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Annelot Hoek (lid van het dekolonisatieonderzoek) in Nieuwsuur, 2
december 2016.
















00.05. minuten. Commentator. “Ja, een doorbraak zou je kunnen zeggen. Hoe belangrijk is
het dat dit onderzoek er komt?”
00.10 minuten. Anne Lot Hoek: “Ja, heel belangrijk vind ik. Het is een hele heftige impact
voor de oorlog geweest. Met een enorme nasleep aan beide kanten. En toch vormt het
eigenlijk nauwelijks onderdeel van onze geschiedschrijving van ons nationaal geheugen. Dus
het is heel belangrijk dat dit nu goed wordt onderzocht.”
00.28 minuten. Commentator. “Ja, je zou ook kunnen zeggen: er zijn al zoveel onderzoeken.
Laatst dat boek van Limpach. Er zijn toch uitgebreid belangrijke conclusies getrokken wat
daar gebeurd is. We weten al zoveel.”
00.38 minuten. Anne Lot Hoek. “Ja, maar wat Limpach heeft gedaan dat is ontzettend
belangrijk maar het is wel heel erg gefocust op het Nederlandse perspectief. Hij heeft de
Nederlandse archieven onderzocht. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je ook de
Indonesische kant erbij pakt, omdat je het van twee kanten belicht.”
00.54 minuten. Commentator. “Ja, dat is ook wat de Nederlandse regering….Rutte zei ook: ik
wil ook die andere kant onderzocht hebben. U onderschrijft dat, dat dat van groot belang
is?”
01.01 minuten. Anne Lot Hoek. “Ja, ik denk dat je onmogelijk is het ene zonder het andere te
onderzoeken. Heel vaak wordt gedaan of de Bersiapperiode, dat is de periode waarin heel
veel Nederlanders, Indische Nederlanders en Chinezen zijn vermoord, dat dit eigenlijk los
staat van de periode daarna. Maar ik denk dat je het eigenlijk als een geheel moet zen en
het ook op die manier moet onderzoeken. Het ene geweld grijpt in op het andere. En er
wordt ook wel gedaan alsof de Bersiap dan het enige Indonesische geweld is geweest maar
dat is dat is ook iets dat volledig doorliep door de oorlog heen. Het was eigenlijk een
burgeroorlog.”
01.40 minuten. Commentator. “Ja, u doet zelf onderzoek in Indonesië. Hoe leeft het daar?”
01.42 minuten. Anne Lot Hoek “Ja, op een hele andere manier dan hier. Waar wij nu mee
bezig zijn dat heeft daar niet heel veel weerklank of impact. Ik merk het gewoon in de
contacten met bijvoorbeeld Indonesische academici, die zijn er in geïnteresseerd. Studenten
ook. Ja, en op Bali, waar ik onderzoek doe, heb ik ook een Indonesische vertaalster die, ja
aanvankelijk, hier helemaal niets vanaf wist, maar ja, ontzettend geïnteresseerd is, er nu
helemaal mee bezig is en haar familie erbij betrekt. Haar vader, haar opa, blijkt ook in het
verzet te hebben gezeten. Het is op de een of andere manier misschien ook wel iets dat een
beetje aangezwengeld moet worden, maar waarbij de dialoog heel belangrijk is en waar
zeker veel belangstelling voor is.”
02.31 minuten. Commentator. “ Nou bent u met name op Bali onderzoek aan het doen. Daar
spreekt u veel mensen. Daar heeft u onder andere gesproken met Indonesische veteranen.
Laten we daar even een stukje naar kijken.”













02.41 minuten. Indonesische “veteranen”, ze worden “oud-strijders” genoemd, komen aan
het woord.
03.40 minuten. Commentator. “Ja, met een lach op het gezicht over martelingen door de
Nederlanders. Hoe is het gevoel Wat komt u daar tegen? Het gevoel naar de Nederlanders
toe?”
3.46 minuten. Anne Lot Hoek. “Ja, daar is totaal geen wrok. Hij zit ook lachend te vertellen.
Ja, zij hebben die strijd gewonnen Zoals we dit ook zien zijn zij de helden van die strijd. En er
is geen boosheid. Ik heb een gesprek gehad met de nabestaanden van een verzetsleider die
door Nederlanders op Bali is geliquideerd. En die zeggen echt van ja, als deze mannen met
elkaar koffie hadden gedronken dan hadden ze elkaar waarschijnlijk best aardig gevonden.
Maar iedereen werd gestuurd door zijn regering of verzetsleiding en op die manier kwamen
mensen tegenover elkaar te staan. Maar voor dat idee van oorlog is daar heel veel begrip. En
ik ben eigenlijk nauwelijks daar boosheid tegen gekomen.”
4.32 minuten. Commentator. “Verwondert dat u?”
4.33 minuten. Anne Lot Hoek. “Nou, in het begin wel. Maar toen ik dieper dit onderzoek
inging eigenlijk niet meer omdat je toch wel ziet dat de haat vooral naar elkaar gericht is, dus
naar mensen die loyaal waren naar de Nederlanders. En ik denk dat dat ook wel goed te
begrijpen is als je kijkt naar Nederland: Anne Frank is ook door een Nederlander verraden En
ik denk dat dat voor ons, op de een of andere manier, vergelijkbaar is. Dat dat vooral heel erg
pijn doet en dat is daar niet anders. We hebben ook mensen…je buren hebben je verklikt aan
de Nederlanders of … er werd ook gemarteld door Balinesische…eh, dus ja.”
05.11 minuten. Commentator. “Nou hadden we het net al even over het belang dat de beide
kanten, dat het onderzoek zich daarop richt, dat betekent ook dat de Indonesiërs mee
moeten werken. Want Limpach heeft bijvoorbeeld de Nederlandse archieven geopend maar
er is dus ook medewerking van Indonesië nodig. Verwacht u dat Indonesiërs daarvoor open
staan?”
05.28 minuten. Anne Lot Hoek. “Nou, op regeringsniveau heb ik daar niet heel veel
vertrouwen in. Maar ja, ik kan alleen maar zeggen hoe ik dat zelf aanpak. En dat is toch een
beetje onder de radar door gewoon met academici in contact te gaan, die daar wel heel veel
interesse in hebben. Ja, en ik weet van het KITLV in Leiden bijvoorbeeld dat ze contact
hebben met de universiteit in Yogjakarta en dat dat ook goed werkt. Dus ik denk dat er
meerdere mogelijkheden zijn om die samenwerking aan te gaan zonder dat dit echt vanuit
de regering gestuurd moet worden.

