
‘Waarheidscommissie Indië is nodig’
Inter view
Geoffrey Robinson

Rechtszaken over Nederlandse
oorlogsmisdaden in Indonesië
kunnen nodig zijn. Maar er zijn
betere manieren om in het
reine te komen met een
gewelddadig verleden, betoogt
Geoffrey Robinson, een
Canadese Indonesië-expert.

Door Anne-Lot Hoek

AMSTERDAM. Een internationale
waarheidscommissie moet Nederland
helpen in het reine te komen met zijn
gewelddadige verleden in Indonesië.

Dat zegt de Canadese hoogleraar en
mensenrechtenexpert Geoffrey Ro-
binson. Zo’n commissie, bijvoorbeeld
naar Zuid-Afrikaans of Latijns-Ameri-
kaans model, zou volgens hem moe-
ten bestaan uit internationale histori-
ci, politici en advocaten.

Rechtszaken, zoals de nabestaan-
den van door Nederlands geweld om-
gekomen Indonesiërs hebben aange-
spannen tegen de staat, zijn volgens
Robinson geen afdoende manier om
het koloniaal verleden af te handelen.
Rechtsvervolging kan nodig zijn,
maar het gaat ook om waarheidsvin-
ding, nationale bewustwording en het
slaan van bruggen met Indonesië,
zegt hij. „De omgang met oorlogsmis-
daden gaat niet in de eerste plaats
over boetedoening. Mensen hebben
recht op de waarheid. Totdat je goed
weet wat er is gebeurd, heeft het wei-
nig zin om je excuses aan te bieden.”

Robinson, hoogleraar Zuidoost-Azi-
atische geschiedenis aan de Universi-
ty of California in Los Angeles (UCLA),
zei dit vorige week in Amsterdam, na
afloop van een symposium over Indo-
nesisch geweld in 1965 tegen commu-
nisten. Hij deed onderzoek bij het Ko-
ninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde (KITLV) in Leiden, was
hoofdonderzoeker bij Amnesty Inter-
national in Londen, en hij was na-
mens de VN in Oost-Timor tijdens het
geweld van 1999. Hij schreef ook over
politiek geweld op Bali in en na de ko-
loniale periode en publiceert binnen-
kort een nieuwe studie over geweld in
postkoloniaal Indonesië.

Zelf beeld

Nederlandse NGO’s waren de initia-
tiefnemers van het internationale
mensenrechtentribunaal voor de In-
donesische moorden van 1965, dat
van 10 tot 13 november in Den Haag
plaatsvindt (overigens zonder offi-
ciële status). Maar Nederland loopt
zelf al decennia achter met het erken-
nen van zijn eigen gewelddadige ver-
leden. „Het beeld van bloedig optre-
den in Indonesië strookt niet met het
Nederlandse zelfbeeld van een land
dat opkomt voor mensenrechten.”
Maar, zegt hij, Nederland is onderdeel
van het internationaal recht en heeft
de verantwoordelijkheid oorlogsmis-
daden goed te onderzoeken.

Een waarheidscommissie, waarin
experts uit diverse velden samenwer-
ken, kan daar volgens hem in voor-
zien. Zo’n commissie hielp Zuid-Afri-
ka na 1994 met de verwerking van de
apartheid. En meer recent is besloten
er een op te zetten in Colombia, waar
al een halve eeuw een conflict woedt
tussen FARC-rebellen en de regering.

Het debat over Nederlands geweld
in Indonesië na 1945 kreeg een impuls
door de bevindingen van de Neder-
lands-Zwitserse historicus Rémy Lim-
pach. In zijn promotieonderzoek aan
de universiteit van Bern concludeer-
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Rechtszaak ‘R awa g e d e’
brak het debat open

Na de publicatie van de door
Cees Fasseur opgestelde Ex-
cessennota (1969) wilde de Ne-
derlandse regering geen juridisch
gevolg geven aan gepleegde
oorlogsmisdaden. Historisch ver-
volgonderzoek kwam maar mond-
jesmaat van de grond. Historici
hebben het onderwerp lang als
politiek probleem gezien, zei his-
toricus Remco Raben eerder in
deze krant. Onderzoek is deels
afhankelijk van overheidsfinancie-
ring. En politiek bleef het enorm
gevoelig, vooral onder druk van
de veteranenlobby.

