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Abstract
Meer en meer wordt benadrukt dat de Nederlandse Staat flink
heeft huisgehouden in voormalig Nederlands-Indië. En hoewel de
oorlogsmisdaden begaan door Nederland inmiddels meer dan zeven
decennia geleden plaatsvonden, is de worsteling van de Staat met
kwesties als hoe om te gaan met de nabestaanden, nog zo vers als
vandaag. Meerdere aspecten worden verondersteld te komen kijken
bij het oplossen van die worsteling. Het beeld dat Nederlandse
kranten al die tijd hebben gevormd over onze voormalige kolonie
en onze activiteiten aldaar, is daar één van. Journalisten werken
met invalshoeken en gieten nieuws in een vorm, welke een indruk
achterlaat. Maar hoeveel invloed kan zo’n indruk hebben op het
denken en doen van de Staat als het op de nabestaanden van de
Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog aankomt? Om na te gaan
in hoeverre beeldvorming in de media, specifiek de Nederlandse
kranten, van invloed is geweest op het handelen van de Staat, is er
getracht een antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvraag:

In hoeverre bepaalt de beeldvorming in Nederlandse kranten over
de periode van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog van 1945
- 1949, hoe de Nederlandse Staat tot op heden is omgegaan met
nabestaanden?
Middels het uitvoeren van deductief framingonderzoek, heb ik eerst
in cijfers een beeld geprobeerd te schetsen van de mate waarin
beeldvorming in vier verschillende Nederlandse kranten aanwezig is.
Dus: wat is de verhouding tussen krantenartikelen van ‘neutrale aard’
en artikelen geschreven om invloed uit te oefenen dan wel druk te
zetten op het beleid van de Staat / haar vertegenwoordigers. Ik heb
dit onderzoek uitgevoerd door een reeks krantenartikelen langs een
‘meetlat’ van vier beeldvormingindicatoren te leggen en te analyseren
hoeveel van dergelijke artikelen zich bijvoorbeeld laten meten als
zijnde sterk objectief of juist niet. De resultaten van deze analyses
geven aan of er sprake is van veel beeldvorming in Nederlandse

krantenartikelen en op welke manier die beeldvorming zich uit. Ik
heb daarnaast experts op het gebied van media, geschiedenis, recht
en Nederlands-Indië geïnterviewd om context te verschaffen bij
de resultaten van het framingonderzoek en aan te geven: is deze
beeldvorming van invloed geweest?
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat, zoals het
theoretisch kader al deed vermoeden, de beeldvorming in
Nederlandse krantenartikelen uit de periode 1945-2018, bepalend kan
zijn voor de houding van de Staat ten aanzien van nabestaanden van
de dekolonisatieoorlog. Dit is het geval in zoverre dat de invloed van
die beeldvorming, af en aan in samenspel met andere actoren binnen
de maatschappij, ‘tot in de Kamer kan reiken, tot discussie onder
politici kan leiden, met zekerheid onderdeel vormt van het proces dat
voorafgaat aan enige besluiten die de Staat neemt –en, zo niet: direct
aanleiding geeft tot een reactie van de Staat’.
Het beste voorbeeld van de mate waarin beeldvorming in de
Nederlandse kranten bepaald heeft hoe de Staat met nabestaanden
omgaat: het dekolonisatieonderzoek welke, dankzij de gigantische
aandacht voor onder meer Rémy Limpachs boek De brandende
kampongs van generaal Spoor in de kranten, ervoor
zorgde dat er eindelijk geluisterd wordt naar de
nabestaanden. Iets wat, zo is gebleken, zijzelf veel
belangrijker vinden dan geld of excuses.
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Proloog
Met genoegen presenteer ik mijn bachelorscriptie. Ik rond hiermee, na
een half jaar kennisverruimend werk, mijn studie Media, Informatie &
Communicatie af aan de Hogeschool van Amsterdam.
Het leek mij ideaal om het onderwerp van Nederlands-Indië te
koppelen aan beeldvorming in de media, over de oorlogsmisdaden
aldaar begaan –een mooie balans tussen mijn studierichting en
persoonlijke interesse in geschiedschrijving. Hoewel het niet de
enige redenen waren, droeg het doen van mijn profielwerkstuk
over Indonesiës aardrijkskundige fenomenen en het gegeven dat
onder medestudenten de invalshoek van mediainvloed en koloniale
geschiedenis nog relatief ononderzocht was, bij aan het besluit om
mijn scriptie te wijden aan de aandacht voor nabestaanden van
oorlogsmisdaden, gepleegd door dit land in de jaren ‘40.
Ik zou graag een moment nemen om wat mensen te bedanken.
Deze betreffen in de eerste plaats dhr. H.J. Diekerhof, welke mij
gedurende het half jaar van begeleiding, advies en feedback
voorzien heeft. In de tweede plaats alle respondenten die ik heb
mogen interviewen, gevolgd door het geduld en de interesse in mijn
onderzoek vanuit mijn familie en op de laatste, nochtans niet
minste plaats: de drukker die voor de productie van
het fysieke inkijkexemplaar gezorgd heeft.
Jan M. van der Molen VI
Groningen / Amsterdam, juli 2018

“ We liepen op patrouille en kwamen wat

boeren tegen. En ineens zette één van
de jongens z’n gun erop: ‘prrrt’. *gniffelt*
Waarop de patrouille-commandant zei:
‘Schei alsjeblieft uit met die flauwekul’.
Nou, dat zijn geloof ik oorlogsmisdaden. ”
				

– Joop Hueting, oud-stoottroeper

“ Kranten en tijdschriften stonden niet

echt te popelen. Het was echt een
gevecht om het onderwerp op de agenda
te krijgen. Je kreeg altijd te horen:
‘Oh, Indië? Saai.’ ”
– Anne-Lot Hoek, historica & journaliste
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Inleiding

Glossarium
Politionele acties:

1. Inleiding onderzoek
Benaming voor twee offensieve operaties door
Nederlandse strijdkrachten tijdens de Indonesische
Onafhankelijkheidsoorlog.

Bersiap-periode:

Het gezagsvacuüm in het toenmalige NederlandsIndië, dat ontstond na de capitulatie van Japan in ‘45.
De geweldadige periode duurde van ‘45 tot ‘46.

Totoks:

Het Indonesische of Maleisische woord voor een
in Nederlands-Indië wonende volbloed ‘blanke’,
Europese, Nederlander.

Droste-effect:		

Effect waarbij iets een verkleinde versie van zichzelf
bevat: dit proces van zelfverwijzing heet recursie. In
theorie kan dit oneindig doorgaan.

Repatriëring:

Naar het vaderland terugkeren van Nederlanders uit
Indonesië vanaf 1945.

My Lai:

Een slachting op 16 maart 1968 die werd aangericht
door Amerikaanse soldaten tegen burgers, vooral
vrouwen en kinderen, uit de Vietnamese plaats My Lai.

Vormfouten:
		

Term uit de rechtspraak die duidt op een gemaakte
fout in de procedure, volgens art. 359a Sv.

Excessen:

In de context van oorlog, een verbloemende term voor
buitensporige geweldpleging.

Pemoeda’s:

Indonesische jeugd / republikeinse jongerenbeweging.

Vergangenheitsbewältigung:

Een samengesteld Duits woord waarmee de Duitse
worsteling wordt aangeduid om in het reine te komen
met het (meestal nationaalsocialistische) verleden.

Dekolonisatieoorlog:

Ook wel de Indonesische Onafhankelijkheidsstrijd
genoemd: de oorlog die er toe leidde dat Indonesië
onafhankelijk werd.

1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding en de doelstelling van dit onderzoek
beschreven en zal ik mijn centrale onderzoeksvraag en bijbehorende
deelvragen formuleren. Verder zal ik ingaan op de methoden die ik heb
toegepast voor mijn onderzoek, voorzie ik in de afbakening van dat
onderzoek en zet ik het theoretisch kader uiteen.

1.2 Aanleiding
“Twee mensen die zeggen dat ze zijn gemarteld en verkracht door
Nederlandse militairen in het voormalige Nederlands-Indië willen
de Nederlandse Staat aanklagen.” (de Volkskrant, 2014)
“. . . op 9 december 1947 werden in het dorp Rawagede 431 mannen
vermoord door Nederlandse militairen. . . . Toch werd besloten de
daders niet te vervolgen. Ook na de Indonesische onafhankelijkheid
in 1949 was er geen belangstelling voor.” (Historisch Nieuwsblad,
2015)
Bovenstaande citaten representeren een discussie die nog maar een
aantal jaren en tot voor kort in de media de aandacht weet te vinden,
en bovendien onze regering in zijn greep houdt. Het eerste citaat is
uit 2014, het andere uit 2015. Een snelle oogopslag gericht op het
nieuws over dit onderwerp doet denken dat bijna alles wat hierover
geschreven is, van recente makelij is. Bijna zelfs, alsof het onderwerp
zelf –de oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië– even recentelijk is. ‘Geen
belangstelling’, stelt het Historisch Nieuwsblad dus. Nu is die belangstelling
er echter kennelijk wel. Maar waarom pas nu? Is de kwestie NederlandsIndië daadwerkelijk iets dat gewoon de nodige belangstelling ontbeerde?
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In deze foto, genomen op 15 september 2011, zijn de reliëfs te zien van de slachting van Indonesiërs in
1947 door Nederlandse militairen. Het momument staat tentoongesteld in het dorpje Rawagede.

