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Voorop gesteld moet ik U meedelen dat ik alleen de Indonesische crisis
als voorbeeld wil gebruiken, om te laten zien wat de mogelijkheden zijn
van de psychoanalyse om problemen, die te maken hebben met volmenselijke conflicten, wat in feite de crisis in Indonesië is, te begrijpen.
De methode die ik het meest geschikt acht om deze crisis te analyseren
is de methode van Adolf Meyer (1866-1950). Deze benadrukte als goede
leerling van Freud de belangrijkheid van ouderlijke invloeden in de
vroege levensjaren voor de vorming van de persoonlijkheid van het kind.
Hij nam aan, dat stoornissen in het gedrag niets anders waren dan de
gewoonten die progressief gevormd waren. De persoonlijkheids-problemen die hieruit voortspruiten en de problemen in het milieu als gevolg
van de interactie, hebben hun genese in significante psychologische ervaringen. Hij leerde dat het begrijpen van onaangepast gedrag een begrijpende studie van de levenshistorie van het individu vereist en dat door
middel van deze significante psychologische ervaringen de groei van de
persoonlijkheid moet worden nagegaan om uiteindelijk te komen tot de
tegenwoordige levenssituatie. Hij is dan ook tegen te eenzijdig beklemtonen van een bepaald aspect; vandaar dat hij liever spreekt van reactiepatronen.
We zullen de reacties van Indonesië en zijn volk op deze ervaringen op
de wijze van Adolf Meyer nagaan, waarbij we heel voorzichtig moeten
zijn om niet te vervallen in de fout, reeds door Franz Alexander onderkend, een groepsphenomenon te vergelijken met een individuele neurose
of psychose. Het is niet toegestaan diagnosen die gebruikt worden voor
het individu, hoewel soms gelijkenissen te bespeuren zijn, toe te passen
op verschijningsvormen van een groep.
Een begrijpelijke verklaring moet gebaseerd zijn op historische overwegingen en niet op oorzaak en gevolg. Ook Bellak schreef in zijn boek
'Emergency and Brief Psychotherapy': 'Causes and effects are no longer
thought of as links in a rigid chain but rather as events which one may
expect to be linked with each other in a very high degree of probability'.
Hieruit volgt, dat we niet zonder meer een volk en een individu kunnen
vergelijken door alleen gebruik te maken van individuele psychologische
begrippen, maar dat we ook de sociaal-psychologische en de sociologische aspecten in rekening moeten brengen.
In verband met de beperkte tijd mij toebedeeld en mijn beperkte kennis
in deze wetenschappen zal ik slechts die aspecten van sociologische en
sociaal-psychologische aard noemen, die significant duidelijk te maken
hebben met mijn grepen uit de historie van Indonesië.
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Een persoonlijkheidstype uit het Indonesische Rijk is bijvoorbeeld de
Javaan. We kennen geen prototype Indonesiër, hoewel Sukarno in zijn
propaganda steeds spreekt over de kepribadian Indonesia, de Indonesische persoonlijkheid. We zouden om dit uit te zoeken alle zeden en
gewoonten van alle bevolkingsgroepen van 'Sukarno's duizend eilanden'
(Carl Weiss) moeten kennen, vectoren trekken; het snijpunt van al deze
vectoren van zeden en gewoonten zal dan het prototype, de kepribadian
Indonesia zijn.
Laten we maar bij de Javaan blijven. De Javaan kan bogen op een rijke
cultuur, op zijn adat (zeden en gewoonten) waarin vervat zijn levensbeschouwing en zijn levenshouding. Hij is gevoelig en heeft een merkwaardige gemeenschapszin. Reeds van oudsher leven de Javanen in gemeenschappen, dessa's, ze hadden hun dorpshoofden, hun eerbied voor
de ouderen en hoger geplaatsten, hun gevoel van 'één voor allen en allen
voor één', de later door Sukarno gepropageerde 'Gotong Rojong'.
Globaal kunnen we zeggen dat de Javaan een gesocialiseerd individu lijkt
te zijn, wat blijkt uit de manier van accepteren; hij neemt nl. aan, dat
conflicten alleen door middel van volledig overeenkomen tussen de betrokken partijen beslecht kunnen worden. Vandaar het eindeloos vergaderen. Dit beginsel is later door Sukarno weer levend gemaakt, bezield
met zijn 'Musjawarah en Mufakat'-leer.
