lntegratie van de lndjsche Nederlanders jn

Gemert

door Karel Corne I i ssen
rrEen van de

ingrijpen.dste gebeurtenissen in heel alè geschie_
denis van Gemert, is volgens mij de kornst van de Indischen in
1951r.

Het is a1 weer een tijd geleden dat ik deze uitspraak ergens
opving, maar ze is Íne bij gebleven en werd ,roo, Ài; (lid-van
de zogenaamde tweede generatie Indische Nerlerlandórs) aanleiding tnij in deze zaak te verdiepen. Ook groeide vooral de
laatste jaren het besef dat de tijd dringt. Inrners net het
verstriiken van de jaren zal het steeds moeilijker worden het
getuigenis te verkrijgen van nensen .die uit eigen ervarÍng
hierover kunnen spreken.

[én van de ingi.ipendste sebeurtenissen. -.
overdreven vindtrzal sterk bepaald wor_
den door de opvatting van $at nen onder geschiedenis verstaat. Vêrstaat nen eronder vooral het geheel van de activi_
teiten van gezagsdragers en hun wetgevende arbeid, óf zoekt
nen het liever op het niveau van de veranderingen in menta-

ut nen deze bewering

liteit, gedrag, denken en doen van ||het volkfl?
Naarmate men meer de laatste opvatting i.s toegedaan za1 men
ook de konst van de Indischen naar Gemert kwalificeren als
rringrijpendrr. Want veranderingen in nentaliteit, in gedrcag,
in denken en doen rran het volk, vonden wel plaats door àe

komst van de rrlndische-Nederlandersr.
Tot 1950 bestond de GeÍnertse bevolking voor het overgrote
deel uit rrechte Glmmersert net hier en daar een enkele aange_
huwde uit de dan toch Íneestal allernaaste ongeving: alien
blanken, net eenzelfde afstanrning, eenzelfde (tágere) scho_
ling, eenzelfde godsdienst, eenzelfde leefpatroon, hetzelfde
dialect, dezelfde eetgewoonten, enz., e\2..
Eind 1950 telde cenert 9621 inwoners.
In 1951 konen de Indische Nederlanders (ti3 Oe ouderen onder
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ons beter bekend als de lhillers) in cemert, circa 12O gezinnen van geniddeld vier personen; dat is dus 5of van de totale bevolking(1): rnensen net een totaal andere achtergrond,
een heel andere cultuur, andere denkpatronen en waardeoordelen, nogal wat protestanten en in ieder geval allen opgegfoeid in een godsdienstig pluriforme geneenschap. En zij
spraken geen woord Gtmners rwat niet henzelf als groep onderscheidde binnen de Genertse gemeenschap naar wat ook een enorme verandering bracht voor de Gbnertsen zelfrvan jong tot
oud, die nu inmers werden aangesproken in het Nederlands en
in die bij velen ongebruikeliike taal zelf moesten antb'oorden.
De Indische Nederlanders hadden ook vrijwel allemaal een andere huidskleur, een andere smaak van zich kledenreen andere
nanier van lopen, andere verhoudingen binnen het gezin. En
zij aten ander voedsel: de rijstlmport in Gemert steeg net
enkele duizenden procenten; in dê winkels werden kruiden gelraagd waar nen nog nooit van gehoord hadrdoor Gemerts straten tlreven totaal andere etensluchtjes als tevoren.
Iloeveel precies is noeilijk tê bepalen, naar dat dit alles
een enorme invloed heeft uitgeoefend op het leven van de Genertse bevolking is wel zeker.
Vanwaar

die vreende invasie in

Gemert?

s almaar meer landen
bij het Duitse Rijk in te lijven, ri'as zijn bondgenoot Japan
net hetzelfde bezig in het verre Oosten.Ook Neder land.s-Indii!
noest er aan geloven.
Op 8 maart 1942 vond de algemene capitulatie plaats van het
Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNII,) en werden de Nederlanders en KNll,-nensen geïnterneertl in de zogeheten Jappenkampen en vaak ook tewerkgesteld buiten Neder lands-Inrtië
(o.a. aan de Birna-spoorweg) .
Acties van de inheense bevolking on onder het koloniale bewind van Nederland uit te konen vÍalren er al eeu$en geweest,
naar een serieuzer aanzet daartoe werd vanaf het begin der
twintiger jaren gegeven door een groep rond Soekarno. Hij
werd door de Nederlandse regering verbannen en sinal,s lg3g gevangen gehouden in Benkoelen. Toen de Japanners NederlandsIndiË in handen hadden, verleenden zij voàrzichtig steun aan
de nat ional ist ische bewegingen die de band net Nederland wil-98-
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1951

den verbreken en van hun land een onafhankel i jke
wilden rnaken. Zo arriveerde Soekarno op 9 juti ïg+Zrepubliek
ln S.t._

via.

