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13W O O R D  V O O R A F

WOORD VOORAF

Deze studie gaat over extreem geweld van Nederlandse militairen tijdens de dekolonisatieoorlog in 
Indonesië 1945-1949. Wat bezielt iemand die zelf geen band heeft met de Gordel van Smaragd, om 
zich jarenlang te verdiepen in een dergelijk onderwerp? Oorlog heeft mij van jongs af aan gefasci-
neerd – al weet ik mij bevoorrecht dat ik in een vreedzame westerse maatschappij mag leven. Mijn 
interesse voor het fenomeen oorlog nam verder toe tijdens mijn geschiedenisstudie aan de Uni-
versiteit Bern in Zwitserland, het land waarin ik vanaf mijn tienerjaren ben opgegroeid. Prof. dr. 
Stig Förster, een gezaghebbend militair-historicus, besteedde in zijn colleges veel aandacht aan de 
bloedige mondiale conflicten die sinds de Napoleontische tijd zijn uitgevochten. Mijn latere pro-
motor benadrukte daarbij het belang aandacht te schenken aan ‘kleinere’ oorlogen die in het gro-
tere geschiedkundige verhaal vaak niet veel aandacht krijgen. Hij prentte mij in dat het van groot 
maatschappelijk belang is oorlogen te analyseren: te ontrafelen hoe ze ontstaan, wat hen karakte-
riseert, welke mensen en middelen er worden ingezet en vooral welke ‘lessen’ er uit te leren zijn.

Deze boodschap had ik in mijn achterhoofd toen ik in 2009 op zoek ging naar een geschikt 
promotieonderwerp. Vanwege mijn belangstelling voor koloniale geschiedenis en mijn deels 
Nederlandse komaf werd mijn aandacht getrokken door de Indonesische onafhankelijkheids-
oorlog 1945-1949. Op grond van een verkennend literatuuronderzoek stelde ik vast dat het 
wetenschappelijke onderzoek naar die bewogen periode in de geschiedenis van Nederland en 
Indonesië een belangrijke lacune kent, namelijk waar het de Nederlandse extreme geweldple-
ging in die jaren betreft. Dat werd mijn onderwerp – en ik ben het Schweizerischer National- 
fonds, een stichting vergelijkbaar met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (nwo), dankbaar dat zij het belang ervan erkende en bereid was het onderzoek te 
financieren.

Tijdens mijn onderzoek kwam ik al snel voor enkele uitdagingen te staan. Deze hadden vooral 
te maken met de complexiteit van het onderwerp en de beschikbare bronnen. Na een fase van 
intensief literatuuronderzoek deed ik in de periode 2011-2013 anderhalf jaar onderzoek in de 
Nederlandse archieven, en vooral in de collecties van het Nationaal Archief. Daar kreeg ik toegang 
tot alle documenten die ik wilde inzien, ook de documenten die ‘beperkt openbaar’ waren. Het 
archiefonderzoek was uitermate vruchtbaar en stelde mij in staat een grote hoeveelheid bronnen-
materiaal bijeen te brengen. Mijn promotor bleef mij met zijn vragen stimuleren en prikkelen, 
terwijl prof. dr. Peter Romijn, hoofd Onderzoek van het Instituut voor oorlogs-, holocaust- en 
genocidestudies (niod), en tevens mijn copromotor, een belangrijke vraagbaak was voor spe-
cifiek Nederlandse aspecten van het onderzoek. Mijn verblijf in Den Haag stelde mij tevens in 
de gelegenheid (nader) kennis te maken met Nederlandse vakgenoten. Het was een aangename 
verrassing te ervaren hoe bereidwillig zij waren om kennis en inzichten te delen, mee te denken 
bij de opzet van mijn proefschrift en tips voor relevante bronnen te geven.

Gedurende mijn verblijf in Nederland kreeg mijn onderzoek een hoge actualiteitswaarde. 
Dit kwam vooral door een rechtszaak over een door Nederlandse militairen eind 1947 veroor-
zaakt bloedbad in het West-Javaanse dorp Rawagede. De Staat werd veroordeeld tot het betalen 
van een schadevergoeding aan de weduwen van de standrechtelijk geëxecuteerde mannen. De 
Nederlandse ambassadeur bood publiekelijk zijn excuses aan voor het gebeurde. Meer rechts-
zaken volgden en de media besteedden in toenemende mate aandacht aan het omstreden ver-
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leden, waarbij enkele malen foto’s van (vermeende) executies werden gepubliceerd. Voor drie 
gezaghebbende onderzoeksinstellingen – het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volken-
kunde (kitlv), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (nimh) en het eerder genoemde 
niod vormde deze ontwikkeling in 2012 aanleiding om de regering op te roepen tot een groot 
onderzoek naar geweldtoepassing tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië. Mijn onder-
zoeksthema mocht zich opeens verheugen in politiek-maatschappelijke belangstelling.