Deze eigenschappen en gewoonten pasten bij de tijd van vóór de Nederlandse kolonisatie, toen de mensen nog hun eigen grond hadden en
hoofdzakelijk leefden van de landbouw. Daarna kwamen de Nederlanders, dragers van een andere cultuur. Ze waren de heersers, de nieuwe
vaders, de meesters, die door hun macht boven de adel, boven de ouderlingen gesteld moesten worden. Het waren de nieuwe autoriteitsfiguren.
Met hun komst werd de Javaan dan ook geconfronteerd met andere gewoonten, bv. er bestond geen beslechten meer van conflicten door middel van volledige overeenstemming tussen de betrokken partijen, er bestonden slechts orders waaraan direct voldaan moest worden.
Hiermee hebben we het begrip 'aanpassen' aangeroerd. Heeft de Javaan
zich kunnen aanpassen aan de nieuwe toestand? Hoe zijn zijn reacties
daarop? Aanpassen is een bijzondere manier van ontvangen, aannemen,
oplossen van levensproblemen en wijze van handelen.
Deze problemen zijn: (1) de biologisch-fysische, zoals voedsel, kleren
en onderdak, (2) de culturele, zoals sociale behoeften, taboes, gewoonten, zeden, (3) de psychologische, zoals gemak, bevrediging en vermijden van frustraties, zelfbewustzijn, zeker zijn van zichzelf, onafhankelijkheid, de behoefte om zijn doel te kunnen bereiken, om zelf situaties te
scheppen om aan te kunnen adapteren, de behoefte aan zekerheid, creatieve liefde, behoefte om er bij te horen, behoefte om te kunnen participeren.
Mensen, die op een bevredigende manier deze problemen aan kunnen,
kunnen als normaal beschouwd worden. Hebben de Indonesiërs deze
problemen op bevredigende wijze opgelost? Ik dacht van niet. Hier zijn
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mijns inziens de eerste frustraties en moeilijkheden begonnen. Namelijk
het niet kunnen verwerken van de culturele problemen in de eerste plaats
en later ook het niet kunnen verwerken van de psychologische.
Wij willen nu eerst iets over de persoonlijkheidsstructuur van de Javaan
vertellen, met name over zijn Id, Ego en Superego.
Zoals bekend is het Id de heriditaire bron van onze instincten, welke
nog chaotisch van natuur zijn. Er bestaat nog geen rationele aanpassing
aan de realiteit. De functies van het Ego zijn selecteren, controleren en
coordineren van het Id. Het modificeert of weert af alle tendenzen van
het Id, indien niet in overeenstemming met de werkelijkheid.
Het Superego is dat gedeelte van de persoonlijkheid, dat zich het laatst
ontwikkelt en het is in feite de drager van de codes van de maatschappelijke moraal.
Deze codes worden natuurlijk beïnvloed door de sociale situatie, waarin
het individu leeft en groeit, dus beïnvloed door zijn cultuur. Daar de
ouders van het kind volgelingen zijn van hun cultuur, zal zijn Superego
zich dienovereenkomstig ontwikkelen, als gevolg van de identificatie met
de wijze van denken, de normen, waarde-systemen en gedrag van de
ouders. De identificatie is dus een conditionerings-proces en is het funderende element van de sociale aanpassing.
Wat gebeurt er nu als de volgelingen van een bestaande cultuur geconfronteerd worden met andere tijden, een andere cultuur, andere normen,
andere gewoonten, zeden en taboes?