AFP Foto / nr. 16453195
Romeo Gacad
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Of had het publiek geen negatief of schokkend genoeg beeld van ‘ons’
handelen in Indië? Of misschien hadden de nabestaanden simpelweg
niet de benodigdheden om eerder naar buiten te treden over wat hen
aangedaan is?
Hoe dan ook is het opmerkelijk te noemen dat de hoogste concentratie
aan kritische berichtgeving in de periode na 1995 lijkt te liggen. Veel
opmerkelijker is dat de eerste echte rechtszaak tegen de Staat voor
‘misdragingen’ anders dan executeringen, in onze voormalige kolonie, in
2009 was. En nog opmerkelijker: relatief kort daarna, op 14 september
2017, nog geen 9 maanden geleden en toch 71 jaar na dato, kondigde
de Staat aan eindelijk officieel een onderzoek te openen naar het
geweldsgebruik gedurende de Nederlands-Indische dekolonisatieoorlog.
Dit deed denken en gaf aanleiding om mijzelf de vraag te stellen: zou er
een correlatie kunnen zijn tussen de explosief groeiende aandacht in de
kranten voor ons verleden in Indië, en de Staat haar hernieuwde houding
ten opzichte van nabestaanden van dat verleden? En zo ja, in hoeverre is
dat het geval? En dat is waar dit onderzoek om zal draaien.

1.5 Deelvragen
Deelvragen (DV’s) en subdeelvragen (SDV’s)

1.4 Centrale onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek, luidt dan ook als volgt: “In
hoeverre bepaalt de beeldvorming in Nederlandse kranten over de periode
van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog van 1945 - 1949, hoe de
Nederlandse Staat tot op heden is omgegaan met nabestaanden?”

SDV

Wat zijn de verschillende definities van beeldvorming?

SDV

Hoe ontstaat het fenomeen beeldvorming?

SDV

Wat is het verschil met propaganda?

SDV

Is er een voorbeeld te noemen van beeldvorming in de praktijk?

DV

Hoe sterk is beeldvorming aanwezig in Nederlandse kranten over de
oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië?

DV

Zet de aanwezige beeldvorming in Nederlandse kranten overwegend
druk op de Staat haar handelen ten aanzien van oorlogsmisdaden
begaan in Nederlands-Indië, of juist niet?

DV

Wat voor beeld wordt er gevormd in Nederlandse kranten over
geweldpleging door de Staat in Nederlands-Indië?

1.3 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de mate waarin
beeldvorming in Nederlandse kranten met betrekking tot de Nederlandse
militaire misdragingen tussen 1945 - 1949, bepaalt hoe de Nederlandse
Staat tot op heden is omgegaan en omgaat met de nabestaanden.

Wat is ‘beeldvorming’?

DV

!

Veldonderzoek

Welk beeld in Nederlandse kranten is exemplarisch voor positieve
of negatieve berichtgeving over geweldpleging door de Staat in
Nederlands-Indië?

DV

!

Veldonderzoek

Wat zijn de belangrijkste reacties geweest van media, Staat of andere
betrokkenen op de berichtgeving in kranten over Nederlandse
oorlogsmisdaden in Indië?

DV

!

Veldonderzoek

Hoe kijken representatoren voor media, Staat, betrokkenen en/of
nabestaanden zelf aan tegen de beeldvorming over de misdragingen
in Nederlands-Indië?

DV

!

Veldonderzoek
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1.6 Verantwoording methodiek
1.6.1 Inleiding
In deze verantwoording zal ik uiteenzetten op wat voor manieren ik
onderzoek heb gedaan, welke methodiek ik hiervoor heb aangewend en
waarom ik voor die methodiek gekozen heb.

1.6.2 Deskonderzoek
Om antwoord te geven op de hoofdvraag ‘In hoeverre bepaalt de
beeldvorming in Nederlandse kranten over de periode van de Indonesische
Onafhankelijkheidsoorlog van 1945 - 1949, hoe de Nederlandse Staat tot
op heden is omgegaan met nabestaanden?’, heb ik onder andere onderzoek
gedaan naar het gehalte en de ‘aard’ van beeldvorming in krantenartikelen
over de Nederlandse oorlogsmisdaden gepleegd in Indië, en de behandeling
van de nabestaanden daarvan. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar de
mening van (relevante representatoren van) media, Staat en respondenten
met een intieme band met Indië zelf.
Eerst heb ik in mijn theoretisch kader vastgesteld dat er volgens al
bestaande wetenschappelijke theoriën en onderbouwingen van experts,
een gegronde reden is om aan te nemen dat beeldvorming in de media
(of specifiek voor mijn onderzoek: de kranten) tot effect kan leiden en
beleidsvorming kan beïnvloeden. De volgende stap was om te gaan meten
in hoeverre er sprake is van dergelijke beeldvorming in de Nederlandse
kranten. Om een goede basis te leggen voor die volgende stap, heb ik
eerst een hoofdstuk gewijd aan het beantwoorden van deelvraag 1: ‘Wat
is beeldvorming?’ Het hoofdstuk dat hierop volgt –hoofdstuk III– is het
deskonderzoek naar beeldvorming in Nederlandse kranten, en geeft
antwoord op deelvraag 2 & 3.
De resultaten die ik zal presenteren in hoofdstuk 3, betreffen dus de
bevindingen van mijn deductief framingonderzoek, waarbij ik analyses

heb losgelaten op een representatief aantal krantenartikelen beschikbaar
over het handelen van de Staat ten opzichte van nabestaanden van de
dekolonisatieoorlog. Om dit onderzoek af te bakenen, heb ik mij beperkt
tot vier Nederlandse kranten, welke ten behoeve van diversiteit ieder één
van de vier gangbare levensbeschouwelijke zuilen representeren.
Ik heb vervolgens bepaald dat ik mij in dit veldonderzoek zal beperken
tot artikelen afkomstig van de site van de krant zelf, of afkomstig van het
online krantenarchief (kb.nl / delpher.nl) ofwel gehaald uit de LexisNexis
databank. Dit omdat deze archieven het meest compleet zijn en een
geavanceerd zoek- en filtersysteem bieden –welke, bij het uitzoeken van
welke zoektermen het meeste hits opleveren, erg nuttig is.
Ik heb, zoals gezegd, ervoor gekozen mijn onderzoek uit te voeren
door gebruik te maken van deductief framingonderzoek. Deductief
framingonderzoek is onderzoek waarbij men ‘meet’ met welke frequentie
bepaalde kenmerken (van hieruit ‘parameters’ te noemen) aanwezig zijn
in bestaande, steekproefsgewijs geselecteerde communicatie-uitingen
(Gagestein, 2012).
Middels de genoemde methodiek heb ik dus onderzoek gedaan naar
het gehalte en de aard van beeldvorming in de berichtgeving uit vier van
de Nederlandse kranten. Ik heb gekozen voor deze methodiek omdat,
hoewel tijdverslindend, deductief framingonderzoek het meest werkbaar
en functioneel is, en het meest oplevert bij een onderzoek als het mijne.
Hierin baseer ik mij deels op het feit dat er veel precedenten zijn waarbij
vergelijkbaar deskonderzoek is uitgevoerd aan de hand van dezelfde
methode (bv. Dirikx & Gelders, 2010).
Voor de specifieken: de vier Nederlandse kranten die ik heb geselecteerd
voor analyse betreffen de Trouw (representatief voor de protestantse
zuil), de Volkskrant (representatief voor de katholieke zuil), Het Parool
(representatief voor de socialistische zuil) en het Algemeen Handelsblad of
NRC (representatief voor ‘de’ liberale/neutrale zuil).
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Ik heb mij bij het analyseren dus gefocust op
bepaalde parameters, op basis waarvan ik
een indicatie heb gekregen van de mogelijke
hoeveelheid en het soort invloed die kranten
via beeldvorming kunnen uitoefenen op
beleidsmakers (te lezen als: ‘de Staat’) en
daarmee beleidsvorming. Een dergelijke indicatie
vormt in feite de eerste helft van het antwoord op
de centrale hoofdvraag.
De parameters welke mijn meetlat vormen, het
aantal en de spreiding van de geanalyseerde
artikelen over periode ‘oud’ (1945-1995) tot
periode ‘recentelijk’ (1995-2018), heb ik toegelicht
in figuur 1. Ik heb bij mijn analyse gekozen gebruik
te maken van de in figuur 1 genoemde parameters,
omdat deze als vier van de voornaamste
aandachtspunten genoemd worden in de Code
voor de Journalistiek (Nederlandse Vereniging van
Journalisten, 2008). Het leek mij niet minder dan
logisch, gezien mijn streven om de invloed van
beeldvorming te ‘meten’, dit te doen aan de hand
van de instrumenten gegeven door datgene dat
beeldvorming poogt te minimaliseren. Of beter:
poogt te controleren.
Dan is er de kwestie: zijn de resultaten van
mijn deductief framingonderzoek voldoende
betrouwbaar, valide en generaliseerbaar?
Valide? Het deductief framingonderzoek
garandeert door het uitgebreide analyseproces
en de gemakkelijke verifieerbaarheid, een
relatief nauwkeurige analyse van de inhoud van
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krantenartikelen –al is het alleen al omdat vergelijkbaar deskonderzoek
door experts en andere professionals, aan de hand van dezelfde methodiek
is uitgevoerd. Iets wat tevens betrouwbaarheid impliceert.

tegen de Staat. Dezelfde logica pas ik toe voor de term ‘Bersiap’, in het
geval van artikelen uit periode ‘oud’ (1945-1995). De eerste zoekterm toont
ca. 200 artikelen (LexisNexis), de tweede ca. 95 (Delpher.nl).

