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NS: dit hadden we wel wat empathischer kunnen aanpakken lnterviw 'Gert oostindie, historicus

Reizigster(so)zonder
pardónuittrein gezet

Hetalgehele
onbegrip r

Van onze verslaggeefster
AnnekeStoftþn

AMSTERDAì| Ìen conducteur van
. deNShaddonderdagavondgeen' genademeteen EGiarlgereizig-

ster die haar dagkaart kenneliik
ntet goed had lngecheckt. op sta-

. tion IÞn Doldeçeen¡rerronzon-
der verdere voorzienlngen, werd
de befaarde dame rond half negen
's avonds zonder pardon uit de
tre¡ngeze¿

'Ze kreeg te horen dat ze nog mazzel
had dat z.e geen boete laeegopgélegd',
zegt haarzoon Marco Willems. 'Ze had-
den haar op zijn minst even kunnen
meenemen naar hetvolgende station
AmersfoorL waar ie beschutting hebt.'
Hij zette hetvoorval opTwitter.Vewol-
gens kreeg db NS tientallen veront-

_¡ waardigdereacties.
De NSgeeft toe dat er'iets empathi-

sche/ gereageerd had kunnen worden
opdezekwestie.

Willems moeder was op bezoek ge-
weest bij haar zus in Eindhoven en op
weg terug naar huis in Harderwijk 'Ze
heeftal jaren geen rijbewijs mee¡ dus
de trein is dan eigenlilk de enige optie',

Datde conducteur'
suggereerde dat zÍf
rnet opzet nÍethad
tngecheclcÇvond
ze noghet ergste

zegt Willems.'Vaak brengt mijn vader
haar naar Eindhoven met de auto. Dan
blijft ze één of tu¡ee nachten bij haar
zus logeren en komt ze met de trein
naarhuis.'

Dat ging tot nu toe zonder proble-
men, zegtWillems.'Ze heeft ook jaren-
,lang een NS-abonnement gehad, dus
ze weet precies hoe het werkt met in-
checken. Dit keer dacht ze ook een
piepje gehoord te hebben bij het pas-
seren van het poortje, maar ze heeft
nietop het scherm gekeken ofze wer-
keliik was ingecheckt.'

De conducteur had weinig medelij-
den'Die zei tegen mijn moeder: u
wilde zeker nog een keer met dezelfde
dagkaartreizen mevrouw? Datvond ze

nog het ergste, datwerd gesuggereerd

dat zij met opzet niet had ingecheckt',
zegtWillems.

In eerste instantie kreegWillems in
eenprivéberichtvan de NStehoren dat
de conducteur'juist' had gehandeld.
'Ze schrevèn: we kunnen er nu niets
meer aan veranderen, sorry voor het
ongemak.'Toen de reuring op Twitt€r
groterwerd, meldde de NS de kwestie
alsnog intern te gaan onderzoeken.

Op zondagmiddag had het bedrijf de
verantwoordelijke conducteur nog
niet gesproken, zegt de woordvoerder.
'Weweten dus nogniet precies wateris
voorgevallen. Wel weet ik dat er contact
is gezocht met de mewouw in kwestie
en haarzoon. We zullen op een goede
manier onze excuses aanbieden.'

Het is in elkgeval geen beleid om rei-
zigers die niet zijn ingecheckt stan-
daard de trein uit te zetten, zegt de
woordvoerder.'Maàr soms is het de
besteoptie, omdat je zo een boetevoor-
komt. De conducteur beoordeelt per
geval hoe er met de situatie wordt om.
gegaan.'

Willems moeder zal zich er niet door
laten weerhouden voortaan weer de
trein te þlcker\verwacht hàar zoon.
'Die laat zich niet zo snel uit het veld
slaan, daar is ze te nuchtervoor.'

dekolonisatie
De T[veede Wereldoorlog eindigde op
15 augustus 1945. Bij die datum staat
Nederland niet graag stil, want hij
markeert ook het beginvan een
beschamende periode.
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andaag, op deTlste
verjaardagvan de ca-
pitulatievanJapan,
zal Gert Oostindie op
de televisie tekst en
uitleggevenbij de
beeldenvandena-
tionale herdenking

bij het Indisch Monument in Den
Haag.

'Over de kijkcijfers maak ik mij
geen illusies', zegt Oostindie (6r),
hoogleraar aan de Universiteit Leiden
en directeurvan hetKoninkliik Insti.
tuutvoorTaal-, Land- en Volken-
kunde. t5 augustus - het formele
einde van de Tweede Wereldoorlog-
heeft in het collectiefgeheugen nooit
de plaatsverworvenvan 4 of 5 mei.

F,r is ookgeen nationale consensus
overwat op deze dag precies wordt
herdacht. Dat hangt samen met het
feit dat met de |apanse overgave de
onrust ih Indonesië nog niet ten
einde was. Duizenden Indische Ne-
derlanders - mensen met een ge-
mengd NederlandsJndonesische
achtergrond - Euroþeanen en Chine-
zen werden tijdens de zogenoemde 

'

Bersiap (najaar/winter rSaS) gruwe-
Iijkvermoord. En tijdens de daarop
volgende dekolonisatieoorlog zou-
den nog eens vijfduizend Neder-
landse militairen en honderddui-
zend Indonesiërs om het leven ko
men.