Eind 2013 benaderde het nimh mij in Zwitserland met de vraag of ik bereid zou zijn de Afde-
ling Wetenschappelijk Onderzoek tijdelijk te komen versterken. In het kader van de rechtszaken die 
Indonesische staatsburgers hadden aangespannen vanwege excessief Nederlands geweld tijdens de 
dekolonisatieoorlog, was dit militair-historisch kennis- en onderzoeksinstituut van het Ministe-
rie van Defensie belast om namens de Staat het historische verificatieonderzoek uit te voeren. Dat 
betekende een aanzienlijke extra werkbelasting en het nimh had dringend behoefte aan extra, in de 
materie ingewijde onderzoekers. Het aanbod heb ik aanvaard en op 1 augustus 2014 trad ik in dienst 
van het nimh, nadat ik het manuscript voor mijn proefschrift nagenoeg had afgerond. 

In het voorjaar van 2015 diende ik het manuscript van mijn proefschrift in bij mijn promotor 
aan de Universiteit Bern. In het najaar volgde de verdediging, waarna ik mij doctor des. (desig-
natus) mocht noemen – een tussenstap naar de volwaardige doctorstitel. Het Zwitserse pro-
motiestelsel verschilt van het Nederlandse. In Bern vindt de verdediging van een proefschrift 
meestal in kleine kring plaats en kunnen de decaan of de promotores ook nog in die fase kritiek 
leveren of verbetersuggesties doen. De doctor des. wordt geacht dit commentaar te verwerken 
in een eventuele handelseditie (of een andere publicatievorm). Pas als dit gebeurd is en hij (of 
zij) kan aantonen dat het onderzoek daadwerkelijk wordt gepubliceerd, krijgt de promovendus 
de volledige doctorstitel en de daarbij behorende rechten en verplichtingen. De procedure stelt 
de promovendus in staat om commentaar en nieuwe inzichten in de finale tekst te verwerken. 
Naast mijn verificatiewerkzaamheden lag mijn prioriteit na de verdediging bij het drukgereed 
maken van de tekst. First things first, en voor mij was dat het behalen van de doctor-status. Dit 
proces heeft ruim een jaar in beslag genomen, mede omdat gelet op de politiek-maatschappe-
lijke belangstelling voor mijn proefschrift, het besluit viel een Nederlandse editie uit te brengen 
in plaats van de oorspronkelijk gedachte Duitse uitgave.

Nederlandse uitgevers toonden veel belangstelling het boek uit te geven, vooral nadat journa-
liste en historica Anne-Lot Hoek op 15 augustus 2015 in nrc Handelsblad over mijn onderzoek schreef 
en de belangrijkste conclusies openbaarde. Het onderwerp haalde zelfs de voorpagina en vervolgens 
belden veel journalisten. Ook Kamerleden gaven blijk van hun belangstelling. Hoe vleiend derge-
lijke belangstelling moge zijn, ik heb, met uitzondering van een artikel in Trouw van 23 september 
2015, mijn kruit richting media drooggehouden. Uiteindelijk heb ik besloten om de handelseditie te 
laten verzorgen door uitgeverij Boom, die prachtige militair-historische boeken uitgeeft.

Het werken bij het nimh was – en is – een verrijkende ervaring. Na jarenlang in betrekkelijk 
isolement onderzoek te hebben uitgevoerd, kwam ik te werken in een hecht team van door de 
wol geverfde historici onder wie prof. dr. Petra Groen, die al ruim dertig jaar ‘Indische’ onder-
zoekservaring heeft. Het betekende ook een kijk in hoe Nederlandse overheidsinstanties, en dan 
vooral de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, omgaan met zwarte bladzijden in 
het verleden. De directeur van het nimh, drs. Piet Kamphuis, fungeert daarbij als een baken. 
Hij geeft zijn medewerkers alle ruimte om hun onderzoek volgens de academische regels uit 
te voeren en te boekstaven. Het nimh kent een rijke onderzoekstraditie en staat borg voor een 
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regelmatige stroom publicaties. In teamverband komen grote uitgaven tot stand en zonder de 
expertise en collegialiteit van veel collega’s had ik deze editie nooit binnen een jaar kunnen vol-
tooien. Ik sta bij hen in het krijt.