TVee dagen nadat keizer Hirohito op 15 augustus 1945
de ca_
pitulatie van Japan bekend'naakte,
Soekarno en

zijn
_riepei
eerste assistent Hatta te Batavia (vanif
toen Djakarta ge_
noend) de Republiek Indonesië uit en weráen-JiJ a..g=
a.urrr.
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tot president en vice-president gekozen.
De Neilerlandse reg€ring nan dit natuurlijk niet zonaar, naar
werd in het herstel van normale gezagsverhoudingen in Nederlands-IndiË/Indones iË zwaar gehinalêrd door de politiek van

Staten en Engelantl en ook door de trlndonesiËrsrl
in het KNIL, dat na de oorlog weer zoveel mogelijk hersteltl
was. Deze volbloed Indische waren voor het merendeel (op Atbonezen en Molukkers na) v66r de onafhankeli jkhe id.
Dit alles leitltle uiteindelijk tot ale officiËIe soevereiniteitsoverdracht en het uitroepen van de Republiek Indonêsia
op 27 december 1949. Op 26 juli 195O werd ook het XNIL officieel opgeheven. Dit stelde de Indische-Neder landers voor
een noeilijke keuze. l{ilde men in het vertrouwde geboorteIand bliiven dan moest men de fndonesische nationaliteit aannemen. Koos men voor het behoud van de Nederlandse nationatiteit dan moest men vertrekken naar een voor de neesten toate Verenigale

onbekend nvader landrt.
De Nederlanalse regering zette de

taal

grenzen voor deze nensen

open. Vrijwel alle Ítrilitairen kozen voor Nederlaad en maakten gebruik varr de hen geboden gelegenheid on over te gaan
in dienst vaÍI de Koninklijke Land- of Luchtnacht in Nederland.
omdat Genert niet zover ligt van de vliegbasis Volkel en de
legerplaats Oirschot, verzocht de regering het gerneentebestuur van Genert huisvêsting te verlenen aan deze KNIL-ers
en hun gezinnen.

trat zijn eigenlijk ïndische Nederlanclers?

Genert keken wat vragend aan tegen die rrvreemde bnnenkomersll, mensen uit een ver land die toch ger+oon Nederlands spraken, rrdonkere mensen net Nederlandse, Duitset
Fl'anse en Poolse namen. En zij rroeg€n rich af: rrltrat zijn eigenli jk Indische Nederlanders?ll
On hierop een antwoord te geven, moeten we een flink eintl
terug in de geschiedenis. In het jaar 1596 kwarnen, onder leiding van Cornelis de Houtman, de eerste Nederlandse handelsschepen op Java aan. In die tijd waren êr neerdere handelsondernemingen, tlie ietler op eigen houtie zoveel rnogelifi probeeralên te verdienen' met het gevolg dat zii vaak in elkaars
vaarwater zaten.

vGlen

in
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een stevige concurrent te kunnen zijn tegen de portugezen,
de Fl'ansen en de Engêlsen, wist Johan van Oldenbaxnevelalt ale
verschillende hande Isondernêningen in 16O2 sanen te brengen
in dê ene rrcenerale Nederlandse Geoctroyeerde Oost_fndisàhe
Compagniert. Daaxdoor weral het Ínogelijk de handelsbêtrekkingen
Om

met Indië te gaan ondersteunen met een echte politieke
nachtsstruktuur. Dit vornde het begin van het Bbo-jarig ko_
loniaal bewind van Nêdertand over de Indonesische Árchípel.
Dat de Indiêvaarders vanaf hun binnenzeilen relaties onder_
hielden met de inheemse vrouwen lag voor de hand en hieruit
werden heel wat rrhalfbloedenn geboren. De eerste paar jaar
werd tlit door de bewindslieden rrmet afkeer getolereàrdr
rrnaar
Jan Pieterszoon Coen, de gouverneur-generaal clie in 1619 het
eerste fort op Java bouwde (hij noende het Batavia), begon
die genengde huwelijken tussen Nederlanders en Intlische vróu_