15 augustus markeert dus het begin
van een periode die Nederlanders
eensgezind hebben verdronggn.

Waar het vandaag dus om gaat?
Niet primair om een herdenking van
oorlogshandelingen. iWe herdenken
de Nederlanders die de oorlogsjaren
inJapanse kampen hebben doorge-
bracht, maar ook de Indische Neder-
Ianders. De mensen die tijdens de be-
zetting onder vaak erbarmelijke om-
standigheden buiten de kampen leef-
den, die na de bezetting door
Indonesische nationalisten alsverra-
ders werden gezien, en die na de soe
vereiniteitsoverdracht niet erg wel-
kom waren in Nederland. Wat kom je
hier eigenlijk doen, was de benade- 

-

ringdie hun hierten deelviel. De na-
tionale herdenking is mede door die
groep zelf afgedwongen, als een cor-
rectie van de onverschilligheid van
woeger: jullie horen erwel degelijk
bij.'

Ytlaardoor is de dekolonisatie van
lndonesië zo slordig verlopen?
'Dathing samen methet algehele on-
begrip in Nederland voor het Indone-
sisch nationalisme en vôor wat sinds
ß42 in lndonesiëwas gebeurd. Men

Koloniaal rijk in
ontbinding
17f'ECEilBENl94l
Nederland verklaart Japan de oorlog
als reactie op deJapanse aanval op
Pearl Harbor

I ¡¡JAtaUARt 19{2
Japanners vallen Nederlands-Bor-
neo binnen

r 5 irAARTlfl¡it
Batavia (hoofdstad van Nederlands-
lndië) bezet

I 15AT'GUSTUS 1945
Japan capituleert

IITAUGUSTUSlf¡¡t5
Soekarno roept de I ndonesische on-
afhankelijkheid uit

I 2t JULI-s AIJGUSTUS 19¡07

Eerste'politionele actie'

t 19 DEGE]{BER lg¡[8-sJAllUARl t!t49
Tweede'politionele actie'

127 DECEi|BER t¡r49
Soevereiniteitsoverdacht in het Pa-
leis op De Dam

wilde niet beseffen dat de koloniale
samenleving niet alleen was verwoest
door de fapanners, maar ook doordat
het nationalisme veel sterkerwas dan
gedacht.

'Soekarno (die op U augustus 1945
de Indonesische onaftrankelijkheid
had uitgeroepen, red.) werd hier ge-
zien als een Mussert. Een landverra-
derdie een naief volkhad misleid.
Metzo iemand wilde de Nederlandse
regering aanvankelijk niet eens om
tafel zitten. In de Nederlandse percep-
tie was Indonesië niet alleen onmis-
baar - economisch en geopolitiek -
maarwerd ookde steunvande Indo-
nesiërs voor het Nederlandse gezag
schromeli¡k overschat.'

De Bersiap, de moordpartii op Ne-
derlanders in lndische Nederlan-
ders, zal de regering ook niet toe-
schietelijker hebben gemaakt.
'Die Bersiap en overigens ookal het
geweld tussen Indonesiërs onderling,
vormt een gruwelijke paradox in het
dekolonisatieproces. De Nederlandse
regering heeft hiermee de zoge-
noemde politionele acties willen legi-
timeren: als we niet ingrijpen, wordt
hetnooit rustig. Maar je kunt de
waag stellen of met de inzetvan Ne-
derlandse militairen de chaos niet
onbedoeld werd vergroot.'
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Hebben andere koloniale mach-
ten de tekenen des tijds beter
verstaan?
'Elke koloniale macht heeft onder-
vonden dat dekoloniseren veel moei-
lijkeris dan koloniseren. De Britten
waren vaak nog betrekkelij k pragma-
tisch: zij onderkenden op een zeker
moment dat hun enorme rijk niet te
handhavenwas. De Fransen deden
daar langer over. De dekolonisatie
van Algerije - nota bene een Franse
provincie- was een uiterst bloedige
aangelegenheid, ook omdat I miljoen
Fransen het als hun vaderland be-
schouwden. Ze zetten hun hakken in
het zand. Die houding zag je ook bij
veel Indische Nederlanders en bij het
kader van het KNIL, het Koninklijk Ne-
derlandslndisch Leger: voor hen zou
in een onafhankelijklndonesië im-
mers geen plaats zijn.'

Verklaart dat waarom het KNIL
meer misdrijven zou hebben ge-
pleegd tijdens de dekolonisatie-
oorlog dan de landmacht, die
vooral uit dienstplichtigen be-
stond? "

'Nou, je moetvoorzichtig zijn met die
aanname. Maar het is waar: het gros
van de Nederlanders waren dienst-
plichtigen die nog nooit eerder in In-
donesiëwaren geweest. Het KNIL
daarentegen wortelde in de koloniale
cultuuren had al decennia het hoofd
geboden aan opstanden. We zien Ne-
derland altijd als een land zonder mi-
litaire traditie, maarin voormalig Ne-
derlands-lndië was die traditie er wel
degelijk. Daar waren militairen ge-
wend om strijd te leveren en slachtof-
fers te maken, ookonderongewa-
pende dorpelingen.'