Generaliseerbaar? Het onderzoek naar de mate van beeldvorming en de
invloed van die beeldvorming in Nederlandse kranten, zou net zo goed
toegepast kunnen worden op 40 artikelen van vier andere kranten. Dit
gezien het feit dat kranten auteurs aantrekken die min of meer op één lijn
met elkaar liggen en zo niet, veelal aangestuurd worden om binnen de
lijnen te kleuren van de krant haar overtuigingen (Gortner & Pennebaker,
2003). Omdat daarmee kranten binnen een levensbeschouwelijke zuil
op de belangrijkste punten overeen zullen stemmen, is aan te nemen dat
mijn resultaten met betrekking tot iets kolossaals als de Indiëkwestie,
minimaal zullen afwijken bij de analyse van artikelen van andere kranten.
Om dezelfde redenen heb ik gekozen voor het aantal van ca. 40 artikelen.
Ik opereer op de aanname dat 10+ artikelen per krant, genoeg is om
met afdoende accuratesse aan te tonen wat de aard en het gehalte
van beeldvorming in de vier kranten is. Niet in de laatste plaats omdat
de geraadpleegde databanken bij het zoeken op sleutelwoorden over
de periode 1945-1995, aangaven dat het aantal artikelen specifiek over
oorlogsmisdaden in Indonesië amper tot in de honderden loopt.

Vervolgens heb ik steekproefsgewijs artikelen van de vier kranten
geselecteerd door telkens het derde artikel van een krant te pakken. Dus:
zoekterm ‘Rawagede’ / ‘Bersiap’ > 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e en zo voort.
Artikelen met ca. 350 of minder woorden zijn hierin niet meegenomen. Dit
omdat bijvoorbeeld persberichten of artikelen van een vergelijkbare lengte
zich niet goed lenen voor het meten van iets als beeldvorming. Het krijgt
door de korte lengte als het ware de kans niet sterk tot uiting te komen.

Met betrekking tot mijn keus om de analyse van krantenartikelen te
verdelen over twee perioden: dit is ten gunste van de betrouwbaarheid van
de resultaten van de analyse. Immers: het is een gegeven dat de naoorlogse
positie van zowel media als Staat ten opzichte van de ‘excessen’ in Indië,
nogal verschilt met die in 2018. Ook dit onderschrijft het theoretisch kader.
Omdat de houding van de Staat tegenover nabestaanden van
oorlogsmisdaden in Indië veelal in één adem genoemd zal worden met
de plaats delict van dergelijke oorlogsmisdaden, heb ik in de verschillende
databanken voor artikelen uit periode ‘recentelijk’ (1995 - 2018) gezocht op
het woord ‘Rawagede’. Een term welke geldt als een veel aan gerefereerd
ijkpunt voor artikelen over rechtszaken aangespannen door nabestaanden

Dan, een voorbeeld van de werking van mijn analysemodel. Stel: artikel A
van krant B test ‘positief’ op parameter 1 & 4 en ‘negatief’ op parameter 2 &
3, dan is er dus sprake van een communicatie-uiting waarbij 1. sprake is van
framing, 2. objectiviteit teniet wordt gedaan, 3. een eenzijdig verhaal wordt
gepresenteerd en 4. er direct door auteur of krant druk wordt uitgeoefend
op één of meerdere politici (of andere besluitingsgemachtigden) en/of hun
beleid. En dat is wat ik meet.
De resultaten en deelconclusie van hoofdstuk III lichten dus toe hoe
sterk beeldvorming bij de geanalyseerde artikelen aanwezig is en hoe die
beeldvorming zich uit.

1.6.3 Veldonderzoek
Om de beantwoording van de hoofdvraag middels veldonderzoek te
vervolgen en te voltooien, heb ik verscheidene respondenten geïnterviewd
die relevant zijn voor het kunnen beantwoorden van de hoofdvraag. Ik heb
de resultaten hiervan gepresenteerd in hoofdstuk IV. De respondenten
zijn experts die de Staat en/of media kunnen vertegenwoordigen
ofwel persoonlijk betrokken bij en/of geaffecteerd zijn door de
dekolonisatieperiode.
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De methode die hierbij te noemen valt is dus het doen van veldonderzoek
middels diepte-interviews met de voornoemde experts. Dit aan de hand
van een topiclijst (zie bijlage, 8.3.1). De reden dat ik hierboven expliciet
vermeld dat ik interviews heb gedaan met directe betrokkenen en/
of vertegenwoordigers is omdat deze meer gekwalificeerd en kundig
zijn om hun standpunt te verwoorden. Dit, nog afgezien van het feit
dat bijvoorbeeld directe nabestaanden (zowel aan Nederlandse als
Indische kant) veelal fysiek noch mentaal niet meer in staat of überhaupt
bereid zijn hun mening zo helder en dus nuttig te verwoorden als hun
vertegenwoordigers dit kunnen doen. Het US Office of Justice Programs

beaamt dit (OJP, z.j.). Het OJP is verantwoordelijk voor de algemene gids
met betrekking tot het interviewen van nabestaanden/betrokkenen/
slachtoffers welke mogelijk getraumatiseerd, mediaschuw of anderzijds
onbedoeld ‘onbetrouwbaar’ zijn.
De resultaten die ik heb opgetekend op basis van de interviews met de
respondenten geven antwoord op mijn 4e, 5e, 6e & 7e deelvraag en bieden
de context bij de antwoorden op deelvragen 2 & 3 –welke ik beantwoordde
met mijn framingonderzoek.
Dan is er naast de verantwoording voor de
onderzoeksmethoden, nog de reden achter dit
onderzoek. Ter verduidelijking, heb ik in figuur
2 in simpele stappen geïllustreerd wat niet de
doelstelling maar het nut van dit onderzoek is.
Waar de doelstelling inzicht verkrijgen is, is
het nut hierachter de mogelijke gelegenheid
voor ons om onze houding bij te stellen
ten opzichte van het probleem dat mijn
onderzoek mogelijkerwijs zal blootleggen.
De vraag die luidt en beantwoord zal worden
na en op basis van mijn eindconclusie, is:
welk advies kan ik nu formuleren om bij te
dragen aan het voorkomen of limiteren van
dit probleem, nu en in de toekomst? Deze
aanbeveling(en) worden gepresenteerd in
hoofdstuk VI (p. 38).

Versimpelde visualisatie van denkstappen tijdens onderzoek: van theoretisch kader tot conclusie en eindproduct (advies).
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Respondenten

Expert

Rémy Limpach
Zwitsers-Nederlands historicus Rémy Limpach publiceerde in 2016 zijn
proefschrift De brandende kampongs van generaal Spoor. Limpach behaalde
zijn MA Geschiedenis aan de Universiteit Bern in Zwitserland. In 2015
promoveerde hij aldaar op Nederlands massageweld gedurende de Indonesische
Onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949. Hij is specialist Nederlandse koloniale
geschiedenis in de 20e eeuw en werkt mee aan het dekolonisatieonderzoek.

Expert

Tineke Bennema
Tineke Bennema studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en
werkte enkele jaren voor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in
Ramallah, nabij Jeruzalem. Ze is freelance journaliste geweest voor o.a. Radio 1,
Trouw en Twee Vandaag. Over haar ervaring met het Midden-Oostenconflict en
de zaak van de Palestijnen schreef zij twee boeken: Checkpoint Jeruzalem (2001)
en De last van Khalil (2007). Daarnaast schrijft ze over het koloniale verleden in
Nederlands-Indië.

Expert

Esther Captain
Captain is een historica met een PhD-graad. Ze heeft onder meer gepubliceerd
over (Indisch) erfgoed van de Tweede Wereldoorlog en de postkoloniale
geschiedenis. Zo schreef ze bijvoorbeeld het boek Oorlogserfgoed overzee: de
erfenis van de Tweede Wereldoorlog in Aruba, Curaçao, Indonesië en Suriname.
Ze is daarnaast tevens onderzoeker voor de deelstudie naar de Bersiap, binnen het
onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950.

Expert

Anne-Lot Hoek
Hoek studeerde geschiedenis in Amsterdam en Italië, studeerde af op
mensenrechten issues gedurende de Namibische onafhankelijkheidsstrijd en
doet net als Limpach en Captain een bijdrage aan het door de Staat gesponsorde
onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Ze schrijft verder voor o.a.
NRC Handelsblad en Vrij Nederland.

Expert

Kester Freriks
Kester Freriks, zoals Tineke Bennema’s vader, is zelf geboren in Indonesië.
Hij studeerde o.a. Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van
Amsterdam, is gereputeerd schrijver van romans en gedichten, journalist
voor het NRC Handelsblad en schreef in 2015 het boek Echo’s van Indië: de
onafhankelijkheid van Indonesië in verhalen en herinneringen.