Hun Superego functioneert automatisch, maar kan beïnvloed worden en
veranderen. Het wordt geconfronteerd met een nieuwe levensproblematiek die hun opgedrongen wordt. Het niet volgen van de nieuwe orde
betekent stilstaan, zelfs achteruitgaan in hun bestaan. Volgen betekent
omschakelen, zich los maken of aanpassen. Hier zal veelal een conflictsituatie ontstaan. Hoe zal zich dan de persoonlijkheid van het kind, de
jonge Indonesiër (de zg. angkatan 45) ontwikkelen? Hoe verloopt zijn
identificatie-proces? Identificeren met een onstabiel geworden, mogelijk
chaotisch geworden denkwijze, wankelende normen, wankelende zekerheid? Zullen zich nu geen nieuwe frustraties, zowel bij de oudere generatie
als bij de jongere ontwikkelen? Zal de jongere generatie niet minderwaardig, niet opstandig, niet angstig worden, geen agressie ontwikkelen?
Zal hun natuurlijke structuur geen repressie veroorzaken van agressie,
geen onderdrukking van tendenzen tot competitie of tot compensatie?
Deze feiten bedreigen mijns inziens het Ego. Het Ego is de mediator tussen het Id, als de bron van chaotische instincten en het Superego. Indien
het Ego niet goed functioneert, gestoord raakt, dan zal het equilibrium
binnen de persoonlijkheid ook gestoord worden.
Volgens Bychowsky kan het Ego normaal en/of pathologisch functioneren. Indien het normale functioneren gestoord is, zal het pathologische
domineren. (De tweeslachtigheid, zo vaak benadrukt door Prof. dr. J. J.
G. Prick). Dit pathologisch functionerende Ego heeft twee karakteristieken n.l. de megalomanie en de agressiviteit. De manifestatie van mega103

lomanie en agressiviteit is bedoeld als verdediging voor het Ego. Freud
noemt dit Ego, dat deze mechanismen gebruikt, de Primitive Ego Ideal
of Primitive Pleasure Ego,
Volgens Freud zou dit Primitive Pleasure Ego de realiteit niet in zijn geheel kunnen omvatten. Het kan alleen gedeelten ervan als voldoening
of als frustratie ervaren. Indien het laatste het geval is, dan zal een agressiviteit zich ontwikkelen, gericht op de vernietiging van het frustrerend
element.
Om zijn integriteit te behouden, zal het Ego gebruik maken van de z.g.
Ego defence mechanismen. De kwaliteit en kwantiteit van het gebruik ervan geeft de kwaliteit van gestoord of niet gestoord zijn van het individu.
Beschouwen we nu een facet van het Nederlandse Kolonialisme in de
koloniale jaren: de Educatie.
In de twintiger jaren waren alle sleutelposities in handen van de Nederlanders. De Indonesiërs, toen Inlanders genoemd, waren slechts goed
als klerken, het baantje van commies was het hoogste dat voor hen op
administratief gebied bereikbaar was. De overigen waren koelie of lagere
analfabetische arbeiders.
Het Nederlands werd gebruikt als criterium voor hogere functies. Het
Nederlands was hoofdvak in de weinige scholen, waarbij voor de z.g.
Europese scholen de niet-Nederlandse of aan hen gelijkgestelde leerlingen nog zwaar geselecteerd werden alvorens aangenomen te worden.
Met andere woorden, er werd slechts een zuiver intellectuele zuil opgebouwd in plaats van een horizontale spreiding.
Nu moet men zich even indenken, hoe een Indonesiër van zes jaar zich
zal voelen als hij als enige Inlander, in die tijd een inferieur individu, tussen Nederlandse kinderen en Indo's (Eurasiërs) in een klas moet zitten,
met een Nederlandse, kersvers uit Nederland aangekomen onderwijzer(es) voor in de klas. Lichamelijk veel kleiner en fragiel, van huis uit
wat schuw, met reeds een zich niet zeker voelen, misschien zelfs met een
minderwaardigheidscomplex. We zullen begrijpen, dat ze 'het anders zijn'
nu veel sterker zullen aanvoelen, sterker minderwaardigheids-complexen
zullen doormaken. Het als gevolg hiervan steeds gebruik maken van
repressies, het overcompenseren in vlijt en voorbeeldig gedrag, het ontwikkelen van dwangneurotische gedragspatronen, of het zich volkomen
afsluiten, zijn te beschouwen als verdedigingsmechanismen van het zich
bedreigd voelende Ego. Onbegrip van de onderwijzer(es), die als regel
verder ook geen moeite doet om die stille, verlegen, voorbeeldige leerling wat over zijn moeilijkheden heen te helpen, versterkten het gevoel
van deprivatie. Deze deprivatie in 'belongness' en andere psychologische
behoeften, zoals al eerder genoemd, versterken de remmingen van het
Indonesische individu. Al deze repressies zullen meegroeien met de verdere ontwikkeling van het kind.