De gang van lijvig Duitstalig proefschrift naar een kloeke Nederlandse handelseditie was 
complex. Een voorbeeld illustreert dat. Zo heb ik alle citaten voor het proefschrift in het Duits 
vertaald; voor de handelseditie moesten de oorspronkelijke citaten weer worden opgezocht en 
in veel gevallen bij de bron gecontroleerd. Monnikenwerk dat met grote inzet en zorgvuldigheid 
door Florine van Berne is uitgevoerd.

Bij uitgeverij Boom was – onder verantwoordelijkheid van uitgever drs. Geert van der Meulen 
– drs. Aranka van der Borgh, deels geassisteerd door Sophie Verhappen ma, verantwoordelijk 
voor de planning en productie. Zij droeg de verantwoordelijkheid voor de inzet van de twee ver-
talers drs. Arie Vogel en dr. Lex Hermans, redacteur drs. Sjoerd de Jong, correctrice drs. Linda 
Slangen en registermaakster Aida van Gelderen.

De vertaalde tekst is behalve door mijzelf ook kritisch bekeken door drs. Piet Kamphuis en 
dr. Thijs Brocades Zaalberg. Florine van Berne ba verrichtte zoals gezegd onontbeerlijk werk 
en geen moeite was haar te veel. De verwerking van het commentaar en het drukgereed maken 
van het manuscript gebeurde vakbekwaam door de bureauredacteuren drs. Yvette Cramer, drs. 
Femke Meijer en drs. Michael Horrée. Cartograaf Erik van Oosten zorgde voor passende kaarten, 
terwijl drs. Judith Moortgat, Andy Smith en Judith Lizé ma de beeldresearch voor hun rekening 
namen. Prof. dr. Jan Hoffenaar bewaakte het gehele proces met vaste hand en zorgde dat ik mij 
vooral op de inhoud kon richten. Alle mensen die een rol hebben gespeeld bij het productie-
proces ben ik erkentelijk. Voor hen passen kort samengevat twee woorden: hartelijk dank!

Al die inspanningen hebben er toe geleid dat de handelseditie in mijn ogen een rijkere en gerijp-
tere inhoud kent dan het oorspronkelijke manuscript dat ik in het voorjaar van 2015 inleverde 
in Bern. Voor wie deze stelling wil verifiëren ligt de Duitse versie van het proefschrift ter inzage 
in de studiezaal van het nimh. Ik wil benadrukken dat mijn onderzoek erop gericht was het 
extreme Nederlandse geweld van 1945-1949 in al zijn facetten in kaart te brengen en te analy-
seren. Dit boek concentreert zich dus bewust op dit type geweld en is door die beperking niet 
representatief voor het Nederlandse militaire optreden als geheel. Dit boek is geen kruistocht 
tegen de Nederlandse militairen die in de kolonie onder moeilijke omstandigheden dienden en 
waarvan de meerderheid zich niet schuldig maakte aan vormen van extreem geweld. Wat ik wil 
laten zien is dat het extreme Nederlandse geweld ofwel massageweld, in tegenstelling tot wat 
de officiële Excessennota uit 1969 poneert en door achtereenvolgende regeringen is uitgedra-
gen, op structurele basis voorkwam. Anders geformuleerd: mishandeling, marteling, ‘stand-
rechtelijke’ executies en ‘brandende kampongs’ waren schering en inslag en niet het resultaat 
van ontsporingen van enkele individuen. De titel van het boek is ontleend aan een citaat van 
een reservekapitein van de Koninklijke Landmacht. Deze officier die in politiek opzicht liberale 
opvattingen aanhing, was in het dagelijks leven spoorwegambtenaar. Hij stond achter het door 
legercommandant Simon Spoor geplande grootscheepse militaire offensief dat Nederland eind 
december 1948 op Java en Sumatra ontketende en dat als Tweede Politionele Actie de Neder-
landse geschiedenisboeken is ingegaan, maar kampte met grote gewetensbezwaren over de in 
zijn ogen te extreme Nederlandse geweldtoepassing. Hij vergeleek die – net als veel andere mili-
tairen – met het optreden van de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. 
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In een brief aan een vriend schreef hij: “Natuurlijk kan je proberen door je persoonlijk optreden 
goed te maken, wat anderen misdoen, maar daarmee wek je de doden niet op uit hun graven, 
daardoor herrijzen de verbrande kampongs van Spoor niet uit hun as.”