1.7 Theoretisch kader
De meningen over de invloed van beeldvorming in de media op
politiek, lopen uiteen. Met betrekking tot de houding van onder meer
ambtenaren tegenover bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen,
werd eerder in de Correspondent geschreven over de ‘vervorming van de
werkelijkheid’ in ‘drostekrant’ de Volkskrant (Wijnberg, 2016): “In een door
massamedia gedomineerde samenleving is de werkelijkheid evenzeer
mediawerkelijkheid –en andersom.” Wijnberg is dus van mening dat
beeldvorming in de media en de maatschappij die daarop reageert, een
wederzijdse relatie met elkaar hebben.

“ Is Schiphol nog veilig?’, luidt de kop, met
daarbij: een foto van een automobilist
die staande wordt gehouden door de
marechaussee. Tot groot ongenoegen
van de bestuurder in kwestie,
Mohammed Rashid. ”

Wijnberg ondersteunt zijn punt door te illustreren hoe de media invloed
uitoefenen op de Staat: “Ik geloof Philippe Remarque op zijn woord als
hij schrijft: ‘Zoals uit de intro blijkt, zien wij de heer Rashid als reiziger die
wordt gecontroleerd, niet als verdachte.’ Het punt is alleen: die agent op de
foto wel, door voorpagina’s als deze.” Pas vanaf 1995 zouden Nederlandse
media aandacht besteden aan de moord door Nederlandse militairen op
die 431 mannen uit Rawagede (Oostindie, 2015). Het doet denken dat
naast het publiek, zoals de Volkskrant al stelde, ook de Staat eerder geen
belangstelling kon opwekken voor een dergelijke ‘excessie’. Toch stelt
Peter Malcontent, universitair docent en auteur van Op kruistocht in de
Derde Wereld, dat er juist lang vóór die periode al meer belangstelling
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ontstond voor buitenlandbeleid met betrekking tot humanitaire kwesties
(Malcontent, 1998). In zijn boek schrijft hij niet alleen dat die politieke
belangstelling juist wel aanwezig was, maar ook dat dit een direct gevolg
was van een mindering aan invloed van de gevestigde media. Malcontent
schrijft in zijn boek Op kruistocht in de Derde Wereld, dat het versnelde
proces van ontzuiling één van de kenmerkende ontwikkelingen in de jaren
zestig was, die van invloed was op de toenemende belangstelling voor
humanitaire kwesties ten aanzien van de buitenlandpolitiek.

“ Decennialang hadden de elites van

de levensbeschouwelijke zuilen op
nationaal niveau moeilijke politieke
vraagstukken achter de schermen weten
op te lossen. ”

Omdat volgens Malcontent de elites die aan het hoofd van de zuilen
stonden, “steeds minder konden rekenen op de dociele volgzaamheid van
de massa’s die zij vertegenwoordigden, ontstond er een politiek klimaat
waarbij pacificatie plaatsmaakte voor polarisatie.”
Deze polarisatie tussen politieke partijen dwong vertegenwoordigers van
de Nederlandse Staat dus stelling te nemen over humanitaire kwesties in
de buitenlandpolitiek. Malcontent meent dat onderwerpen die van doen
hadden met buitenlandpolitiek, niet langer zoals vroeger gedepolitiseerd
werden, maar juist een onderdeel van politieke strijd. Deze belangstelling
voor buitenlandpolitiek leek ook weder te klinken onder het grote publiek,
zo doen de massaprotesten vanaf 1965 tegen de Vietnamoorlog en in
het specifiek de slachting bij My Lai geloven (Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis [IISG], z.j.). Het is dan opmerkelijk dat de
opschudding bij Staat en volk om eenzelfde oorlogsmisdraging in
Rawagede –ons My Lai– nog eens dertig jaar op zich liet wachten. Onze

eigen dekolonisatiepolitiek, zo stelt Nederlands historicus Piet Emmer, ligt
nou eenmaal gevoeliger (Emmer, 2003): “Nederlanders blijken niet in staat
op een nette manier afscheid te nemen van hun overzeese bezittingen.”
En hoewel Nederlanders misschien gehecht waren aan ‘hun’ Indië, waren
zij na de repatriëring, zo stelt Kester Freriks –zelf geboren in Indonesië in
1954 en auteur van Echo’s van Indië– op negatieve toon niet te spreken
over die overzeese bezittingen. En in het algemeen al helemaal niet over de
lokale bevolking en de troepen die er gelegerd waren (Freriks, 2015). Freriks
schrijft dat de Nederlanders die terugkwamen uit Indonesië niet bepaald
welkom waren. De periode vanaf de repatriëring, tot aan het jaar 1969,
wordt ook wel het ‘grote zwijgen’ genoemd. En die eerste generatie die na
de dekolonisatieoorlog terug naar Nederland kwam, “die is met dat zwijgen
begonnen.”
Men zweeg dus over het verlies van ‘ons’ Indië. Om zowel schaamte als
bezorgdheid, vertaald als vernedering, zo stelt journalist J.L. Heldring
in het NRC (Heldring, 2005). Hij stelt dat eeuwen lang mensen waren
opgevoed met het idee dat iedereen, ongeacht uiterlijk of afkomst, gelijk
was onder de zon. Nederlands-Indië, dat was een modelkolonie waar
andere koloniale machten jaloers op waren, dacht men. Heldring: “In 1945
maakte bijvoorbeeld D.J. von Balluseck, hoofdredacteur van het liberale
Algemeen Handelsblad (-) zich tolk van die gedachte in een boekje dat de
veelzeggende titel ‘Wij, deelgenoten...’ droeg.”
De slogan ‘Indië verloren, rampspoed geboren’ uit 1914, was de titel van
een brochure van jhr. Dr. C. Sandberg, Heer van Leuvenum en Bannink.
Het werd onder de bevolking een bekende leus (Indische Kamparchieven
[IK, z.j.). Dat de Nederlandse Staat meeleed in het sentiment van
vernedering en economische bezorgdheid, schrijft sociaal-economisch
historicus, prof. P.W. Klein, is wat leidde tot de politionele acties (geciteerd
in Van Lakerveld, 1995): “Nederland was in de negentiende eeuw een
diep beledigde natie. Met heimwee werd teruggeblikt naar de glorieuze
zeventiende eeuw.”
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Journalist en columnist Peter van Lakerveld, voegt hier aan toe (Van
Lakerveld, 1995) dat veel Nederlanders na de oorlog nog heel angstig
waren over een Nederland zonder Indië. Men was bang dat we “zouden
afzakken tot de rang van Denemarken,” aldus Lakerveld. Een zeker beeld
was dus gevormd van ‘s Nederlands grootste kolonie. Een beeld dat in
ieder geval door de Staat werd gehandhaafd, zo merkt Heldring op. Het
‘thuis-gevoel’ dat Nederlanders bij Nederlands-Indië hadden, reikte tot in
de klas (Heldring, 2005). Zo hingen er wel wandplaten van J.C. Jetses in het
Nederlandse klaslokaal. Deze beeldde een leven en landschap af dat Indië
moest reflecteren: sawahs, vulkanen, desas en pasars. Ieder kind kon de
kolonie beschrijven. Heldring: “Ze hingen in elk lokaal van de lagere scholen
en toonden een gelukkig en vredig beeld. Toen ik, vele jaren later, van het
vliegveld op Bali reed naar mijn hotel, was het alsof ik in zo’n plaat stapte:
zo vertrouwd was, nee: leek, alles.”
Wat buiten kijf staat is dat het publiek beïnvloed werd. Want naast de
Staat waren het ook zeker de media die zich schuldig maakten aan een
censuur op de ware situatie in Nederlands-Indië, zo zegt het Amsterdams
Verzetsmuseum (Historiek, 2015).

“ De Nederlandse bevolking kreeg

eind jaren veertig in de media geen
beelden te zien van gevechten en
slachtoffers. . . . Eén van de oorzaken is
de gemanipuleerde beeldvorming in de
Nederlandse pers. ”
Dat en de beeldvorming vanuit de Staat zelf, zorgt voor een vertekend
beeld van wat Nederland heeft aangericht in Indonesië. Zo zegt militairhistoricus, drs. Martin Elands hierover (Elands, z.j.). Hij meent dat alleen

