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A d ve r t e n t i e

‘Geweld Indië was structureel’
1945-1950 Nieuw historisch onderzoek maakt officiële standpunt over ‘exce ssen’ Nederlandse militairen onhoudbaar

Door Anne-Lot Hoek

AMSTERDAM. Nederlandse militairen
hebben structureel en op grote schaal
extreem geweld gebruikt tegen Indo-
nesiërs in de periode 1945-’50, na het
uitroepen van de Indonesische onaf-
hankelijkheid, maandag zeventig jaar
ge l e de n .

Ze gingen daarna meestal vrijuit
omdat autoriteiten de misstanden sys-
tematisch in de doofpot stopten.

Dat concludeert de Zwitsers-Neder-
landse historicus Remy Limpach na
een omvangrijk onderzoek van over-
heidsarchieven en persoonlijke getui-
genissen, zoals dagboeken en solda-
tenbr ieven.

Het is voor het eerst dat een histori-
cus het geweld „struc tureel” noemt .
Limpach, die volgende maand aan de
universiteit van Bern hoopt te promo-
veren en nu werkzaam is bij het Ne-
derlands Instituut voor Militaire Histo-
rie (NIMH), ondergraaft in zijn promo-
tie-onderzoek het officiële overheids-

standpunt dat buitensporig geweld in
de jaren 1945-’50 bij wijze van uitzon-
dering, als ‘exce s’ vo o rk wa m .

In 1969 verscheen de zogeheten Ex-
cessennota, waarin 110 gevallen van
extreem geweld worden beschreven
die in regeringsarchieven voorkomen.
Dat de dekolonisatieoorlog – ook be-
kend als de ‘Politionele Acties’ – ve e l
gewelddadiger was, is na vele publica-
ties in de afgelopen decennia alge-
meen bekend. Maar de kernvraag, of
het ging om ‘exce ssen’ dan wel struc-
tureel geweld, is nooit onderzocht. Na
de Excessennota kwam er geen parle-
mentaire enquête en belangrijke ar-
chieven bleven gesloten.

Wraakac ties

Volgens Limpach koos de regering-De
Jong destijds bewust voor de eufemis-
tische term ‘exce s’ „om te suggereren
dat geweld niet op grote schaal voor-
k wa m” en „om gevoelige vergelijkin-
gen met Duitse oorlogsmisdaden te
ve r m i j de n”.

Limpach concludeert echter dat het
Nederlandse leger Indonesiërs juist
wel „re gelmatig”, „op grote schaal” en
„buiten onmiddellijke gevechtsacties
om doodde en mishandelde”. Lim-
pach spreekt van vermoedelijk „dui-
z e n de n” gevallen. Het gaat onder

meer om gevallen van moord op onge-
wapende burgers als wraakactie of,
om een afschrikwekkend voorbeeld te
stellen, het doodschieten van ge-
boeide gevangenen, martelingen in
gevangenissen, verkrachting en plun-

dering. Uit veel persoonlijke docu-
menten blijkt dat betrokken militairen
en getuigen het Nederlandse optreden
wel degelijk vergeleken met dat van de
Duitse bezetters in Nederland.

Verantwoordelijken ontliepen vaak
hun straf, omdat militaire en juridi-
sche gezagsdragers dergelijke geval-
len stelselmatig in de doofpot stopten.
Volgens Limpach ontstond zo een
„cultuur van rechteloosheid”.

‘Militair noodgeval’

Historicus Cees Fasseur, die als Justi-
tie-ambtenaar de Excessennota op-
stelde, zegt in een reactie dat de term
‘structureel geweld’ in 1969 „politiek
onhaalbaar ” was, al „wist iedereen dat
er geen schone oorlogen bestaan”. Hij
had destijds vier maanden de tijd om
de nota te schrijven, daarom was ver-
volgonderzoek volgens hem essenti-
eel. Maar de Rijkscommissie voor Va-
derlandse Geschiedschrijving, ge-
steund door de regering-De Jong,
heeft daar volgens hem ten onrechte

geen ernst mee gemaakt.
De historica Stef Scagliola (Erasmus

Universiteit), die als een van de eer-
sten pleitte voor het gebruik van per-
soonlijke getuigenissen van veteranen
in onderzoek, zegt eveneens dat histo-
rici tot nu toe te voorzichtig zijn ge-
weest. „Dat Limpach nu als eerste een
duidelijke uitspraak durft te doen is
daarom belangrijk.”

Grondig vervolgonderzoek had als
‘feitelijk fundament’ kunnen dienen
voor nieuwe vondsten waarover de
media de laatste jaren hebben gepu-
bliceerd. Limpachs onderzoek wordt
gezien als belangrijke bijdrage aan dat
fundament .

Veel gewelddaden zijn destijds uit-
gelegd als „militair noodgeval”. Of als
noodzakelijke „contraterreur ” te gen
Indonesisch geweld, zoals het optre-
den van kapitein Westerling op Zuid-
Celebes in 1949. Volgens Limpach is
die term echter misleidend. Het ver-
hult dat Nederlandse militairen in die-
zelfde periode zelf ook ongewapende
Indonesiërs martelden en doodden.

De Excessennota legt de verant-
woordelijkheid vooral bij gewone sol-
daten. Limpach meent echter dat de
oorzaken van het geweld in de mili-
taire structuur verankerd zaten en dat
officieren hun ondergeschikten doel-
bewust de vrije hand gaven.
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