Ik ben mij er terdege van bewust dat het voor een historicus relatief makkelijk oordelen is, met 
kennis van de afloop, ver weg van het strijdgewoel en zittend in een bureaustoel. Ik besef ook dat 
ik als militair in een dergelijke positie, strijdend in een zenuwslopende en afmattende guerrilla
oorlog, net zo goed over de schreef had kunnen gaan. Onder Amerikaanse soldaten die aan de 
oorlog in Vietnam deelnamen, deden de gevleugelde woorden de ronde: “When you’re up to your 
ass in alligators, it’s difficult to remember you came to drain the swamp.” Dit overkwam ook veel 
van de ruim 200.000 Nederlandse militairen die in Indonesië werden ingezet. De meesten van 
hen hadden bij vertrek uit Nederland oprecht het idee dat zij de bevolking van de archipel gingen 
beschermen en helpen, iets wat ze in veel gevallen ook deden. Eenmaal daar, hebben zij echter al 
snel ervaren dat de realiteit op het grimmige Indonesische oorlogstoneel er geheel anders uitzag 
dan het voorlichtingsapparaat in Den Haag wilde doen geloven. Toch geldt – en ik benadruk dat 
nogmaals – dat moeilijkheden, tegenslagen of extreme gewelddaden van een onorthodox optre
dende vijand geen vrijbrief zijn tot of rechtvaardiging voor eigen misdaden. Wel kunnen ze een 
verklaring daarvoor bieden en soms maken ze ontsporingen begrijpelijk. Verklaren en begrijpen 
zijn evenwel andere categorieën dan goedpraten en bagatelliseren.  

Dit boek had ik niet kunnen maken zonder steun van velen. Mijn dank gaat allereerst uit naar 
mijn echtgenote Sophia, die mij mijn regelmatige afzondering in de studeerkamer ’s avonds en in 
de weekenden nooit kwalijk nam. Zij stemde tweemaal in naar Den Haag te verhuizen. Ook schonk 
zij het leven aan twee prachtige zonen voor wie zij overwegend in haar eentje de dagelijkse zorg 
droeg. Dit boek draag ik daarom met veel dankbaarheid en liefde aan haar op.

Heel veel heb ik te danken aan mijn promotores, prof. dr. Stig Förster en prof. dr. Peter 
Romijn. Een speciaal woord van dank geldt drs. Piet Kamphuis, die mij in staat stelde dit boek 
bij Boom te laten verschijnen.

Bij het nimh ben ik prof. dr. Petra Groen, prof. dr. Jan Hoffenaar en dr. Thijs Brocades Zaal
berg veel dank verschuldigd voor hun prikkelende vragen, kritische commentaar, advies, ver
betersuggesties en vooral voor de vele gesprekken over mijn onderzoek en het verwoorden van 
de resultaten. Verder dank ik Azarja Harmanny ma, dr. Jaap de Moor, dr. Stef Scagliola, dr. Wil
lem  IJzereef en Esther Zwinkels ma voor hun waardevolle inbreng. Hetzelfde geldt voor Henry 
Klom, die mij in een vroege onderzoeksfase de weg wees in de militaire wereld en met wie ik vele 
verhelderende gesprekken voerde. 

Mijn dank gaat daarnaast uit naar Maddie Baten, Welmoed Bons ma, drs. Herman Burgers, Roel 
Frakking ma, prof. dr. Christian Gerlach, dr. Jasper Heinzen, drs. Maarten Hidskes, prof. dr. Ger
hard Hirschfeld, drs. Dirk Janse, Frank Kanhai, Rogier Koedijk ma, Mark Loderichs ma, dr. Erwin 
van Loo, dr. Bart Luttikhuis, prof. dr. Dirk Moses, drs. Herman Roozenbeek, dr. Marc Segesser, 
Regina Zürcher – en last but not least naar mijn ouders, schoonouders, mijn zus en mijn zwagers.

