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0.02 minuten. Presentator. “De Nederlandse koloniale oorlog in Indonesië was sprake van
structureel en massaal geweld en oorlogsmisdaden. In dit boek, “De Brandende kampongs
van generaal Spoor” betoogt de historicus Rémy Limpach dat de legerleiding en de politieke
leiding in Batavia en Den Haag ervan wisten en het lieten gebeuren. De soldaten waren
totaal niet toegerust tot de oorlog die hen wachtte.”
0.35 minuten. Veteraan Flip Juch aan het woord.
1.00 minuten. Beelden en commentaar over de soldaten in Indië.
1.08 minuten. Rémy Limpach (NIMH). “Je moet je voorstellen dat een bataljon, met
operationeel niet meer dan 400 inzetbare militairen, gemiddeld verantwoordelijk was voor
de gebiedsbeheersing daar van de grootte van de provincie Utrecht. En dat betekende dat de
militairen uitgeput en afgemat raakten, dat ze door slopend lange patrouilles, dat ze een kort
lontje kregen. Dat ze nauwelijks tijd hadden voor recuperatie.”
1.39 minuten. Veteraan Flip Juch met foto’s. Vertelt over het werk in het “veld”.
2.24 minuten. Rémy Limpach. “Binnen het militaire apparaat zien we van laag tot hoog
militairen die bij het plegen van extreem geweld direct of indirect betrokken zijn. Maar….als

















ik gevallen van extreem geweld nader heb bekeken dan viel mij snel op dat heel vaak ook
bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten daarbij betrokken waren en betrokken in die zin dat
ze het deels wel best vonden, dat ze wegkeken, dat ze het oogluikend toestonden, dat ze het
nauwelijks controleerden en last but not least dat ze het ook niet bestraften.”
3.11 minuten. Beelden van soldaten in het veld. Commentator: “Extreem wijd verbreid en
structureel geweld met toestemming van de hoogste autoriteiten. Maar Nederland is lang
niet geïnteresseerd in wat zich in Indië heeft afgespeeld.” Vervolgt met de uitzending van
Achter het Nieuws.
3.34 minuten. Plip Juch. “Nou, het was toen nog een kleine zwart/wit televisie Ik was
natuurlijk geïnteresseerd, want het ging over mij. Het ging over ons” (fragment Joop
Hueting).”Naarmate die film aantoonde dat wij oorlogsmisdaden zouden hebben begaan
tijdens ons verblijf daar voelde ik de vraag aankomen van mijn dochter. En aan het einde zei
ze ook: “Pappa, heb jij dat ook gedaan?” (fragmenten Joop Hueting). “Toen heb ik dit
geantwoord: Ik kan niet zeggen ja of nee. Ik kan alleen zeggen, Anita,: ik was erbij. En dat
hielp wel. Maar ik durf wel te zeggen…. Ik zou nu wel durven zeggen tegen haar dat wat mij
in de schoenen geschoven wordt, generaal, dat hebben we niet gedaan.”
4.57 minuten. Gert Oostindie (KITLV).”Over de Nederlandse militairen concludeer ik80
procent heeft helemaal niets ermee te maken gehad of zegt: ik heb het misschien wel gezien
maar het was voor mij de moeite niet waard. Dan blijft nog steeds 20- procent over die wel
van alles en nog wat zegt en dat is voldoende om inderdaad een gruwelijk aantal
oorlogsmisdaden te plegen.”
5.25 minuten. Rémy Limpach. “We zien hier een groep Nederlandse militairen aanleggen op
twee Indonesische gevangenen. En in het andere beeld zien we het resultaat daarvan,
namelijk dat ze gedood zijn. Commentator: “dus een executie zonder vorm van
proces?”Limpach: “Ja. Militairendie bijvoorbeeld uit wraakactie bijvoorbeeld een dorp
binnentrokken en daar dorpelingen executeerden. Dat ze dat in hun rapporten ofwel niet
meldden of afdeden als tijdens een militaire actie is hij gedood, of op de vlucht neergelegd.
Dat was ook een standaardformule om extreem geweld eigenlijk ook in de doofpot te
stoppen.
6.44 minuten. Er wordt door Gert Oostindie geciteerd uit het boek van Limpach.
7.09 minuten. Commentaarstem. “Collega-historicus Gert Oostindie publiceerde vorig jaar
(2005) zijn onderzoek aan de hand van getuigenissen van Indië-veteranen. Langzaam komt er
een kentering in hoe Nederland over de Politionele Acties terugkijkt en of die onderzocht
moeten worden.
7.21 minuten. Oostindie. “Het is uiteindelijk een politieke beslissing om te zeggen: we willen
het nu eindelijk een keer wel doen. Het is wel gebeurd naar de Tweede Wereldoorlog, Loe de
Jong enzovoorts. Maar dat was een heel wat gemakkelijker beslissing want toen waren wij
het slachtoffer en niet de dader.
8.04 minuten. Liesbeth Zegveld komt in de studio aan het woord. Commentator vraagt
waarom dit boek (Brandende kampongs) zo belangrijk is.
8.12 minuten. Zegveld. “Ja het is schokkend. Kijk, wat we in de processen zien zijn steeds
individuele zaken. Maar je krijgt het overall plaatje nu. Als je dit leest - en ik heb alleen het
slot kunnen lezen - dan krijg je een beetje het beeld van het structurele karakter het
systematische karakter. En ik moet zeggen: we zijn er nu ruim tien jaar mee bezig … Ik was
echt geschokt. Ik wist niet wat ik las. We hadden wat plukjes maar het overall plaatje .. Ja,