Pas nadat de Indonesische na-
bestaanden erin slaagden de
Nederlandse staat in 2011 suc-
cesvol aan te klagen voor het
bloedbad in Rawagede (waar 435
mannen werden geëxecuteerd),
werd het debat eindelijk open-
gebroken. De drie historische in-
stituten NIOD, NIMH en KITLV rie-
pen op tot grootschalig onder-
zoek. Historica Stef Scagliola
(Erasmus Universiteit Rotterdam)
betoogde eerder in deze krant
dat het Nederlandse historici aan
een „radicale intellectuele traditie”
heeft ontbroken om deze proble-
matiek op een verantwoordelijke
manier aan te kaarten.

de hij dat extreem geweld gepleegd
door Nederlandse militairen tegen In-
donesiërs geen uitzondering was,
maar wijdverspreid voorkwam en in-
gebed zat in de militaire structuur.

Nederlandse wetenschappers, zo-
als KITLV-directeur Gert Oostindie en
Peter Romijn van het NIOD, hebben
Limpachs bevindingen sindsdien be-
vestigd. „Een belangrijke stap”, zegt
Robinson. „We weten dat Nederland
zich niet anders heeft gedragen dan
andere koloniale machten zoals Brit-
ten en Fransen. Dan is het zaak om
snel over te gaan tot vervolgonder-
zoek. Wat weten we nog niet?”

Volgens Robinson gaat het daarbij
minder om het exacte aantal wanda-
den dan om de aard ervan – zoals ver-
krachting, marteling of executies – en
wie er toestemming voor gaf. Oogge-
tuigenverslagen zijn hierbij belangrijk.

Verific atie

Robinson vindt eveneens dat Lim-
pachs onderzoek vlug openbaar ge-
maakt moet worden, en niet pas in
2016, zoals de auteur heeft bepaald.
Liesbeth Zegveld, de advocaat die In-
donesiërs bijstaat in hun zaak tegen
de staat, deed deze week een soortge-
lijke oproep. Ze eist toegang tot de-
zelfde informatie als de Nederlandse
staat. Die heeft historicus Limpach als
archiefexpert in de arm genomen
voor de verificatie van Zegvelds
claims. Maar die situatie vernauwt het
debat, aldus Robinson, en biedt wei-
nig ruimte voor historische reflectie.
„Als je nu weet dat geweld structureel
was en geen incident, dan is het
vreemd om ze als zodanig af te gaan
handelen in een rechtbank. Je moet
als Nederlandse staat kijken naar een
structurele oplossing.”

In een internationaal opgezette on-
afhankelijke waarheidscommissie
zouden historici met advocaten kun-
nen samenwerken. Naast een weten-
schappelijk rapport dat het geweld
goed in kaart brengt, volgen uit een
waarheidscommissie ook aanbevelin-
gen voor rechtsvervolging en reflectie.

Indonesiërs moeten volgens Robin-
son ook aan zo’n commissie deelne-
men, zelfs als de Indonesische rege-

ring niet wil meewerken. Er zijn ook
Indonesiërs betrokken bij het men-
senrechtentribunaal over 1965, ter-
wijl de Indonesische regering daar
niet aan mee doet. „Je kunt ook op in-
dividuele basis met Indonesische
partners in gesprek gaan. Als het gaat
over gezamenlijke reflectie of herstel-
betalingen die nodig zijn, kijk dan
waar er daar behoefte aan is. Mis-
schien wel aan een gezamenlijk muse-
um dat beide kanten van de medaille
belicht. Deze geschiedenis heeft im-
mers dáár plaatsgevonden.”

Dat gegeven maakt het juist lastig
het nationale bewustzijn over deze
episode aan te spreken. ‘Indië’ was en
is ver weg, en de ‘dekoloni satieoor-

lo g’ ( 1 9 45 - ’50) was complex en zorgt
nog steeds voor veel moreel onbegrip
en verwarring. Toch is dat volgens Ro-
binson geen reden om die geschiede-
nis uit de weg te gaan. „De sentimen-
ten van veteranen en van mensen die
in Japanse kampen hebben gezeten of
slachtoffer waren van de Bersiap [ge-
weld door Indonesische nationalis-
ten] zijn heel begrijpelijk, maar je
moet op een gegeven moment als
land wel kunnen zeggen: oké, maar
nu gaan we het probleem toch eens
goed van alle kanten bekijken en in de
lesboeken opnemen.”

In Duitsland is dat wél gelukt, zegt
hij. „Vrijwel iedere Duitser is voldoen-
de bekend met zijn geschiedenis.”

Geoffrey Robinson

Indonesië: ziekenverplegers van de mariniers verlenen eerste hulp aan gewonde onafhankelijkheidsstrijders na een zuiveringsactie in de buurt van Soerabaja.
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