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Penelitian Menyeluruh Kekerasan Serdadu Belanda di Indonesia 

Historia, 6 december 2016. 

‘Indonesiërs willen ook nuance in onderzoek dekolonisatieoorlog’ 

Universiteit Leiden, 5 december 2016. 

Reizen met een steen in de schoen 

NRC, 3 december 2016. 

 Nieuw onderzoek naar dekolonisatie Indië 

NRC, 2 december 2016. 

 Het komt er eindelijk: een breed onderzoek naar geweld tijdens de dekolonisatie 

Trouw, 2 december 2016. 

 Kabinet akkoord met groot onderzoek naar geweld Indië 

de Volkskrant, 2 december 2016. 

Kabinet laat dekolonisatie Nederlands-Indië onderzoeken 

NOS, 2 december 2016. 

Een onderzoek naar schuld en boete 

NRC, 22 november 2016 

Oecumene onder militairen aan het Indisch front 

Nederlands Dagblad, 12 november 2016 

Helden met bloed aan de handen 

NRC, 4 november 2016 

Het heden bepaalt hoe we kijken naar het verleden 

de Volkskrant, 31 oktober 2016 

Gordelroos van Smaragd 

de Groene Amsterdammer, 20 oktober 2016 

Die zwarte bladzijde is echt zwart 

de Groene Amsterdammer, 20 oktober 2016 

De Brandende kampongs van generaal Spoor 

De Boeken, VPRO, 8 oktober 2016 

Brandende kampongs onderzoek moet wel onpartijdig zijn 

NRC, 7 oktober 2016 
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http://www.volkskrant.nl/binnenland/kabinet-akkoord-met-groot-onderzoek-naar-geweld-indie~a4426593/
http://nos.nl/artikel/2146059-kabinet-laat-dekolonisatie-nederlands-indie-onderzoeken.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/22/een-onderzoek-naar-schuld-en-boete-5389500-a1532953
https://www.nd.nl/cookies-op-nd-nl.1449892.lynkx?r=%2fnieuws%2fgeloof%2foecumene-onder-militairen-aan-het-indisch-front.2319042.lynkx
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/04/helden-met-bloed-aan-de-handen-5135425-a1530262
http://www.volkskrant.nl/opinie/het-heden-bepaalt-hoe-we-kijken-naar-het-verleden~a4405444/
https://www.groene.nl/artikel/gordelroos-van-smaragd
https://www.groene.nl/artikel/die-zwarte-bladzijde-is-echt-zwart
http://www.vpro.nl/speel~RBX_VPRO_5437209~de-boeken~.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/07/brandende-kampongs-onderzoek-moet-wel-onpartijdig-zijn-4665994-a1525536


We willen het (niet) weten 

NRC, 7 oktober 2016 

Geef slachtoffers Nederlands-Indië een stem 

NRC, 5 oktober 2016 

Luister ook eens naar de Indonesiërs zelf 

de Volkskrant, 5 oktober 2016 

“Iedere natie heeft moeite met zwarte pagina’s uit de eigen geschiedenis”  

Historiek, 4 oktober 2016 

Brandende kampongs – een reflectie 

Militaire spectator 185, 2016 

Extreem Nederlands militair geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949 

Militaire spectator 185, 2016 

Waar blijft het mea culpa van de Nederlandse overheid? 

de Groene Amsterdammer, 4 oktober 2016 

Lange weg naar erkenning Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië 

Andere Tijden, 4 oktober 2016 

Onderzoek Nederlandse en Indonesische oorlogsmisdaden 

de Volkskrant, 4 oktober 2016 

Vuile Indië oorlog 

OVT, 2 oktober 2016 

Commentaar: Nederland en Indonesië moeten verzoenen, niet excuseren 

de Volkskrant, 1 oktober 2016 

Nederland gebruikte 'structureel geweld' bij koloniale oorlog in Indonesië 

de Volkskrant, 29 september 2016 

Hoe nu verder met ‘die ellendige oorlog’? 

Elsevier, 29 september 2016 

Indië-militairen pleegden op grote schaal oorlogsmisdaden 

AD, 29 september 2016 

'Geweld Indië schuld van legertop en politiek' 

Telegraaf, 29 september 2016 

Historicus oordeelt hard over (leger)leiders Nederlands-Indië 

Elsevier, 29 september 2016 

Extreem geweld in Indië schuld van het hoogste gezag 

NRC, 29 september 2016 

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/07/we-willen-het-niet-weten-4668423-a1525507
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https://www.groene.nl/artikel/waar-blijft-het-mea-culpa-van-de-nederlandse-overheid
http://anderetijden.nl/artikel/6623/Lange-weg-naar-erkenning-Nederlandse-oorlogsmisdaden-in-Indonesie
http://www.volkskrant.nl/opinie/onderzoek-nederlandse-en-indonesische-oorlogsmisdaden~a4388499/
http://www.vpro.nl/programmas/ovt/speel~RBX_VPRO_5315581~vuile-indi%C3%AB-oorlog-11-33~.html
http://www.volkskrant.nl/opinie/commentaar-nederland-en-indonesie-moeten-verzoenen-niet-excuseren~a4387018/
http://www.volkskrant.nl/buitenland/nederland-gebruikte-structureel-geweld-bij-koloniale-oorlog-in-indonesie~a4386256/
http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/09/hoe-nu-verder-met-die-ellendige-oorlog-2884357W/
http://www.ad.nl/dossier-nieuws/indie-militairen-pleegden-op-grote-schaal-oorlogsmisdaden~a4fc128a/
http://www.telegraaf.nl/binnenland/26709536/___Geweld_Indie_schuld_legertop___.html
http://www.elsevier.nl/opinie/blog/2016/09/historicus-oordeelt-hard-over-legerleiders-nederlands-indie-370606/
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/29/extreem-geweld-indie-schuld-van-hoogste-gezag-4520038-a1523976