dat kun je toch in 800 pagina’s iets beter krijgen. En ja, dat doet hij (Limpach) heel goed en
dat komt hard aan.”
8.55 minuten. Commentator. “Structureel geweld staat er in maar er staat ook in dat de
meerderheid van de Nederlandse manschappen geen vuile handen heeft.”
9.00 minuten. Zegveld. “Wat hij (Limpach) eigenlijk laat zien is dat in alle gelederen van het
leger misdrijven werden gepleegd. Niet alle militairen maar wel in alle gelederen. En de ernst
ervan is dat het vooral naar boven toe zo mis is gegaan en dat er niet werd vervolgd en dat
uiteindelijk in Den Haag men toch graag de andere kant op keek en daar ligt ook het debat
van vandaag. Ik denk niet dat je het nog moet hebben over daders. Het gaat natuurlijk niet
meer over strafrecht. Het gaat niet meer over dat soort verantwoordelijkheid. Maar het gaat
over verantwoordelijkheid , die we als rechtstaat en uiteindelijk de regering dragen over hoe
het zo uit de hand kan lopen. En dit ook te erkennen. Ja, niemand heeft tot nu toe de
verantwoordelijkheid erkent. Kijk, er zijn al excuses gemaakt voor wat de weduwen is
overkomen en de zaak die we hebben gevoerd maar dat is toch weer afgebakend. Maar ik
heb hier in Den Haag nog nooit iemand iets horen zeggen.
10.02 minuten. Commentator. “In Den Haag Pim van Galen vroeg in Den Haag om politieke
reacties op het boek van Limpach. Minister Koenders: “Dit is een zwarte bladzijde in de
Nederlandse geschiedenis.” Commentator. “Minister Koenders denkt vandaag ongetwijfeld
terug aan zijn bezoek aan Indonesië in maar dit jaar (2016). Hij bezocht toen de weduwen
van Rawagede”.
10.34 minuten. Koenders: “Wat daar gebeurd is is natuurlijk heel ernstig. Er zijn mensen ook
in de rivier verdwenen. Geëxecuteerd. Door Nederlanders. Dus, dat is ernstig”.
Commentator: “De conclusie dat het geweld structureel was kan het kabinet nog niet
overnemen. Sommige Kamerleden wel. Ze willen een onderzoek.”
10.56 minuten. Sjoerd Sjoerdsma (D’66). “ Een groot onafhankelijk onderzoek om voor eens
en voor altijd die toch donkere pagina’s uit ons Nederlandse verleden onder ogen te komen.
Ook natuurlijk omdat wij in het heden andere landen aanspreken wanneer zij
mensenrechtenschendingen begaan. Dus het gaat ook over de geloofwaardigheid van onze
buitenlandpolitiek nu. Dat wij ook onszelf kritisch durven te bevragen over dingen die in het
verleden misschien niet zo zijn gegaan zoals ze hadden moeten gaan.”
11.16 minuten. Koenders. “En ik vind ook dat Nederland in het reine moet komen met zijn
geschiedenis. We stonden toen aan de verkeerde kant van de geschiedenis, daarmee moeten
we in het reine komen. Dat moet met iedereen, ook in overleg met iedereen. En qua
onderzoek: als u mij nu even de tijd geeft. Ik ga daar niet alleen over en ik vind ook echt dat
dit afgewogen moet gebeuren. En dat dit nu het beste is om uiteindelijk definitief aan
waarheidsbevinding te doen.”
11.49 minuten. Commentaarstem. “De VVD wil een onderzoek alleen steunen als aan drie
voorwaarden is voldaan.
11.55 minuten. Han ten Broeke (VVD). “In de eerste plaats als de medewerking van
Indonesië daaraan wordt verleend. Dat ook de Indonesische archieven opengaan. Maar dat
ook de omstreden rol van de Indonesiërs zelf daarbij aan de orde komt. En dan doel ik op
de Bersiapperiode. De periode direct na de oorlog, waarin tachtigduizend Nederlanders
geïnterneerd hebben gezeten en naar schatting 20.000 Nederlanders zijn omgekomen. En
tenslotte is het van ongelooflijk groot belang dat de veteranen, die in het goede



vertrouwen dat zij namens de Nederlandse regering daar zaten, dat daar zeer zorgvuldig
mee wordt omgesprongen.
13.00. Verder interview met Zegveld, wat verder niet zo interessant is – kijk anders op de link
en scroll naar beneden. Zegveld wil geen nader onderzoek maar dat de regering nu (2016)
over de brug komt met geld voor de Indonesiërs.