wen doelbewust te bevorderen. Hij zag hierin een uitstekende
methode om loyale Hollanctse rrnestiezenrr te creËren on adoen_

de een stevige greep te tcijgen op lancl en volk.
Deze trpolitiekrt was dus verantrr.oordel i jk voor het ontstaan
van de groêp der trlndische-Neder landersfl. Kort samengevat
kan men dus zeggen dat fnalische Nederlanders geboren zijn uit
een (voor-) vader die de Nederlanclse nationaiiteit haà (2),
en een (voor-) moeder tlie inheens-Ind.isch van geboorte was

(3).

Dat velen van hen een plaats vonden
hun voorgeschiedenis, voor de hand.
Hoe verliep de entree in Gemert?
De aankondiging van tle komét rran

in het KNIL lag,

gezien

zorn grote groep fndische
Nederlanilers in het niet zo grote èmert werd met gemengde
gevoêlens ontvang€n en besproken. h was in die beginjaren
nè de oorlog nog een groot woningtekort en heel wai trouw_
Lustigen wachtten aI jaren op een huis: er was veel inwoning
bij de ouders thui.s, heel wat paren hadden cle huwe l i jksdaturn
alnaar opgêschoven. En nu zou opeens een grote groep vreem_
delingenrr beslag konen legg€n op zorn honáerd truizen aie Ug_
na gereed waren of op het punt stonden gebouwd te gaan wor_
den. Daartegenover stond echter het ge[even dat iàrlere ge_
neente die huizen wilde bouwen of ter beschikking stelcte ian
Itrepatriantenrr een rrbêloningr kreeg
van het Rijk in de vorm
r
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Brokken van rwee woninsen ini,raanbouw

,"" r.,rïlj.i,#ï"iï11l...,,

ninq.n in ódnbouwziin, w.o.30 mid. bloklcn v.n 2 wo.insên, têsiil
densr.ndlbonlnoen, row lw. heb- dê lieeins v.n
rooilij.
bê. sezien. d6r cen q'oor gedeckc door hó6r qrilliqedè
vom.n, $
D,6cri:cl, q..eed rs. en allecn noo het gêh.êl ..n ciocn ccchct
wacht op dc tonsloirinq von worci cn de indruh v.n !,q. blol&.n
D4er daqen br6cht.n sii een be- .. el€cr'icitcit. Van dêrê 1ó2 wo- wordt vcrmcden. Al zdlen
zoel àdn dê in .ènbouw zijnde wo- ninqen sord.D êr, nà.r o.i wêrd sq*dl{oncn vM d€ze wonineên
.inqcÍ op de Bercl.ren, wààrbii het mêdêsêd.eld, 72 ins.non.n doo' wêcrv.rschillend. sczinnen schol,
ons opviêi, mêt Àoeveêl voo !à- ÉD.t,i.nr.h. rod.t er noo 90 ov.r p.h:ijn, ioch Lunn.i wii o.!
rendheitl hier wo'dr oe*.Íkr. \íii bliiv.n. oh door óFdere;oninoro.- ontvêin,cn, d.t hd voorloDig
hebben sl qeconÍóreeÍd, ddr Drdc- hcndca re wordcn betrohkea.
qcen idco6l woon@rd :àl
tilch .lle wo.ingen ,,onder dak" \íèn.eq mer zich de moenc
icn lrct ontbreken van 'iin,
".- uwes.n
riin, herseÊn i,r vêrbdd m.r l,et troosr het rêÍ€;n,n oqensolEUw-te
enli.6órv.rlichiins, 6lho,
seizoen, vàn qroór beldnq i5, omdót s..n nemen, I'iigt men êen indru[ wÍ hoDên, dÀt ons voortvorcnd
dè werkz6.mheden nierêrnlris me.r ldn her ,,ni.usc dorD' d.t d6dr jn n.entebett!ur, voorll vooÍ dit
dód de
word'nq
M€n 26l dà6r r,ên. d"r 31c, €en oplo$ihq zÀl wêtcn t.
'èsenp.riode s.3ràon.erd I hicr oeenis.
kunnen worder,
lcnoe riren hui:en *"e-"
Het nooe bekend *-a.. ,-.- | Iomen te sroon, moar blolken v.n
dêÍ.iêld. d.l hi€r
r.'À^l l6l -..1 ,0 oí l2 woninsen,.le.wi.seld door
'n
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crote bouvbedrijvighêid in Genert.
Artikel uit cenertse Courant van 9 novelllber