Hoewel velen mij hebben bijgestaan en hebben bijgedragen aan mijn onderzoek, zijn zij niet 
verantwoordelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst. Daarvoor is slechts één 
persoon verantwoordelijk – en dat ben ik.

Rémy Limpach
Den Haag, augustus 2016
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Hoofdstuk 1
 
INLEIDING

Op 14 september 2011 drong een stukje wereldgeschiedenis een Haagse rechtszaal binnen. Die dag 
verloor de Nederlandse staat na een opzienbarend juridisch touwtrekken een rechtszaak die negen 
hoogbejaarde Indonesische weduwen al in 2008 hadden aangespannen. De aanklaagsters en één 
mannelijke overlevende hadden naar dit middel gegrepen omdat Nederlandse militairen op 9 decem-
ber 1947 in Rawagede (of Rawagedeh, tegenwoordig Balongsari in West-Java) een massamoord op 
120, of volgens een andere bron 431, Indonesische mannen hadden gepleegd. Bij dit bloedbad waren 
de echtgenoten van de aanklaagsters zonder enige vorm van proces ‘standrechtelijk’ geëxecuteerd.

Het Haagse vonnis werd door velen die het proces volgden als baanbrekend gezien. Neder-
land had zich voor Vrouwe Justitia nog vergeefs op verjaring beroepen, maar bood na de 
gerechtelijke uitspraak voor het eerst excuses aan voor een specifieke massaslachting tijdens 
de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Deze symbolische stap werd gezet op  
9 december 2011, precies 64 jaar na het bloedbad. Daarbij begaf de Nederlandse ambassadeur in 
Indonesië, Tjeerd de Zwaan, zich te midden van een spervuur van flitslichten van de pers naar  
de plaats van de misdaad, waar hij namens Nederland aan de nabestaanden van de slachtoffers 
officieel excuses aanbood voor de “tragedie” van 9 december 1947. De Zwaan vermeed daarbij 
kwalificaties als ‘oorlogsmisdaden’ of ‘misdaden’, wat voor de rechtsfilosoof Wouter Veraart 
reden was het gebaar als “afgemeten” en “karig” te beoordelen.1 

Na het vonnis en de excuses werd Liesbeth Zegveld, succesvol advocate en bijzonder hoog-
leraar internationaal humanitair recht, het met de minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosen-
thal eens over een schadevergoeding van 20.000 euro per aanklaagster – een novum in de inter-
nationale koloniale en juridische geschiedenis.2 Dit alles betekende in juridisch opzicht echter 
nog geen definitieve streep onder de zaak: in mei 2012 dienden andere Indonesische weduwen 
aanklachten in wegens nog veel grotere massaslachtingen in Zuid-Celebes (het tegenwoordige 
Zuid-Sulawesi). De in het defensief geraakte Nederlandse autoriteiten publiceerden op 10 sep-
tember 2013 ten slotte een minnelijke schadevergoedingsregeling, op grond waarvan Nederland 
elk van de sindsdien ingediende Indonesische aanklachten individueel onderzoekt en – indien 
de staat de executies als aannemelijk beoordeelt – buiten rechte tot betalingen overgaat.3 

Slechts twee dagen later, op donderdag 12 september 2013, bood de Nederlandse regering 
in de persoon van De Zwaan onder druk van de aanhoudende civiele procedures voor het eerst 
officieel excuses aan voor álle ‘standrechtelijke executies’ die tijdens de Indonesische onafhan-
kelijkheidsoorlog hadden plaatsgevonden. Daarbij kwalificeerde de ambassadeur de geweld-
daden als ‘excessen’. Deze tweede excuusceremonie stuitte in Indonesië op kritiek van de kant 
van zowel enkele politici als groepen slachtoffers, omdat De Zwaan het nationale mea culpa had 
uitgesproken in de ambassade te Jakarta en zich niet speciaal daarvoor naar Zuid-Sulawesi had 
begeven. Bovendien had de ambassadeur de jaarlijkse gedenkdag op 11 december van de door de 
voormalige koloniale mogendheid gepleegde massamoord in Zuid-Sulawesi genegeerd. 

Veel wijst erop dat Nederland het pijnlijke nationale gebaar van excuses zo snel mogelijk 
afgehandeld wilde hebben, en wel vóór het handelsbezoek van minister-president Mark Rutte 
aan Indonesië in november 2013. Een andere reden voor de ambivalente Indonesische reactie op 
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