al de term ‘politionele acties’ heel verbloemend en verwarrend is. Er
was gekozen voor het woord ‘politioneel’ om de dekolonisatiestrijd te
omschrijven. De Staat gaf hier volgens Elands mee aan dat wat we nu
de dekolonisatieoorlog noemen, geen oorlog was, maar simpelweg een
binnenlands conflict. Volgens hem is het wel zo dat dit beeld van ons
militaire optreden als zijnde mild, inmiddels wel veranderd is.
Om terug te komen op dat de daders voor de Rawagedeslachting
nooit vervolgd zijn: als er een bepaalde beeldvorming heerst onder het
publiek, kan dat de rechtspraak –en daarmee de rechtstaat– beïnvloeden,
zo wordt door raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam,
Reindert Kuiper, beargumenteerd in zijn onderzoek naar vormfouten
(Kuiper, 2014). Hij schrijft: “(-) in de huidige politiek lijkt de invloed van
beeldvorming op het beleid alleen maar groter te zijn geworden. De term
‘fact free politics’ is in het Nederlandse politieke en maatschappelijke debat
opgedoken. Daarmee wordt geduid op politieke stellingnames of beleid
dat voornamelijk is gebaseerd op beeldvorming, los van de onderliggende
feiten.”
Ook een studie ten behoeve van de faculteit van het Army Command
and General Staff College naar de invloed van media op politieke
beleidsvorming, haakt hier op aan –specifiek op buitenlandbeleid.
Deze gaat echter nog verder door te zeggen dat beeldvorming in de
media aantoonbaar van invloed is op politieke beleidsvorming (Hulme,
1996). Het beargumenteert dat media door het uitoefenen van ‘druk’,
effect kunnen bewerkstelligen. Deze druk, zo wordt geschreven, wordt
uitgeoefend middels een verhaal. De beeldvorming die vervolgens
bij dat verhaal komt kijken stuurt op zijn beurt aan wat het effect zal
zijn. Met andere woorden: de media kunnen effect –te definiëren als
‘verandering’– hebben op beleidsvorming wanneer ze invloed verkrijgen
op een besluitingsgemachtigde (een politicus). Dit gaat vice versa ook
op: een beleidsmaker zou via het bespelen van de media een bepaald
beleid aan de man kunnen brengen. Volgens Simon Hulme komen bij dit
proces twee belangrijke factoren kijken: de technologie waarmee media
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hun berichtgeving overbrengen en de snelheid waarmee er gerapporteerd
wordt. Hij schrijft: “. . . officials do not have the luxury of time. They must
be prepared to react and respond more quickly than ever before. This
phenomenon is a double-edged sword; the politicians have also been given
the ability to influence the news themselves, twenty-four hours a day.”
Om te verduidelijken wat voor effect media en beleidsmakers op elkaar
kunnen hebben, maakte Hulme een schema waar hij de volgens hem drie
te onderscheiden categorieën ‘mediakrachten’ toelicht, te zien in figuur 3.
Een andere studie getiteld Mass Media and Policymaking, onderschrijft

deze bevindingen. Er wordt gepostuleerd dat de massamedia via
beeldvorming een kritieke rol kunnen en zelfs al vaak innemen bij
beleidsvorming (Soroka, Lawlor, Farnsworth & Young, 2012). De twee
meest prominente theorieën die er volgens de auteurs bij het proces van
beïnvloeding van beleidsvorming aan te pas zouden komen, zijn die van
Agenda Setting en Issue Framing. De studie opereert eigenlijk al op basis
van de premisse dat media beleidsvorming beïnvloeden, en is vooral
geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of deze invloed een positief of
negatief gegeven is.

“ Clearly, media matter to policy,

throughout the policy process, and in
many different ways. Is this a good thing?
It’s an inevitable thing, surely — it is
nearly impossible to imagine modern
politics and policymaking without some
kind of media involvement. ”

Over waarom dit is, zijn er meningen in overvloed. Zo wordt
beargumenteerd dat invloed van de media op beleidsvorming inderdaad
onvermijdelijk is, omdat politici ook maar gewoon mensen zijn. Ze baseren
zich op de koers van berichtgeving in de media om informatie te prioriteren
en hun insteek in het publieke discours te bepalen (Walgrave & Van Aelst,
2006).
Daarnaast kunnen politici juist als meer vatbaar worden geacht voor
de berichtgeving in de media, gezien het feit dat zij zomaar bepaalde
electorale consequenties –positief of negatief– zouden kunnen ondergaan.
Bijvoorbeeld wanneer zij bepaalde publieke aangelegenheden verkiezen te
negeren of juist te benadrukken (Kingdon, 1984).
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Media hebben dus invloed op de beleidsvorming van politici. Iets waar
Bernard Cohen over zei dat er overigens opmerkelijke, onlosmakelijke
overeenkomsten zijn met de invloed die media, met de nadruk op kranten,
tevens uitoefenen op het publiek (Cohen, 1963).

“ The press may not be successful much of
the time in telling people what to think,
but it is stunningly successful in telling
its readers what to think about. ”

Robinson geeft aan dat er dus zat studies zijn die onderschrijven dat
invloedsuitoefening door de media bepalend kan zijn bij beleidsvorming,
maar dat ze allemaal last hebben van hetzelfde probleem: de vinger te
leggen op de exacte mate waarin media beleid zouden bepalen. Wat men
zich af moet vragen bij alle literatuur over de kracht van beeldvorming in de
media, zegt Robinson, is of dit precisie-probleem op een of andere manier
afdoet aan de validiteit van de studies.

De meest bekende en misschien ook wel meest gezaghebbende
samenvatting van studies die beweren dat beeldvorming in de media
van invloed kan zijn op het beleid dat politici vormen en voeren, is The
CNN effect: can the news media drive foreign policy? (Robinson, 1999).
Het CNN-effect is een theorie welke veronderstelt dat bijvoorbeeld het
verspreiden van schokkende foto’s van een humanitaire crisis onder
een bevolking, die bevolking zijn overheid kan dwingen in te grijpen.
Meermaals, zo schrijft Robinson, heeft de realiteit reeds aangetoond dat bij
pieken in aandacht voor bepaalde kwesties via de grootste nieuwskanalen,
dit direct kan leiden tot het besluit van een Staat om te interveniëren en
haar buitenlandbeleid te schikken naar het beeld dat de media ergens van
vormen en de aandacht ervoor onder de bevolking.
Robinson geeft aan dat er wel altijd een kanttekening geplaatst moet
worden bij dergelijke studies. Opvallend is volgens Robinson, de
hoeveelheid moeite waarmee de studies de exacte impact van de media
proberen te meten. “What we are presented with is a good deal of loose
speculation about ‘complex systems’, ‘ﬂuid interplay’ and a ‘rich and
diverse relationship’ between media coverage and policy outcome —all of
which sounds reasonable enough but does little to clarify things or prove a
direct causal relationship between news coverage and policy options.”
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~ II ~
1.8 Leeswijzer

2. Hoofdstuk II

Ik zal in het eerstvolgende hoofdstuk eerst kort afbakenen hoe
‘beeldvorming’ –het kernbegrip in dit onderzoek– überhaupt gedefinieerd
kan worden. Dit is belangrijk omdat ik het begrip later meetbaar zal maken
voor de analyse van krantenartikelen. Een gebrekkige definiëring van de
term, kan daarmee leiden tot incoherente onderzoeksbevindingen. Het
daaropvolgende hoofdstuk –hoofdstuk III– zal bestaan uit de belangrijkste
bevindingen van het uitgebreidere deskonderzoekdeel: het deductieve
framingonderzoek. Dit onderzoek zal de aanwezigheid en de aard van
beeldvorming in vier verschillende Nederlandse kranten, pogen te vertalen
naar cijfers. De bevindingen geven een antwoord op de 2e en 3e deelvraag.

2.1 Inleiding

Hoofdstuk IV zal de bevindingen van het veldonderzoek samenvatten. Dit
betreft de belangrijkste uitspraken van de respondenten ten aanzien van
beeldvorming in de Nederlandse kranten/media, de invloed daarvan en
het handelen van de Staat m.b.t. de oorlogsmisdaden begaan in toenmalig
Nederlands-Indië. De resultaten van deze diepte-interviews met experts en
intimi, geven zowel antwoord op de 4e, 5e, 6e en 7e deelvraag, als dat ze een
context vormen bij de cijfers uit het framingonderzoek van hoofdstuk III.
Op basis van de gezamelijke bevindingen ofwel deelconclusies van het
desk- en veldonderzoek, schrijf ik in hoofdstuk V de eindconclusie. De
eindconclusie specificeert de belangrijkste informatie die we gewonnen
hebben, toewerkend naar een antwoord op de centrale hoofdvraag.
Hoofdstuk VI daarentegen, is gewijd aan een antwoord op de laatste vraag
van de hypothese in figuur 2: ‘Wat voor houding moet op basis hiervan
gehandhaafd of aangepast worden?’ Hoofdstuk VI is adviserend en biedt
handvatten om te bapalen wat we zouden moeten doen met de conclusie
van dit onderzoek.
Ik sluit deze scriptie af met een korte evaluatie van het onderzoek, gevolgd
door de bijlage(n).

Een breed uitgemeten definiëring van het begrip ‘beeldvorming’ zal
zorgen voor een solide basis voor het onderzoek naar en de analyse van
berichtgeving door Nederlandse kranten. In dit hoofdstuk zal ik antwoord
geven op de deelvraag ‘Wat is beeldvorming?’

