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23.04 minuten. Commentaarstem “Realiseerde u zich wie u aannam?”
Kamphuis: “Ja.
24.30 minuten. Kamphuis: “Ik wist dat als het boek zou uitkomen dat het dus een klein
bommetje zou zijn. Oorspronkelijk was Limpach zijn idee om het boek in het Duits uit te
geven. En ik heb tegen hem gezegd van Remy, luister eens, in Nederland wordt die discussie
gevoerd. Dus waarom nu een boek in het Duits uitgeven in een taal die voor mensen, zeker
als het om 800 bladzijden gaat, een hele opgave is. Waarom maak je niet meteen de slag
naar een Nederlands boek. Want voor Nederland is dit boek buitengewoon belangrijk.
25.08. Commentaarstem. “In mei 2016 informeert Kamphuis de Commandant der
Strijdkrachten, Tom Middendorp. Hij waarschuwt de generaal voor de ophef die het boek
van Limpach mogelijk al veroorzaken.
26.36 minuten. Commentaarstem: “Volgens Piet Kamphuis hebben de ambtelijke commissies
vooral oog voor de positie van de eigen minister”.
Commentaarstem: “Had de commissie ook gehoord wanneer het boek gepresenteerd zou
worden?”
Piet Kamphuis: “ Nou ik ben een paar keer bij de commissie ontboden en dat was midden
augustus . Omdat de commissie had geconcludeerd dat het voor de Minister van Defensie
het beste was om maximale afstand tot het boek te hebben. En dat waas op zichzelf al een
interessante, dat de minister , die geen enkele rol had gespeeld over iemand van buiten het
instituut bij de tot standkoming van dit boek - en Remy had dit gedaan voordat hij bij ons in
dienst kwam, dit proefschrift. Dat ze dus zeiden van nou, we willen ook bij groepen van
veteranen niet de indruk wekken dat dit in opdracht van de minister is gebeurd of dat het
Ministerie van Defensie achter dit boek staat. Nou, daar heb ik kennis van genomen en een
concreet verzoek was dat men niet wilde dat bij de presentatie van het boek geüniformeerde
militairen aanwezig zouden zijn. En daar zat een beetje de zorg achter men begreep dat het
boek geen plezierige inhoud had. Een beetje de zorg achter van we moeten zien te
voorkomen dat wat toen in Indië is gebeurd nu een negatief effect zou kunnen hebben op
het imago van de krijgsmacht van nu. En nou ja, dus prima.”
Commentaarstem: “Dus geen mensen in uniform?”
Kamphuis: “Ja, ik geloof dat er in totaal twee collega’s in uniform waren.