Moorden en martelingen verdoezelen was ‘gewoon beleid’ 

NRC, 29 september 2016 

Extreem geweld in Nederlands-Indië was structureel’ 

Nieuwsuur, 29 september 2016. 

Fasseur keek juist niet weg van oorlogsmisdaden 

NRC, 28 september 2016 

Iedereen wist het, maar niemand kon het zeggen 

NRC, 16 september 2016 

Geruchtmakende studie nu ook toegankelijk voor Indonesiërs 

Trouw, 10 september 2016. 

Japan capituleerde, maar wij bleven Indië bezetten 

NRC, 19 augustus 2016 

Geef 350 jaar koloniale geschiedenis een goede plek 

de Volkskrant, 19 augustus 2016 

Op 15 en 17 augustus herdenken om te leren van gemaakte fouten 

NRC, 16 augustus 2016 

Het algehele onbegrip voor dekolonisatie 

de Volkskrant, 15 augustus 2016 

Ik herdenk Indië 

Radio 1, 15 augustus 2016. 

‘Het algehele onbegrip voor dekolonisatie’ 

de Volkskrant, 15 augustus 2016. 

Je huid was te bruin of te blank 

NRC, 13 augustus 2016 

‘Zoon van onthoofde TNI-kapitein klaagt Nederland aan’ 

NRC, 21 mei 2016. 

 

‘Malik wil excuses voor de onthoofding van zijn vader’ 

NRC, 21 mei 2016 

 

‘Staat draait in rechtspraak over verkrachting in Indonesië’ 

NRC, 2 mei 2016. 

 

‘In 1949 verkracht, dus is haar zaak nu verjaard?’ 

NRC, 2 mei 2016. 

‘Wandaden in Indonesië‘ 

OVT, 24  april 2016. 
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https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/16/iedereen-wist-het-maar-niemand-kon-het-zeggen-4264914-a1521914
http://www.kitlv.nl/wp-content/uploads/2016/09/Trouw-16-09-10-Geruchtmakende-studie-nu-ook-toegankelijk-voor-Indonesi%C3%ABrs.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/19/japan-capituleerde-maar-wij-bleven-indie-bezetten-3844721-a1516935
http://www.volkskrant.nl/opinie/richt-een-museum-op-over-het-nederlands-indische-verleden~a4360329/
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/16/op-15-en-17-augustus-herdenken-om-te-lerenvan-gemaakte-fouten-3785987-a1516396
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-algehele-onbegrip-voor-dekolonisatie-nederlands-indie~a4357707/
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-algehele-onbegrip-voor-dekolonisatie-nederlands-indie~a4357707/
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/12/je-huid-was-of-te-blank-of-te-bruin-3700577-a1516033
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/05/21/zoon-van-onthoofde-tni-kapitein-klaagt-nederland-1622964
http://www.nrc.nl/next/2016/05/21/malik-wil-excuses-voor-de-onthoofding-van-zijn-vad-2406320
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2016/mei/2/staat-draait-in-rechtspraak-over-verkrachting-in-i-1614679
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‘Onderzoek 1945-1950 is nodig, of Joko Widodo het wil of niet’ 

NRC, 19 april 2016. 

 

‘Mijn mensen willen maar één ding: een beter leven’ 

NRC, 15 april 2016 

‘In Rawagede was de rivier rood’ 

NRC, 26 maart 2016. 

 

‘Excessen of oorlogsmisdaden’ 

NRC, 18 februari 2016 

‘Nederlandse oorlogsmisdaden: Het bloedbad van Rengat’ 

Reporter Radio, NPO1, 14 februari 2016. 

‘Ook op Sumatra richtten de Nederlanders een bloedbad aan’ 

NRC, 13 februari 2016. 

‘Oorlogsmisdaden in Indonesië’ 

Historisch Nieuwsblad, 31 januari 2016. 

‘Tijd voor grondig onderzoek naar het Indische verleden’ 

NRC, 28 januari 2016. 

‘Na zijn bekentenis kantelde het beeld over Indië’ 

NRC, 20 januari 2016. 

‘Een kroniek van ontkenning en onthulling’ 

De Groene Amsterdammer, 14 januari 2016. 

‘Wij gaan het hier nog heel moeilijk krijgen’ 

NRC, 9 januari 2016. 
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http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/44559/boeken-soldaat-in-indonesie-1945-1950-gert-oostindie.html
http://www.nrc.nl/next/2016/01/29/tijd-voor-grondig-onderzoek-naar-het-indische-verl-1581341
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/01/20/na-zijn-bekentenis-kantelde-het-beeld-over-indie-1581945
https://www.groene.nl/artikel/een-kroniek-van-ontkenning-en-onthulling
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