2.2 Verschillende definities
Lexicoloog Martin Meulenberg meent dat er twee manieren zijn waarop
het woord beeldvorming gebruikt wordt. Ten eerste spreekt hij van het
proces waarbij mensen door de lens die de media hun voorhouden,
een eenzijdig en gestereotypeerd beeld van bijvoorbeeld een bepaalde
bevolkingsgroep, cultuur of maatschappelijk probleem kunnen krijgen
(Meulenberg, 2017). Deze beeldvorming is één waar vooral de massamedia
een belangrijke rol bij spelen.
Een tweede definitie van beeldvorming volgens Meulenberg, constitueert
niet de beïnvloeding of vervorming van een beeld maar de versterking
of bevestiging van één die reeds bestaat. Deze tweede interpretatie van
beeldvorming geeft hierbij nog wel steeds hetzelfde resultaat als het eerste:
de teweegbrenging van effect.
Al met al zijn er met betrekking tot de definitie van beeldvorming niet
zoveel conflicterende of alternatieve meningen te ontdekken als dat
die er zijn met betrekking tot het ontstaan en de invloed op en van die
beeldvorming. Eén onderzoek echter, gaf naast Meulenbergs interpretaties
misschien wel één van de meest bruikbare definities van beeldvorming
(Media Inc., 2016). In geparafraseerde vorm: de beelden die tot ons komen
via mediaplatformen als televisie, internet en kranten, worden voortdurend
door ons –zowel bewust als onbewust– gefilterd en gecategoriseerd om zo
de wereld om ons heen te kunnen begrijpen. Dit proces, van waarneming
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tot meningvorming, is globaal te omschrijven als beeldvorming. Al
die beelden die tot ons komen, zijn echter eigenlijk al eens gefilterd
en gecategoriseerd. Iets waaraan gerefereerd wordt als ‘framing’: het
fenomeen waarbij de ‘gatekeepers’ of de vierde macht (de pers), bepalen
welke beelden het publiek precies bereiken en op welke wijze (Nijkrake,
Gosselt & Gutteling, 2014). En dit is waar het ontstaan van beeldvorming
aan bod komt.

2.3 Ontstaan van beeldvorming
Hoewel framing dus tot bepaalde beeldvorming kan leiden, kan dat proces
zich op haar beurt weer op twee verschillende manieren manifesteren: in
de vorm van frame-building en frame-setting. De eerste is het komen tot
een bepaald beeld van iets, welke ontstaat bij de journalist. De tweede is
een beeld dat direct ontstaat bij het publiek zelf. Respectievelijk heten deze
twee vormen mediaframing en publieksframing (De Vreese, 2005). Een niet
weg te laten detail is echter dat een mediaframe nog steeds invloed kan
uitoefenen op een publieksframe (Shadid, 2015).
Zoals eerder al aangegeven, kan de intentie bij beeldvorming het
teweegbrengen van effect zijn. De gevolgen van de invloed die
mediaframing uitoefent op beeldvorming bij het publiek, heten dan ook wel
framing-effecten (Entman, 2007). Daarnaast is het zo dat mediaframing
bepaalt of beïnvloedt wat het publiek aan informatie ontvangt, maar dat de
theorie van agenda-setting weer de prioritering van die informatie bepaalt
of beïnvloedt (McCombs & Valenzuela, 2007).
Los van framing en agenda-setting is er tenslotte nog een derde
psychologisch, beeldvormingbeïnvloedend concept te onderscheiden,
namelijk: priming. Priming wordt ook wel omschreven als het amalgaam
van enerzijds de informatie die we consumeren door de ‘glazen van onze
bril’ en anderzijds de persoonlijke associaties die we hebben en aan die
informatie meegeven (Coster, 2016).

Specifiek opmerkelijk voor mijn onderzoek: studies naar priming suggereren
en bevestigen dat wat reeds vermeld is in het theoretisch kader, namelijk
dat ‘de’ media-agenda –bewust of onbewust– sterke invloed heeft
op de publieke taxatie van de woorden en daden van haar politieke
vertegenwoordigers (Price & Tewksbury, 1997). Een voorbeeld hiervan is
dat wanneer de media focussen op de economie, mensen eerder geneigd
zijn hun politici ook zwaarder te beoordelen op dat thema. Wetende dat
de economie bijvoorbeeld instabiel of juist stabiel is, kunnen media druk
uitoefenen op politici door hun prestaties met betrekking tot de economie
buitenproportioneel uitgebreid aan het publiek voor te schotelen. Price en
Tewksbury schrijven:

“ . . . if the news media carry an unusually

large number of stories about an
ailing economy, elected officials will
be evaluated largely in terms of their
perceived success in handling economic
problems. ”
Beeldvorming, in kranten specifiek of in andere media, beïnvloedt de
houding van politici of andere individuen tegenover bepaalde publieke
aangelegenheden. Beeldvorming zelf wordt weer beïnvloed door framing,
agenda-setting en priming. Deze beïnvloeding kan zorgen voor een
negatieve of juist positieve presentatie en/of interpretatie van bepaalde
zaken (De Boer en Brennecke, 2003), wat uiteindelijk kan leiden tot het
ondernemen ofwel onthouden van bepaalde actie door de beïnvloede
partij(en).
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2.4 Verschil met propaganda
De begrippen propaganda en beeldvorming worden zelfs door wat wij
beschouwen als geschiedkundige autoriteiten, weleens door elkaar
heen gebruikt (Historisch Nieuwsblad, 2012). Het ontraadselen van de
verwarring die hieruit voortkomt, is van belang voor dit onderzoek omdat
het beschouwen van propaganda als een equivalent van beeldvorming,
tegenstrijdigheden kan opleveren in mijn analyse van de laatstgenoemde.
Welnu, wie beter aan te halen voor een definitie van propaganda, dan de
meest enthousiaste aanhanger van het fenomeen tot nu toe? De auteur
in deze, meent dat propaganda gewoonweg een doorgaans exclusief
politiek gemotiveerde variatie is op de eerder behandelde psychologische
constructies van beeldvormingmanipulatie. Met andere woorden: ook
propaganda heeft het bewerkstelligen van effect voor ogen (Hitler, 1924).
Een broertje van framing, agenda-setting en priming dus, met beeldvorming
als resultaat. Een excerpt uit de auteur zijn meest bekende werk:

“ Ze [propaganda] zal daarom

onophoudelijk trachten om de nieuwe
ideologie tot de anderen te doen
doordringen, . . . om deze mensen aan
haar kant te krijgen, of althans, om hun
tot dusverre beleden overtuiging aan het
wankelen te brengen. ”
En deze definitie wordt breed gedragen. Propaganda is een fenomeen te
herkennen als verschillend van beeldvorming in dat het de laatstgenoemde
voorafgaat. Het is een wijze van communicatie die ingezet wordt om de

mening van groepen mensen te manipuleren of te beïnvloeden, teneinde
hun steun voor een bepaalde zaak of ideologie te consolideren. Dit proces
van beïnvloeding van beeldvorming komt tot stand door de betreffende
propaganda te verweven in kunst, films, toespraken, muziek en printwerk
(White, z.j.).

2.5 In de praktijk
Een toevallig voorbeeld van propaganda in actie, met beeldvorming als
resultaat, is aan te halen direct met betrekking tot de Staat haar omgang
met onze voormalige kolonie (Freriks, 2015). Gedurende de politionele
acties werd door de overheid getracht mensen over te halen te vechten
in de oorlog tegen de Indonesische onafhankelijkheidsstrijders. Een
excerpt uit het boek Echo’s van Indië: “Voorlichtingsfilms in zwart-wit,
begeleid door een opruiende stem, toonden beelden van verhongerde en
vermagerde Indonesiërs, mensen die stierven langs de kant van de weg, van
samengedromde kinderen die voedsel zochten . . . Deze beelden werden
op een suggestieve manier doorsneden met die van woedende pemoeda’s,
‘Merdeka!’ roepend of Indonesia Raya zingend. Een zwarte of rood-witte
haarband om, blote glimmende bovenlijven gewapend met scherpgepunte
bamboestokken. Ook klinkt de strijdkreet ‘Boenoeh belanda semoea’ of
‘Vermoord alle Nederlanders’.”
Een goed contemporain voorbeeld van beeldvorming in werking is het
beeld dat bij veel Nederlanders ontstond en/of ontstaat over Syrische
vluchtelingen als verkrachters, toen immigranten zich aan een aantal
Duitse vrouwen vergrepen. De Duitse media velden hun oordeel en
de Nederlandse media namen die over. Het beeld in Nederland van
immigranten was dus al gevormd op basis van gebeurtenissen in Duitsland,
ook al was er in Nederland onder immigranten nog niet één verkrachting
gepleegd (Bennema, 2015). En nog saillanter: in Duitsland zelf werd direct
gedemonstreerd hoe sterk de invloed van beeldvorming kan zijn, toen
Duits minister van Buitenlandse Zaken Joachim Herrmann, in reactie op de
verkrachtingen, aangaf het bestrijdingsbeleid hierop te willen aanscherpen,
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~ III ~
specifiek met betrekking tot immigranten (Nanninga, 2017). En dat terwijl
de verkrachtingscijfers waarop de beeldvorming in kwestie zich berustten,
volgens een later onderzoek door Der Spiegel grotendeels overdreven en
onbetrouwbaar bleken (Der Spiegel, 2018).

2.6 Deelconclusie
Gesteld kan worden dat de totstandkoming van het fenomeen
beeldvorming aan beïnvloeding onderhevig is, en vervolgens tot een
bepaald effect kan leiden. Verscheidene partijen beïnvloeden middels de
genoemde psychologische, manipulatieve constructies de totstandkoming
van beeldvorming, waarna het fenomeen weer van invloed is op
andere partijen. Kort gefaseerd (voorbeeld): journalistieke invalshoek >
beeldvorming > politicus handelt daarop. Dat er in conclusie sprake is van
dit proces, impliceert dus al dat beeldvorming van invloed kan zijn op het
handelen van de Staat en diens houding ten opzichte van de nabestaanden
van de oorlogsmisdaden gepleegd in Indië.