Er is nog een ander facet met name de anticipatie en de rolperceptie!
Een kind anticipeert een zeker gedrag van zijn moeder b.v. als het huilt.
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Het verwacht dan hulp in zijn nood. Ieder individu verwacht iets van een
ander individu, groep of maatschappij, door zich op een bepaalde manier te gedragen. Indien nu het individu nimmer ervaren heeft of niet in
staat is een bepaald gedrag van zijn medemens of milieu te verwachten,
dan zal hij zijn gedrag ook niet kunnen modificeren in overeenstemming
met de verwachtingen van anderen. Dit heeft tot resultaat, dat hij ook
nooit ten volle gesocialiseerd zal zijn.
Om rijp te worden moet een individu in staat zijn om te discrimineren,
d.w.z. om te kunnen vergelijken. Het moet in staat zijn zich aan te passen als gevolg van het begrijpen van anderen, aan wat anderen bedoelen,
andermans gedrag te begrijpen, hij moet kunnen waarderen. Als gevolg
van deze perceptie zal hij zijn rol in de maatschappij, de rol, die door de
maatschappij waarin hij leeft van hem verwacht wordt, begrijpen en zich
daarnaar gedragen. Het individu, dat niet in staat is of niet in gelegenheid
gesteld wordt dit te leren, zal zeer rigide zijn, zal moeite hebben in het
begrijpen van anderen, zijn gezichtsveld zal nauw zijn, zijn vermogen
om van perspectief te veranderen klein, en in kritieke situaties zal hij
moeilijk een ander gedrags-patroon gebruiken. Zulk een rigide persoon
hoeft niet een harde, stroeve persoon te zijn. Hij kan zeer vriendelijk en
zachtgemanierd zijn.
De Indonesiër is vriendelijk en zachtgemanierd, maar is hij tolerant?
Door zijn vlijt en voorbeeldig, gedrag ter compensatie van de behoefte
om erbij te behoren, om te participeren, krijgt hij misschien mooie cijfers,
echter zonder de geestelijke waardering van zijn onderwijzer, en hij bereikt zijn doel niet. Aan zijn behoefte om te participeren en om erbij te
behoren is niet voldaan. Hij begrijpt de onderwijzer niet. Hij begrijpt zijn
klasgenoten niet. Hij begrijpt zijn rol in dit educatief milieu niet.
Thans wil ik U spreken over de tijd vlak voor de Japanse invasie. In
Indonesië bestonden voorbereidingen voor de verdediging van Java.
Overal plakkaten, affiches in de bisocopen: Nederlands-Indië is paraat.
De Japanse soldaten afgebeeld als inferieure, kleine mannetjes, met
kromme beentjes, dikke brilleglazen voor zwaar myopische ogen. Dan
de ontgoocheling. De militaire wandeling van de Japanners, de chaotische
vlucht van de Nederlands-Indische soldaten. De daarop volgende internering van de Nederlanders, de Stadswacht, de leraren, de Tuans, de
Eurasiers van Nederlandse afkomst, de gelijkgestelden. We zien de ontgoocheling, de teleurstelling, gemengd met schaamte. De val van de
meester, de vaderfiguur! De Indonesiër was rijp voor de Japanse propaganda!
De Japanse overheersing: 1942-1946.
De Japanse propaganda, gebruik makende van de aanwezige minderwaardigheids-complexen, versterkte de overwaardigheid door de Indonesiërs in hun propaganda te benoemen als hun jongere broeders. Hiermee
konden ze de Indonesiërs harder laten werken voor eigen voordeel. Ze
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waren meesters in het manipuleren van de energie, voortspruitend uit
deze minderwaardigheid.
Hiervoor maakten ze ook gebruik van de imitatie-tendens.