1951

van extra woningbouwcontingenten. Gemert dat 120 huizen ter
beschikking stelde aan fndische Nederlanders kreeg on die reden een êxtra toewijzing van 12 woningen. Fen niet onbelangrijk aantal wanneer men bedenkt dat het jaarcontingent voór
$oningbouw in Gemert in 19SO lag op 82 en in 1951 op 90 wo-
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Knipsels uit
z maarr ry)

'n

Slaapkamer io ces der modelworiog.o, weaÍio zich de'$N.I.L.gelinoen gaan ve3tigetr.

K. N. l. L.-gezinnen
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in Gemert

|

ningen. In twee jaax tijd konden in G€mert in totaal dus 242
huizen gebouwd worden: 12O woningen voor rrrepatriantenn en
122 plus 12 woningen voor eigen inwoners. Voor de laatsten
was het dus even trpijnrr lijtlen - de repatrianten gingen voor
om er uiteindelijk beter van te worden.
tre I vroeg men zich in Genert af of zulk een grote invasie
geen ernstige achteruitgang zou betekenen van het saarnhor igheidsgevoel, het eigen karakter van Gemert, van het flwij ke;nen elkaar allernaalrt en wij begrijpen elkaar goed. Van ale an_
dere kant: de entree van zorn grote groep brengt nieuw leven
en betekent een econonische impul.s. lÍat dit laatste betreft,
de G€mertse rniddenstand zag het wel zitten. zorn forse uitbreiding van de cliËntefe (a)
Na enige tijd in opvangcentra (de z.g. contractpensions ) te
hebben doorgebracht, k^'am op 18 februari 19b1 het eerste gezin, de fanilie-- Falkenburg, in Gemert aan. Dê kennisnaking
op het onofficiilte vlak verliep wat voorzichtig van beidà

rrGtmnersett noesten wat wennen aan die weende
huidskleur en de blauwzrr'arte haren, snoven wat onwennig de
etensgeuren op, bervonderden de veelkleurigheid van hun kleding en waxen verrast dat die mensen Nederlands spraken en
rrgewoon beschaafdrr en ontwikkeld r,'aren (S).
Ook de lndische Nederlanders noesten wennen: aan het klinaat,
aan ale geslotenheid en kteine dnet ingen van de huizen en ook
aan ale aarzelende openheid en sons afkerigheid ilie zlj onclervonden van de Glmnerse. Zij hadden veel gelerlen tijdens de
oorlog en zij waren dan ook wat teleurgesteld dat dit niet
mé6r begrip en waardêring opbracht want zij rvaren toch niet
voor hun plezier naar (Nederland) Gemert g€komen.

kanten. De

Iloe het verder ging.
De' eerste 24 gezinnen die in februari 1981 in Gernert kwamen
vond.en huisvesting op de Molenakker, vooral in de l{assenaar_
straat. Gemert bouwde alriftig verder. In snel tenpo werden
de Molenakker en de Berglaren bebouwd. fn december 1951 knam
de tweede groep _Ic'{Il-gezinnen, die vooral huisvesting vond
op de Berglaren (6).
De trGlmnersert hadden de neiging om de rrlndischenn als 66n
groep te zien. Maar zo eenvoudig was het niet, vele Inalische
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nKNIL-moederÍ bezoekt nieuwbou'$ in cemert!
Zo luidde de koF van een krarlteartike]
in de plaatsel.ijke
Courant van 7 dêcenber 1951.
Op de foto Mev_r. Spoor, weduve van de oppêrbevelllebber van
het voormafige lc{fl,-leger. Zij stetde zich op de hoogte van
de toekomstige rtroonp.laats elr de inrichting van de huizerl
van oud-XNIL- 1êdên.