3. Hoofdstuk III
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal ik de resultaten van mijn deductief framingonderzoek
naar beeldvorming in Nederlandse kranten presenteren. Hiermee zal ik
antwoord geven op de deelvragen ‘Hoe sterk is beeldvorming aanwezig in
Nederlandse kranten over de oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië?’ en
‘Zet de aanwezige beeldvorming in Nederlandse kranten overwegend druk
op de Staat haar handelen ten aanzien van oorlogsmisdaden begaan in
Nederlands-Indië, of juist niet?’

3.2 Resultaten deductief framingonderzoek
De resultaten van mijn analyse van Nederlandse krantenartikelen over het
handelen van de Staat met betrekking tot Nederlands-Indië gedurende
de periode 1945-1949, geven op de eerste plek een gemengd beeld. Om
de betekenis van de resultaten duidelijk te houden voor de lezer, nog eens
het voorbeeld uit paragraaf 1.6 als aangrijpingspunt: ‘Stel: artikel A van
krant B test ‘positief’ op parameter 1 & 4 en ‘negatief’ op parameter 2 & 3,
dan is er dus sprake van een communicatie-uiting waarbij 1. sprake is van
framing, 2. objectiviteit teniet wordt gedaan, 3. een eenzijdig verhaal wordt
gepresenteerd en 4. er direct door auteur of krant druk wordt uitgeoefend
op één of meerdere politici (of andere besluitingsgemachtigden) en/of hun
beleid.’
Een eerste observatie is dat wanneer parameter 1 (framing) en 4 (directe
beïnvloeding) een krant haar politieke partijdigheid representeren en
parameter 2 (objectiviteit) en 3 (hoor en wederhoor) een krant haar
professionele neutraliteit representeren, de artikelen gemiddeld voor
parameter 1 & 4 vaker positief testen, en voor 2 & 3 vaker negatief.
Met andere woorden: het beeld dat de vier Nederlandse kranten
over het algemeen vormen van oorlogsmisdaden begaan tijdens de
dekolonisatieoorlog, zijn overwegend onderhevig aan beeldvorming en van
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een beïnvloedende aard. Als we dan de kranten
individueel bekijken, zien we echter wel verschillen
in de aard en aanwezigheid van beeldvorming. In
figuur 4 is bijvoorbeeld te zien dat Het Parool toch
poogt haar neutraliteit te handhaven, gezien haar
artikelen op directe beïnvloeding van politici vaker
negatief testten, dan positief (‘slechts’ 4 artikelen
richtten zich direct tot de Staat en oefenden sterke
steun ofwel oppositie op haar beleid uit, versus
7 artikelen die zich hiervan onthielden). Voor de
parameter objectiviteit, testte Het Parool 6/5, wat
betekent dat het als enige van de vier onderzochte
Nederlandse kranten meer objectief is in haar
artikelen dan subjectief.
Als we dan kijken naar het NRC, welke een
meetwaarde van 5/7 heeft op directe beïnvloeding,
dan geeft dat aan dat de steekproefsgewijs
genanalyseerde artikelen van het NRC, tussen
1945 en 2018, iets vaker neutraal van aard zijn,
dan dat zij invloed proberen uit te oefenen
op beleidsvorming. Hetzelfde geldt voor NRC’s meetwaarde voor
objectiviteit: 4/8. Als we het analysemodel eropna houden, betekent dit
dat de geanalyseerde artikelen van het NRC, twee keer zo vaak een pure
feitelijkheid mijden om een bepaalde politieke agenda te propageren, dan
dat zij dit niet doen.
Als we dan voor Het Parool en het NRC kijken naar de meetwaarden voor
de andere twee parameters, zien we dat de kranten qua beeldvorming
eigenlijk precies het tegenovergestelde van elkaar doen. Bij framing testen
de artikelen van het NRC als zijnde 9/3. Dus: bij een overwegend aantal
artikelen van NRC verkiest de krant het narratief op een zekere wijze te
framen en bij slechts 3 artikelen lijkt daar geen sprake van. Het Parool
daarentegen, meet op framing een 5/6. Hoewel op het randje, betekent

dit dat de artikelen van Het Parool met een verschil van één artikel, vaker
het onderwerp belichten zónder dat ze een verkeerd of verdraaid beeld
schetsen, dan dat ze dat wel doen.
Bij de parameter hoor (en)/ wederhoor is het verschil tussen het NRC en
Het Parool zo goed als andersom. We zien in figuur 4 dat artikelen van
het NRC op het gebied van hoor (en)/wederhoor juist overwegend als
negatief meten, met een waarde van 3/8. Slechts bij één vierde van de
geanalyseerde artikelen van het NRC, zorgt de krant er dus voor dat er een
balans is tussen de perspectieven die worden aangehaald, om een eenzijdig
beeld te voorkomen. Het Parool daarentegen, ‘scoort’ hier op dezelfde
parameter een 5/6. Wat, net als haar meetwaarde voor framing, betekent
dat de geanalyseerde artikelen van Het Parool bíjna even vaak meerdere
partijen van verschillende meningen aan het woord laat, als dat ze dat niet
doet.
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Als we dan kijken naar het profiel dat de beeldvormingindicatoren schetsen
van de andere twee Nederlandse kranten, zien we eerst dat de Volkskrant
met een meetwaarde van 7/3 op hoor (en)/wederhoor naar buiten komt.
Zij is hierin uniek in dat zij de enige van de vier Nederlandse kranten blijkt
waarbij de geanalyseerde artikelen uit de periode 1945-2018, overwegend
stemmen van verschillende partijen aan het woord laat, en daarbij zorgt
dat deze stemmen in een ‘eerlijk’ kader worden geplaatst. Sterker: dit doen
de artikelen van de Volkskrant dus meer dan dubbel zo vaak als dat ze dit
niet doen. Als je het dus hebt over het beeld dat Nederlanders hebben van
wat de Staat zoal heeft aangericht in voormalig Nederlands-Indië, heb je de
meeste kans een veelzijdig perspectief aan te treffen in de artikelen van de
Volkskrant.
Hoewel niet spectaculair uitgesproken, kunnen we aan de meetwaarden
voor de andere parameters zien dat die journalistieke professionaliteit van
de Volkskrant, zich daar ook laat gelden. Immers: op de parameter framing
meet de Volkskrant als zijnde vaker negatief dan positief (4/5). Voor de
parameters objectiviteit en directe beïnvloeding test de Volkskrant in beide
gevallen als zijnde 5/5. Wat dit betekent is dat voor de genoemde drie
parameters, in ieder geval bij de helft van de geanalyseerde artikelen uit
de periode 1945-2018, de Volkskrant nieuws verslaat op een manier dat er
geen verdraaid of vervormd beeld ontstaat van het onderwerp. Dat, twee:

de Volkskrant zich zoveel mogelijk aan de feiten houdt, haar eigen politieke
agenda niet laat doorschemeren en zich tegelijkertijd niet argeloos
aansluit bij het gangbare, maatschappelijke gedachtegoed. En drie: dat de
Volkskrant precies even vaak in haar nieuwsberichten druk uitoefent ofwel
steun betuigt op en voor de Staat of bepaalde beleidsvoering, als dat ze
zich afzijdig houdt –en lezers hun eigen oordeel laat vellen.
De balans bij Volkskrantartikelen tussen de aan- en afwezigheid van
potentieel van invloed zijnde beeldvorming, is iets wat de Trouw totaal
niet blijkt door te trekken. De meetwaarden van Trouw voor parameters
framing, objectiviteit, hoor (en)/wederhoor & directe beïnvloeding, zijn
respectievelijk: 7/4, 4/7, 1/10 en 8/3.
Weer kijkende naar de parameterbeschrijvingen in het analysemodel,
betekent dit dat de geanalyseerde artikelen van de Trouw over de periode
1945-2018 over het handelen van de Staat in Indonesië, op de eerste
plaats overwegend van ‘framende aard’ zijn. De artikelen construeren
dus veelal een narratief dat mogelijkerwijs een verdraaid of verkeerd
beeld schetst van het behandelde onderwerp. Ten tweede is het zo dat
de Trouw-artikelen overwegend negatief scoren op objectiviteit, en dus
vaker van de feitelijkheid afwijken dan wenselijk is. En daarnaast, dat de
meerderheid van de artikelen de neiging hebben gewoonweg de algemene
consensus over iets te bestendigen en niet schromen de politieke agenda
van Trouw te prioriteren als zijnde
belangrijker dan een eerlijke(re)
berichtgeving over de activiteiten
van de Staat, gedurende de
dekolonisatieoorlog. Op de
derde plek test de Trouw als
zijnde bijzonder negatief ten
aanzien van de parameter hoor
(en)/wederhoor. Vrijwel in alle
geanalyseerde artikelen brengt
de krant enkel één perspectief
te berde. Dit gebrek aan
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journalistieke professionaliteit zien we gereflecteerd in de meetwaarde
voor directe beïnvloeding, welke 8/3 was. Dus: bij drie vierde van de Trouwartikelen spaarde de krant koste noch moeite om het beleid van de Staat
onder druk te zetten ofwel flink toe te juichen.
Verdere bevindingen over de beeldvorming in de Nederlandse kranten
zijn op te tekenen als we kijken naar figuur 5: de ‘cumulatieven’. Als we
een antwoord willen op de twee deelvragen en willen weten hoe sterk
beeldvorming aanwezig is in de vier geanalyseerde kranten en hoe die
beeldvorming tot uiting komt, moeten we een totaler plaatje schetsen.
Als we de vier parameters of beeldvormingindicatoren voor het gemak
opdelen in twee categoriën, laten we zeggen: ‘neutraliteit’ (objectiviteit
& hoor (en)/wederhoor) en, bij het gebrek aan een betere term:
‘beeldvormingbevordering’ (framing & directe beïnvloeding).
Dan zien we aan de hand van figuur 5, dat de eerste categorie een
meetwaarde krijgt van 35/52. Dit vertaalt zich naar de bevinding dat
kennelijk, een meerderheid van de geanalyseerde artikelen van de vier
kranten over de periode 1945-2018, negatief test op neutraliteit. En hoewel
met slechts een licht verschil, zien we dat ook voor de andere categorie,
de meerderheid van de geanalyseerde artikelen zich laat meten als zijnde
positief ten aanzien van ‘beeldvormingbevordering’. De meetwaarde hierbij
is namelijk 47/40.
Hieruit komt voort dat, indien je zou stellen dat Nederlandse kranten
een beeld in hun berichtgevingen hebben gehandhaafd dat de Staat
zodanig beïnvloedde dat het zich gevrijwaard zag haar onwenselijke
buitenlandbeleid voort te zetten ofwel uit te breiden, de geanalyseerde
artikelen van Trouw en NRC hier het meeste ‘schuldig’ aan zijn. Figuur
5 geeft aan dat het aandeel van Trouw en NRC hierin respectievelijk
5/17 (objectiviteit & hoor (en)/wederhoor), 15/7 (framing & directe
beïnvloeding), 7/16 (objectiviteit & hoor (en)/wederhoor) en 14/10 (framing
& directe beïnvloeding) is.