We kennen twee soorten van imitaties:
1 de onbewuste imitatie, zoals in conditioneringen. B.v. het opstaan en
in de houding staan bij het horen van het Volkslied;
2 de bewuste imitatie, b.v. het imiteren van de wijze van spreken voor
een menigte of het dragen van bepaalde kleding. Dit wordt bewust
gedaan voor het verkrijgen van bepaalde voordelen, voor het verkrijgen van sociaal prestige.
In de Japanse tijd was het dragen van hoge laarzen en het dragen van een
samurai-zwaard een voorbeeld van sociale standing. Dit soort van imitatie resulteerde in uniformiteit. Uniformiteit van gedragingen en handelingen. Door hiervan gebruik te maken hebben de Japanners vooral in
den beginne veel van de Indonesiërs gedaan gekregen. Het dragen van
uniformen, aangemoedigd door de Japanners met hun jeugdorganisaties,
deed de Indonesiërs zich echt gevoelen als de jongere broeders van de
Japanners. Voor hun oudere broer wilde de jongere broer alles doen.
Een andere methode om de Indonesiërs harder te laten werken voor
Japanse doeleinden was het knap gebruik maken van de suggestie en van
de onbewust verlopende hersenspoeling.
In de Ik-Gij relatie kunnen we dingen observeren, die van groot belang
zijn voor de keuze van iemands gedrag in een zekere situatie. Dit is b.v.
vertrouwen in andermans handelingen, vertrouwen in de onoverwinnelijkheid van de ander. Als gevolg hiervan is het individu bereid op een
bepaalde manier te handelen. Indien het individu een stimulus krijgt en
automatisch daaraan beantwoordt, wordt dit proces suggestie genoemd.
Het belang van suggestie is nu duidelijk, nl. suggestie kan een bepaalde,
van te voren beraamde handeling versterken en de weg tot handelen vergemakkelijken. De Indonesiërs geloofden aanvankelijk in de onoverwinnelijkheid van hun oudere broer. Elk suggestief voorbeeld werd dan ook
automatisch beantwoord, tot grote voldoening van de Japanners. Toch
hebben de Japanners tenslotte gefaald in het verkrijgen van blijvende
sympathie, er ontstond zelfs openlijke agressiviteit.
Als mogelijke oorzaken van het falen van de Japanners kunnen we aannemen: Identificatie.
Identificatie in een groep betekent, dat een persoon of groep in staat is
om ideeën, geloof en gewoonten van de leden van de andere groep over te
nemen. Identificatie met een groep heeft tijd nodig en hangt af van begrip, sympathie en cooperatie. Indien dit bereikt wordt kan participatie
als resultaat daarvan als maximaal beschouwd worden. Dit betekent, dat
de groeps-identificatie maximaal bereikt is. Dit laatste is pas waar als het
individu of de groep een minimale sociale afstand ondervindt. Hierin
hebben de Japanners echter gefaald. Ze hebben nooit de sociale afstand
verkleind, in feite zelfs vergroot. Ze toonden zich de heersers, het Oosterse Herrenvolk. Ze wilden het Indonesische volk dwingen zich aan hen te
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identificeren, hen te vertrouwen, te geloven, maar tegelijkertijd stootten
ze het Indonesische volk van zich af.
Het Indonesische volk was alleen in hun propaganda de jongere broeder.
In het dagelijkse leven waren ze knechten (Romushas). Het Indonesische
volk wilde zich wel identificeren, identificeren met zijn onoverwinnelijke
oudere broeder, maar werd in feite afgestoten.
Nieuwe frustratie, schaamte, onderdrukte woede, verbittering, minderwaardigheid etc. Men wist niet meer wat men doen moest. Er kwam zo
een nieuw element bij, de onzekerheid en daarmee gepaard gaande onveiligheid en angst. Het werd de voedingsbodem voor het zaad van het
Nationaal Bewustzijn (Toen al door Sukarno gepropageerd).
We zien als gevolg van deze onveiligheid en onzekerheid een nieuwe vorm
van repressie, nl. de zgn. 'self-imposed slavery'. Het is een vluchten. De
Indonesiër onderging slavernij om zekerheid te verkrijgen. Dit betekende
echter een nieuwe frustratie. Slavernij betekent een 'ignorante of human
rights' en dit met de voeten treden van het recht, transformeerde statische
verbittering tot dynamische rebellie, aldus Alexander en Staub.