gezinnen waren totaal vreend voor elkaar, hadden op duizend
kilometer afstantl van elkaar gewoond. Maar er waren toch die
gemeenschappelijke factoren van het land van herkonst, van
cultuur en gewoontes en die leidden ertoe dat ze elkaar op-
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Nogmaals de bouÍrbedrijvigheid in Gemert in het beBín vall
dê vijftiger jarerl. In de ouCe dorpskeÍn uerd de Berglar€n

al het 'tnieuwê dorpr! genoêmd.

zochten en bij elkaar gezelligheid probeerden te vinden. Dit
werd aanleiding om nog in dat zelfde jaar een vereniging op
te richten. Men noemde deze vereniging O.N.I. (Ontspanning
Na Inspanning). Door de toenane van het aantal leden moest
men uitzien naar een zaal zodat men naandelijks een samênkomst kon organiseren. Deze sanenkonsten werden gehouden in
ZaaL Van Extel aan het lbuiseind. De O.N.I. orgaÍriseerde
feestavonden, sporttoernooien en reisjes. In eerste aanzet
was het een vereniging voor Indische Nederlanders naar later
ging nen er toe over de vereniging ook toegankelijk te maken

voor Gemertse nensen.
Doordat nogal wat Indische gezinnen en net naÍre leidende figuren van de O.N.I. naar de Verenigde Staten emigreerden,
kwam in 1957 eên einde aan deze vereniging.
In de loop der jaren hebben de Indische gezinnen zich verspreid over aÍrdêre wijken van groeiend Cremert. Hierdoor wer-
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den de onderlinge contacten minder. Om die niet helenaal te
verliezen en zo te vereenzannen, en ook oÍn de band met en tussen de opgroeiende jongeren te bevorderen, werd door enkele
Indische Nederlanders in 1964 een nieuwe vereniging in het
Ieven geroepen.Vanaf de eerste opzet r+erd er echter ook heel
bewust en natlrukkel i j k naar gestreefd om middets die vereniging contacten te leggen met de plaatselijke bevolking en de
reeds bestaande banden te versterken. De naam die nen koos
drukte tlit ook uit: B.I.N.G.O. (Band Indië-Neder land, Gemert

en Omstreken). Het werrl een bloeiende en goedlopende vereniging met honderden leden. Het bestuur en de leiding was wrijwe1 geheel in handen van Indische Nederlanders, de muziek en
de hapies waren Indisch, maar toch was in de bloeitijd rare I
6CflÁ van de leden niet-Indisch.
Niet alleen de ouderen onder ons kwamen op deze avonden bijeen in zaal Verhappen,maar ook steeds meer jongeren.De jeugd
beleefde steetLs veel plezier en gezelligheid aan tleze vereniging. Dat de B.I.N.G.O. na eên aantal jaren uiteenviel
li$an omdat, naar mijn mening, het geheel te commercieel werd.
De rroudjesrr ktramen niêt rneer orntlat de muziek in de loop van
de t{d veranderde; de muziek uerd te ruig gevonden in tegenstelling tot die in de begin.jaren toen er nog bandjes en orkestjes kwanen die sfeernuziek brachten waarbij men ook 1ekker kon buurten en babbelen.

Dat er nog best heimwee naar die fameuze BINCio-avonden leeft
bleek dit jaar wel,. Binnen enkele dag€n waren de 4OO kaartjes voor de rrlndische Àvond voor Oud-Bingogang( st ) ersrt op 23

nei

1987 uitverkocht.

Nu na ruim 35 jaar zijn de Indische Netlerlanders geheel in
de Gemertse geneenschap geïntegreerd, zeker de jongeren waarvan velen net geboren-Neder landers trou$den. Er Zíjn zelfs
jongeren die door intense rriendschappen net autochtonen het
C.emerts dialect hebben overgenomen. Ook van de ouderen kan
nen zeggen tlat ze geïntegreertl zijn n naar toch zoeken zij hun
vrienden vaak in eigen kring en kan men zo voor en na in hun
verhalen nog een zeker heimwee beluisteren naar hun verre geboorteland rond de evenaar.
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Nawoord