De waag is of die praktijk de uit-
zondering was of de regel.
'In1969 nam de Nederlandse regering
het standpunt in dat oorlogsmisdrij-

a,
Menzag
Soekarnohier
als een soort
Mussert,een
landverrader

mond Westerling-kapitein bij het
Korps Speciale Troepen - naderhand
onomwonden da¡ hij geregeld groe-
pen Indonesiërs lietexecuteren om er
goedde schrikinte jagen. Hij be-
weerde daarmee juist veel mensenle-
vens te hebbengespaard. Killebom-
bardementen vanaf grote afstand
maakten volgens hem veel meer on-
schuldige slachtoffers. Dátwaren pas
oorlogsmisdaden volgens hem.'

Voor uw recente boek Soldaat in
Indonesiëheeft u vþle honderden
egodocumenten van militairen
geraadpleegd. Hoe kijken zij te-
rug op hun aandeel in de oorlog?
'Velen hebben in wrokgezwegen over
watze in Indonesië hebben gedaan
en meegemaak. Datlijktwel wat op
de Indische ervaring, waarover Adri-
aan van Dis ooit zei: ze hebben gezwe-
gen meteen uitroepteken -niemand
wil weten hoe het er daar aan toeging,
nou,láát dan ookmaar. Dat is de geest
die inveelvan die documenten door-
klinkt.

'De veteranen hebben zich onder-
gewaardeerd en onbegrepen gevoeld.
Tot hun dood wilden velen geloven
dat die verloren oorlog toch niet hele-
maal zinloos was geweest. Dathet
zonderhen allemaal nogveel erger
was geweest. En als je die getuigenis-
sen onbevangen leest, dan begrijp je

_ hun dilemma's ookbete¡ enwaarorn
het soms vreselijkuit de hand liep.
Dat houd ik mijn studenten ook voor:
wees voorzichtig met de gedachte dat
jullie hetallemaal'goed' zouden heb-
bengedaan.'

Waarom heeft Nederland zolang
geaarzeld om dit verleden onder
ogen te zien?
'De politieke en militaire top, maar
ook de 'repa'trianten' en de Indië-vete-
ranen wilden die discussie helemaal
niet. Enveel breder leefde ook onge-

JI
Elkekoloniale
machtheeft
ondervondendat
dekoloniseren
heelmoeiliikis

volk schopt de wrede kolonisatoren
het land uit. Kritisch zelfonderzoek
zou aan het licht brengen datveel ge-
meenschappendie nu de Republiek
Indonesië vormen ook elkaar te vuur
en te zwaardbevochten, en datook
Indonesiërs onderling gruwelijke
wreedheden begingen. Tot voor kort
waren dat onbespreekbare thema's.'

Nu niet meer?
'Er is eenvoorzichtige kentering
gaande, wat ermee zou kunnen sa-
menhangen dat president f oko Wi-
dodo minder met het leger is verbon-
den dan zijn voorgangers. Van Soldaat ,.
inlndonesiëverschijnt nu een Indone- '
sische vertaling, in september houd
ik in Indonesië een lange reeks lezin-
gen over dat boek. Een jaar oftien ge-
leden zou datondenkbaarzijn ge-
weest. Nog maartwee jaar geleden
woeg de huidige ministervan Buiten-
landse Zaken Retno Marsudi onze on-
derzoekers: die Bersiap, watwas dat
nu eigenlijk?

'Daaruit blijkt toch de toenemende
bereidheid om heteigen verleden on-
der ogen te zien. En vergeet niet: wU
in Nederland hebben erooktiental-
lenjaren overgedaan.'

Gert Oostindie

Foto Freek van
den Bergh

ven uitzonderlijk waren geweest. Dat
standpunt is na alle onthullingenvan
de laatste jaren niet meer houdbaar
en Nederland lijktookwel bereid om
datonderogen te zien. Maarwe we-

,Íen nogheel veel niet. Hoe heeftbij-
voorbeeld de legerleiding zich opge-
stelcl? Ik denk nog steeds dat het ple-
gen vanwreedheden nietwerd aan-
gemoedigd, maardat erwel werd
weggekeken. Ook omdat gericht ge-
weld soms best effectief was.'

Effectief?
'Gruwelijk, maarwaa¡ vanuit een be-
perkte militaire logica. Zo stelde Ray-

loof: oorlogsmisdaden, dat hoort niet
bij ons land, wij zijn toch een progres-
sief gidsland? Daarbij paste geen Viet-
nam-achtig verleden. Wat de aan-
drang ook heeft getemperd, is dat In-
donesië ergeen behoefte aan had dat
verleden op te rakelen.'

Hoe kwam dat zo?
'Dat heeft te maken met de oor-
sprongsmythe van de Republiek In-
donesië: een heroïsch, eensgezind
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