Ook Dr. Leimena, eens eerste minister van Indonesië, heeft eens geschreven: 'Ignorante is one of the biggest social evils of our time'.
Het is duidelijk dat onzekerheid en gemis aan vrijheid gedacht kan worden als de bron van frustratie. Deze bron, de 'insecurity' en de 'lack of
freedom', wordt vaak veroorzaakt door oppressie. Waren de Indonesiërs
niet oppressed en waren de Japanners niet de oppressers? Een maatschappij die lijdt aan oppressie vormt een ernstig probleem. Volgens
Lewin bestaat de wereld van de oppressie uit negatieve valenties en remmingen.
Een andere karakteristiek is de voortdurende frustratie. Durban en Bowlt'
hebben geschreven, dat frustratie bij een natie kan leiden tot opstand of
oorlog. Zij wezen er ook op, dat een aantal gefrustreerde mensen de maatschappij agressief kunnen maken (b.v. Hitler's Duitsland). Natuurlijk
hangt het uitbreken van de agressie af van een al of niet aanwezig zijn
van inhibities. De persoonlijkheid van het individu, of een uitwendige
rem kan als inhibitie werken. Als de frustrator iemand is, die eigenlijk
wel veel voor hen doet en die men respecteert, maar die hen ook in hun
narcisme kwetst, dan zal de inhibitie op de agressie als gevolg hiervan
een z.g. 'self-imposed inhibition' zijn. Is de frustrator echter een vijand,
dan zal de inhibitie b.v. als gevolg van vrees voor deze frustrator, steeds
als een vreemd lichaam gevoeld worden en als een continue prikkel werken voor het ontstaan van een openlijke agressie.
We zien dus ten tijde van de Japanse overheersing eerst een self-imposed
inhibition, later overgaand in een inhibitie als gevolg van vrees voor de
wreedheden en represailles van de Japanners. De constant gevoelde prikkel, veroorzaakt door dit vreemd lichaam, overschreed de drempel van
de vrees toen de Japanners de oorlog verloren.
Gesteund door de kracht van de motivatie van vrijheid, gedragen door
het voortdurend gefrustreerd zijn in de meesters, brak de openlijke agres107

sie uit tegen de Japanners en tegen alle vermeende en echte vijanden, die
deze vrijheid in de weg stonden.
Bezien wij thans de jaren 1946-1947. De vrijheidsstrijd en de proclamatie
van de Indonesische Republiek.
De boven reeds genoemde intellectuele zuil, die al deze conflictsituaties
heeft meegemaakt en gefrustreerd was, de jongere generatie, de ankatan
45, de toenmalige half-intellectuelen, die mogelijk zich met moeite deels
hebben geïdentificeerd met de zuil, deels, waarschijnlijk op negatieve
wijze, met de Japanners, en die zichzelf nog niet gevonden hebben, de
geïndoctrineerde massa van niet-intellectuelen, verpauperd, allen gedreven door hetzelfde initiatief, begonnen de strijd om de vrijheid en om
de zekerheid, hoe ongelijk de militaire krachtsverhouding toen ook was.
Waar is dit fanatisme uit voortgesproten? Mc. Dougall heeft eens geschreven, dat de motieven, die de mens aanzetten tot een handeling, gedragen worden door de instincten. Volgens Freud is dit instinct het Levensinstinct, dat de mens beweegt tot het vormen van iets creatiefs, terwijl het aanvankelijk gepostuleerde doodsinstinct de mens dwingt tot
haat en destructie. Aangezien de mens een polariteit is, vinden we beide
instinctieve strevingen ook hier terug als de dragers van de motieven van
de Indonesiërs in hun strijd. Het éne, dat de Indonesiër aanzet tot de
strijd, met de bedoeling een vrij Indonesië te creëren, het andere gericht
op de verdelging van alle vermeende vijanden, die deze vrijheid en zekerheid in de weg staan. Vandaar het fanatisme in de jaren 1946 tot en
met 1950.
Thans de tijd van Sukarno.