F-áEtuiting van tlit artikel wil ik eerst Martien van der
Drift bedanken tlie mij Ínet raad ên daad heeft bijgestaan bij
het schrijven. De ouderen onder ons, de z.g. eerste generatie
van Indische Nederlanders, rrreten natuurlijk dat dit artikel
nog lang niet conpleet is. Hierbij r+il ik er dan ook op $rijzen dat dit de eerste aanzet is te kornen tot een veel uitgebreidere publikatie die in de boekenreeksen uitgegeven door
de heemkundeleing zou kunnen worden opgenomen. Orn dit doel
te bereiken zal ik natuurlijk meer informatie noeten hebben
en dan niet alleen uit kranteknipsels en boeken, maa.r vooral
ook uit interviews met Indische Nederlanders en uiteraard ook
net rrGtnmerserr mensen die desti.ids de Indische Nederlanders
hebben zien komen. Ook is het vergaren van i I lustratieÍnats'iaal zoals fotors e.d. zeer belangrijk. Ik zal het dus ook
zeer op prijs stellen als andere geïnteresseerden mij daarbij
zouden willen helpen.
KareI Cornelissen
Vlasakker 24
Gemert
LeI: 61407

NOTE{ :
-lÏ)-IE
.ett door mii ingesleld voorlopig onderzoek is mij Seblekên dat er
12O KNIL-Bezinnen naar Genert ziin Sekonen. Om er zeker van te zijn
of dat werkelijk klopt zal nog een verder onderzoek noodzakelijk zij[.
Het is du6 mogelijk dat dit aantal gecorrigeerd woralt.
(2) vooral in de 19de eeuv waren er vêel Europeanên die naar onze kolonien
trokkên. Deze kolonialen werden er door de Nêderlanders als gelijken
opgenomen erl begen de Nederlaodse natioíaliteit. Vandaar dat ve ook
bij de Indischê-Nederlanders in C,enert t nogal eetts ll'anser Duitse of
Poolse narnen tegênkonen.
(3) Nornaal is de l;dische Nederlander geboreo in N eder lands-I ndië.
In berichten, advertenties en in het spraakgebruik Sebruikte nen in de
beginperiode meestal de aanduidrng rirepatr iantenrt . Boven het artikeL
waarnee de Genertse Courant van I februari 1951 de komst van de fndische Nederlandeas aankonaligde, staat dan ook: iRêpatrianten konen....
Z€ hebben uw steun in alle opzichten nodigi, Lettealiik Senomen is
die benanint dus niet juist: zij keêrden niet terug naar hun vaderlandi
rsel kwanen zij nàar het land van hun natio[aliteit.
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(4) In augustus van dat jaar gaf het riplaatselijk Comité t.b.v. de Repatrianten tê Gemeit en Vltltr te Gemerti eên uitgebreide ÍCids varl alê
Gemeente Gemeit" uit, van ?2 bladzijden, Hierin stodalen naast de tekst
en de muziêk van het Gemerts volkslied "Var w8r ik bén'r de adressên
van ale openbare diensten en alle no8elijke instellingen en verenigingen
en prez€n niet ninder dan 113 middensta-Írders hun íwarenr aan.
(5) De voorticht.ing over ileze mensen was niet zo best AeÍreest,
uit ile
schoolboekjes kentle men Indië hoogstens a1s een laid met ale rneesi
lfeemd uitgedostê, vaak schaarsgeklede primitieven.
Op zondag 14 januari 1951 werd er door de missionarissen van ale Hl.
Fanilie van Tilburg in het Darochiehuis aan de KerLêtraat de film
'rzverftochten door DaiaktaidÍ veitoond. Nu zijn Dajaks (voorrnalige)
koppênsnellers, uit Borneo wonend in paahroningen die de hele dag niet
veel anders dedeo als varen in hun prauwen of jagen mêt piJ1 en boog
in het oerwoud. De dajaks hadden eell heel andere cultuur als de Inalische
Nederlanders die in de steden leefden.
Door dergelijke informatie kreeg men dus een heel verkeerde índruk van
de Indische Nederlanders.
(6) De gezinnen waarvan de vaaler militair was en alie op ale ltlolenakker
kwamen te wonen, waren allen in dienst van de Luchtmacht.
Eigenlijk kwamen de Indische Nederlanders het gehete jaar, aloor naar
Gêdert, maar in december 1951 kon nen toch spreken over een behoorlijk
aantal 'h ie uurkomers'r ,
Gêraadpleegde

Jaap
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