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Verantwoording van 
de eindredactie 

Deze Bloemlezing van vertaalde Indonesische artikelen over de revolutie en 
de strijd voor het behoud van de onafhankelijkheid in 1945-1949 is tot stand 
gekomen in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, 
Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950’. Het initiatief 
daartoe vloeide voort uit het gezamenlijk idee om de ontwikkeling van de 
Indonesische historiografie over deze periode en het Indonesisch perspectief 
voor een Nederlands publiek toegankelijk te maken. 

Abdul Wahid en Yulianti van de Gadjah Mada Universiteit (ugm) zijn 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke samenstelling van deze bundel en 
hebben hun visie op het gepresenteerde materiaal in de introductie ver-
woord. Deze inleiding leent zich bovendien uitstekend als leeswijzer, omdat 
daarin de opgenomen artikelen in hun tijd en context worden gesitueerd. 
Beide historici gaven overigens ook leiding aan het ugm-project ‘Proclama-
tie van de Onafhankelijkheid, Revolutie en Oorlog in Indonesië’ (Proklama-
si Kemerdekaan, Revolusi dan Perang di Indonesia), dat nauw heeft samen-
gewerkt met het programma ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en 
Oorlog in Indonesië 1945-1950’.

De door Abdul Wahid en Yulianti geselecteerde artikelen zijn vervolgens 
vertaald naar het Nederlands en door ons geredigeerd. Dat was geen een-
voudig proces. Sommige artikelen moesten hier en daar worden ingekort, 
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zonder uiteraard af te doen aan de strekking, het perspectief of de termino-
logie ervan. Terwijl op andere plaatsen feitelijke informatie is toegevoegd, 
ter verduidelijking van bepaalde personen of gebeurtenissen waarmee het 
Nederlands publiek vermoedelijk niet bekend is. Dit is aangegeven met 
‘red.’ of middels een voetnoot. Als gevolg van deze ingrepen kunnen de tek-
sten niet worden beschouwd als ‘een op-een’ vertalingen van het origineel. 
We hebben de eindredactie naar eer en geweten uitgevoerd, maar nemen 
uiteraard de verantwoordelijkheid voor eventuele fouten die hierdoor zijn 
ontstaan. 

De artikelen zijn uit het Indonesisch vertaald door Henriette van Enge-
lenhoven, Taufiq Hanafi, Klarijn Loven en Ireen Hoogenboom. Er is voor 
gekozen om, voor zover mogelijk, de hedendaagse Indonesische spelling te 
hanteren voor plaats- en persoonsnamen, met uitzondering van citaten. De 
foto’s zijn geselecteerd door Yulianti, Muhammad Alif Ichsan, Harco Gijs-
bers, Katja Paijens en Ellen Klinkers, terwijl Erik van Oosten de kaarten 
verzorgde. De samenstellers en de eindredactie hebben zich laten adviseren 
door Bambang Purwanto en Henk Schulte Nordholt. Daarnaast waren Tom 
van den Berge, Anna Penta, Margot Reesink en Fridus Steijlen betrokken bij 
het redactieproces.

Als eindredacteuren willen we iedereen bedanken die op enigerlei wijze 
een bijdrage aan de totstandkoming van dit project hebben geleverd.

Ir een  Ho o gen b o o m  en  Fr a n k  va n  Vr ee