We zien onder het bewind van Sukarno een herhaling van al de in het
voorgaande genoemde conflicten, met dit verschil dat Sukarno zijn leuzen
om zich als leider te kunnen handhaven niet kon nakomen. Leuzen,
waarvan de nakoming de Indonesiër voldoening moest schenken in hun
primaire behoeften aan voedsel, kleren en shelter. Ook kon Sukarno
bepaalde psychologische behoeften van het volk niet nakomen, zoals de
behoefte aan zekerheid en niet in het minst aan rechtszekerheid, de behoefte om te participeren, etc. Het land werd bestuurd door middel van
decreten, hoewel officieel het land bestuurd zou worden volgens geleide
democratie.
We kunnen begrijpen, dat wanneer het waardebesef en de zekerheid in
de toekomst verminderen gaat, de drang tot zelfbehoud groter wordt.
Deze drang tot zelfbehoud vraagt om directe voldoening. Indien een
heel volk zich bewust is van de oorzaak die de satisfactie onmogelijk
maakt, kan het probleem makkelijk opgelost worden.
Maar het probleem is helaas vaak zo complex, dat het bijna onmogelijk
wordt het hele volk tot dezelfde conclusie te laten komen van wat fout
is, waar de fout is en waar de fout in de totale organisatie ligt. In zulk een
situatie zal die persoon de leider zijn, die in staat is de onzekerheid van het
volk te veranderen in zekerheid, waarbij hij gebruik zal maken van
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mechanismen als 'displacements', suggesties, sublimaties, etc. Voor het
volk dat zijn zekerheid verloren heeft, zal de leider het substituut zijn van
de zekerheid. De leider wordt volkomen vertrouwd, hem dienen betekent
participeren aan en identificeren met het vertrouwen, zelfbewustzijn en
prestige van de leider. Door dit te doen zal het volk meer zelfbewust
worden, meer eigenwaarde krijgen. Het zal dan de satisfactie krijgen van
zich op de voorgrond kunnen plaatsen.
Door gebruik te maken van dit fenomeen heeft Sukarno aanvankelijk
nog het vertrouwen van het Indonesische volk genoten, en zich als leider
staande kunnen houden. Hij werd hierbij geholpen door het feit, dat de
Indonesiërs als gevolg van de corruptie en slechte economische toestand
hun zekerheid hadden verloren.
Grygier schreef in zijn boek over 'Oppression': 'Insecurity smoothens
the way to escape into slavery to gain security'. Dit alles zagen we ook
gedurende het bewind van Sukarno. Het falen van Sukarno moet gezien
worden als gevolg van vele factoren (zoals politieke, economische etc.,
die we niet bespreken) en zeer wel mogelijk als gevolg van het ouder worden en zijn slechte gezondheid, in het uitgeput raken van het vinden van
bindende bereikbare leuzen, die nodig zijn om het volk tot een geheel te
maken en het zekerheid te geven, en die tevens nodig zijn om zijn prestige
hoog te houden en zijn leiderschap te handhaven.
Al deze conflicten, die mede geleid hebben tot frustratie, hebben — zoals
boven reeds besproken — ook geleid tot rebellie en agressie tegen Sukarno. Dat het tot nu toe niet is gekomen tot een vermoorden van de mens
Sukarno moet gezien worden in het kader van self-imposed inhibition
van bepaalde leiders.
De Bapak of vader is voor de Javaan onschendbaar. Vergrijpen aan de
vader betekent vergrijpen aan zichzelf. Dat is taboe. Sukarno mag hen
weliswaar sterk gefrustreerd hebben, maar Sukarno hebben ze eens gerespecteerd, ze hebben hem zelfs tot president voor het leven gemaakt.
Bung Karno is een van hèn, een zoon van Indonesië, geen vreemdeling.
Hèm schenden betekent het schenden van hun eigen aangezicht. Gezichtsverlies is het ergste wat voor hen bestaat.
In deze context kunnen we de gedachtengang en handelingen van generaal Suharto, ook een Javaan en dus ook een zoon van deze bapak, begrijpen. Suharto is een man, die zich waarschijnlijk wel geïdentificeerd heeft
met de adat. Anders is het gesteld met de studenten, die zich nergens mee
hebben kunnen identificeren, zichzelf nog niet gevonden hebben als gevolg van deze revolutie. Deze student ziet de vader niet als onschendbaar!
