, in Nederlands-Indië, voelen Nederlanders dreiging. Niet vanuit Duitsland, maar
vanuit Japan.
De arme Rama wilde zijn land terug, maar hoe? Hij stond helemaal alleen. Toen schoot de
witte aap hem te hulp met zijn grote apenleger. De strijd duurde zeven dagen en zeven
nachten tot het apenleger had gewonnen. De tiran was dood en Rama werd de nieuwe
koning. Wat doe je dat goed, Dewi! Het leek net echt!
Dit is Christiaan de Klerk, hij is geboren in Nederland, maar woont in Nederlands-Indie.
Helemaal aan de andere kant van de wereld. Met de boot duurt een reis naar Indie wel een
maand.
Nederlands-Indië is een kolonie van Nederland en dus eigenlijk een deel van ons land. Er zijn
hier zo’n zestigduizend Nederlanders en ze hebben alle macht in Indië. De oorspronkelijke
bewoners, zo'n zestig miljoen Indonesiërs worden door hen geregeerd en dat is al een paar
eeuwen zo. De Nederlanders vinden het hun taak de inlanders op te voeden.
Wij hebben kerken die hoger zijn dan alle huizen. Met torens... echt ongelooflijk... die raken
de hemel! En onze dijken, die moet je zien! Hoe hoog de golven ook zijn, ze komen er nooit
overheen. Ik kan niet wachten. Je zult geen spijt krijgen. Want Nederland... daar kan niets
tegenop.
Het spijt me, meneer. De keuken, Dewi. Het is mijn schuld, vader. Ze zag er zo moe uit, dus
vroeg ik haar - Hier. Moet je dit eens lezen.
Ook voor de Nederlanders in Nederlands-Indië is de schok enorm, als ze horen dat op 10 mei
1940 hun vaderland is binnengevallen door de Duitsers. Het zijn onzekere tijden. Ook
Nederlands-Indië verkeert in gevaar. Niet Duitsland is de vijand, maar een ander land dat in
de buurt ligt...
Japan, wil net als Duitsland een groot rijk veroveren, maar dan in Azië. Voor de oorlog heeft
Japan al grote delen van Azië veroverd, zoals Korea en stukken van China. En in
Nederlands-Indie zijn de mensen bang nu ook aangevallen te worden. Met man en macht
worden in korte tijd zoveel mogelijk oorlogsschepen en andere wapens gemaakt.
Ook worden Nederlanders en Indiërs die een Hollandse ouder hebben, opgeroepen om
dienst te nemen in het Koninklijk Nederlands Indisch leger, - het KNIL. – Een leger van wel
120.000 soldaten. Op de verjaardag van Koningin Wilhelmina geeft het KNIL een grote
parade met duizenden militairen. Het ziet er allemaal heel indrukwekkend uit en velen
denken dat het KNIL de Japanners best tegen kunnen houden, als ze worden aangevallen.
Vandaag is jouw laatste dag hier. Morgen ben je weg. Maar mevrouw... Doe ik het niet goed?
Moet ik harder werken? Je krijgt twee weken loon mee en ik zal rondvragen of je ergens
anders terecht kunt. Maar waarom? Ik probeer mijn zoon een fatsoenlijke opvoeding te

geven en daarbij horen goede vrienden en geen... Christiaan is nog zo naïef. Hij beseft niet
wat een voorrecht het is om... volbloed Hollander te zijn. Daarom... Als jullie voortaan
gewoon bij je eigen soort blijven... Dat is voor iedereen beter. nee, het spijt me. Stil!
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have
attacked Pearl Harbor, Hawaii, by air. President Roosevelt has just announced.
Dan barst de oorlog ook in Azië los. Zonder waarschuwing valt Japan de Amerikaanse vloot
bij Hawaï aan. Tientallen schepen worden vernietigd. Bijna 2500 Amerikaanse soldaten
komen om het leven. Hierna valt Japan ook de Filipijnen, Maleisië en Singapore binnen. En
uiteindelijk is ook Nederlands-Indië aan de beurt.