Verder hebben we nog de militaire leiders en de burgerleiders, afkomstig
uit Sumatra, waar in een bepaald gebied geen patriarchaal, maar een
matriarchaal stelsel heerst. Ook zijn er militaire leiders die komen uit
gebieden met een betrekkelijk jonge cultuur waar het doods-instinct nog
niet zolang en zo sterk geremd is door sociale en culturele invloeden. We
kunnen dan ook begrijpen, dat het 'proces van displacements' van haat
en destructie van Sukarno werd afgewenteld op de kleinere bapaks.
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We hebben in het voorgaande de Javaan beschreven in zijn culturele ontwikkeling, waarbij steeds veranderingen van zijn eigen cultuur-patroon
van buiten zijn opgedrongen, wat geresulteerd heeft in een leefpatroon
dat niet meer gefundeerd is op de oude, zekerheid verschaffende cultuur.
Voorts wezen wij erop, dat er ook andere bevolkingsgroepen zijn met elk
een eigen cultuur-patroon, die aan dezelfde ontwikkeling zijn onderworpen en waarvoor ook geldt, dat ze los zijn geraakt van haar zekerheid
verschaffende cultuur, bv. de Minangkabauer met zijn matriarchaal stelsel, waar de man in zijn gezin niet meetelt, of de Minahasser, de Ambonees, die beiden bekend staan als vechtlustig.
Waar het ons uiteindelijk om gaat, is in dit kort bestek een inzicht te verschaffen in menselijke conflicten en hun ontstaan, belicht vanuit de gezichtshoek van psycho-analytische gegevens.
SAMENVATTING

In dit artikel is een poging gedaan om een culturele crisis, nl. de crisis in
Indonesië begrijpelijk te doen worden door psychologische gegevens te
gebruiken. Hierbij is de pyschodynamische methode van Adolf Meyer
nagevolgd. Evenals deze is de schrijver uitgegaan van significante gebeurtenissen uit de historie van Indonesië.
Concluderend kunnen we zeggen, dat nieuwe cultuurpatronen, aan de
Indonesiërs in de loop der tijden opgedrongen, tot gevolg hebben een losslaan uit oude vertrouwde leefpatronen, zeden en gewoonten; deze nieuwe cultuurpatronen hebben de Indonesiërs teleurstelling en onzekerheid
gebracht en hebben geleid tot een chaotisch, agressief gedrag en een
honger naar vrijheid. De ambivalente houding van Sukarno, die de Indonesiërs de ene keer aanzette tot een terugkeer naar de oude zeden en
gewoonten, dan weer een z.g. nieuwe orde propageerde, droeg er niet toe
bij om de Indonesiërs rust en zekerheid te geven.
In dit stuk is slechts de Javaan als voorbeeld genomen, maar bovenstaande geldt ook voor de verschillende bevolkingsgroepen uit de 3000
eilanden van Indonesië, die stuk voor stuk een andere cultuur hebben.
Natuurlijk is dit stuk aanvechtbaar en misschien ietwat partijdig, maar
in deze wereld, waar mensen, die zich afzijdig houden, beschouwd worden als zijnde een zwakke minoriteit en vaak daarom de zwarte schapen
worden, is het wel goed om ook de objectieve psychologische zijde van
deze crisis verstaanbaar te maken.
SUM MARY
This essay was written with the purpose to throw some light upon the cultural crisis
in Indonesia.
k is based on objective psychological data and for this purpose the method of
analysing of Adolf Meyer was used.
Significant experiences of cultural changes forced upon by other cultural groups
and the ambivalent attempts of Sukarno to propagate old and new customs in order
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to create a new order, a new Indonesian (the so-called Kepribadian Indotzesia),
result in frustrations, growing aggressiveness and self-imposed slavery. The growing
insecurity caused by oppression opens the way for open aggression and gives the
motivation for a surge to freedom.
However it is apparent that this essay is polemical and rather partisan. But, in this
world where abstainees are considered a weak minority and often become a
scapegoat, it is not unwarranted to make understand the objective psychological
sides of this crisis.
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