3.3 Deelconclusie
De conclusie die ik hieruit kan trekken, is dat per slot van rekening de
vier geanalyseerde kranten over de totale periode van 1945-2018, meer
doen aan het bewust beïnvloeden van de Staat haar handelen dan dat
zij zich enkel beperken tot het journalistieke werk van het rapporteren
van die handelingen. Dus: hoe sterk is beeldvorming in Nederlandse
krantenartikelen over de oorlogsmisdaden begaan door de Staat, überhaupt
aanwezig? Over het algemeen geeft het deductief framingonderzoek aan:
aanzienlijk. Dit neemt verder niet in beschouwing dat de beeldvorming in
de vier Nederlandse kranten gedurende de periode ‘oud’ (1945 - 1995) in
meer of mindere mate aanwezig zou kunnen zijn geweest dan dat dat het
geval was in periode ‘recentelijk’ (1995-2018). Dit is echter maar een kleine
kanttekening.
Als we kijken naar de vraag: hoe is de aard van de beeldvorming die
we constateren? Dan geven, zoals gezegd, de cumulatieven aan dat
de meerderheid van de geanalyseerde krantenartikelen zich telkens
kenmerkten door een bepaalde, subjectieve invalshoek welke van invloed
is geweest op het continueren ofwel bekritiseren van de manier waarop
de Staat gehandeld heeft tijdens de dekolonisatieoorlog en hoe het tot op
heden is omgegaan met de nabestaanden daarvan. In hoeverre die invloed
bepalend is geweest voor het handelen van de Staat, dus wat het precieze
effect geweest is van de beeldvorming in de vier Nederlandse kranten,
wordt aan gewijd in hoofdstuk IV: het veldonderzoek.
Belangrijk is nog te noemen wat de bevindingen betekenen voor het
hypotheseschema in figuur 2. ‘Kan beeldvorming in de kranten van invloed
zijn op politieke beleidsvorming?’ Het deductief framingonderzoek doet
impliceren van wel. Iets wat een bevestiging is van het theoretisch kader.
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Nederlandse mariniers tijdens een vuurgevecht in Indonesië, 1946.
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4. Hoofdstuk IV
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk presenteer ik de belangrijkste bevindingen en uitspraken
uit mijn diepte-interviews met de respondenten. Ik geef hiermee antwoord
op de deelvragen ‘Wat voor beeld wordt er gevormd in Nederlandse
kranten over geweldpleging door de Staat in Nederlands-Indië?’,
‘Welk beeld in Nederlandse kranten is exemplarisch voor positieve of
negatieve berichtgeving over geweldpleging door de Staat in NederlandsIndië?’, ‘Wat zijn de belangrijkste reacties geweest van media, Staat of
andere betrokkenen op de berichtgeving in kranten over Nederlandse
oorlogsmisdaden in Indië?’ en ‘Hoe kijken representatoren voor media,
Staat, betrokkenen en/of nabestaanden zelf aan tegen de beeldvorming
over de misdragingen in Nederlands-Indië?’ De vijf geïnterviewde experts
hebben zich uiteraard uitgelaten over beeldvorming in Nederlandse
kranten over verschillende perioden. Ik heb de paragrafen daar voor het
gemak tevens chronologisch naar ingedeeld.

4.2 Resultaten
1945 — 1968
Volgens Tineke Bennema was het overheersende beeld in de Nederlandse
kranten dat wij Indonesië in cultuur brachten. Dat, en het idee dat het
ontzettend lucratief was, gezien er zoveel rijkdom naar Nederland kwam.
Ze meent dat er wel wat kritiek was, maar dat het overwegende beeld
één was van Nederlandse goeddoenerij. En niet enkel ten opzichte van
onszelf in Indonesië, maar ook ten faveure van de ‘inlanders’, of inheemsen.
Volgens Bennema was de realiteit echter dat, in tegenstelling tot de
Engelsen, Nederland er bijvoorbeeld niets deed aan onderwijs. Maar daar
werd niet over geschreven in de voornaamste kranten. Bennema: “Slechte
dingen negeerde men, en goede dingen blies men enorm op.” Het beeld
van tevredenheid onder Indonesiërs werd dan ook gehandhaafd door
hoe men Nederlandse ‘goeddoenerij’ definieerde. Zo was het houden van

‘baboes’ (Indische kinderoppassers) bijvoorbeeld een teken van beschaving,
want ‘zij hadden een baan’.
Kester Freriks vult aan dat het beeld dat men van Indonesië had, vrij
schokkend was. Er werd alles aan gedaan om een bepaald narratief te
onderhouden, ten voordele van de koloniale Staat. Affiches met teksten
als ‘hier gaat de Nederlandse vlag neer –wilt u dat?’, ‘Japan heerst over
Indonesië: wilt u dat?’ en ‘Indonesië heeft u nodig’, zo zegt Freriks.
Freriks: “Een Indisch vrouwtje dat geslagen wordt door een Japanner. En
wij, als blanke mannen, voorop en groot afgebeeld, moeten haar dan
komen bevrijden.” Propaganda werd in veelvoud geproduceerd, om dat
Indonesië maar bij ons te houden. Dit werd, zeker door de Nederlandse
krant, voortdurend bevestigd en verantwoord door te beargumenteren dat
Indonesische mensen ‘heel blij waren dat wij daar rust en orde brachten’.
Het brengen van werkgelegenheid, volksgezondheid en Gods Woord,
gepaard met een fel racisme jegens de Japanner, waren allemaal redenen
waarom wij in Indonesië moesten blijven. Freriks: “Wij hebben eigenlijk een
onmondig, kinderlijk volk, zoals je vaak leest, opgevoed en tot beschaving
gebracht. Dat was onze grote, heilige missie.” Bennema beaamt: “Kijk naar
mijn grootvader, die was inspecteur van politie en vond dat we daar alleen
maar goede dingen gedaan hebben –ziekenhuizen gebouwd en dergelijke.”

“ Er werd gesproken over die ‘spleetogen’.
Die ‘kleine mannetjes’ met hun
‘O-benen’: ze ‘konden niks’ en ‘maakten
maar spullen na uit Europa’. ”
				

– Tineke Bennema
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Waar het aankomt op het handhaven van Nederlands-Indië, werd de Staat
door de kranten in ieder geval geen strobreed in de weg gelegd. Volgens
Freriks heeft een van de laatste gouverneur-generaals, J.P. de Jong, ooit
nog gezegd: ‘We hebben hier drie eeuwen met de knoet geregeerd, en we
zullen nog drie eeuwen met de knoet blijven regeren’. Volgens Freriks was
er dan ook nul komma nul belangstelling voor wat er daadwerkelijk in het
land speelde.
Als voorbeeld van de berichtgeving in Nederlandse kranten, haalt Freriks de
17e augustus van 1945 aan: de onafhankelijkheidsverklaring van Soekarno.
Deze zou pas in september ’45 enige aandacht krijgen in de kranten.
Freriks: “Dus dat hebben ze heel lang, moedwillig verzwegen. Daarnaast
was er eigenlijk maar één berichtje: ‘ene’ Soekarno en Hatta hadden de
‘Repoebliek’ uitgeroepen, en het werd daarom ‘hoog tijd dat Nederland
troepen stuurt’. En dat was één van de allereerste berichten in Trouw en
het Handelsblad. Van meet af aan was daarmee in de hele Nederlandse
pers, die vrijheidsbeweging van de Indonesiërs gebagatelliseerd –de toon
was gezet.”

“ Mensen willen liever verhalen horen

over hoe heerlijk het was en hoeveel rijst
we hebben verbouwd –niet over wat een
tragedies we daar hebben veroorzaakt. ”
				

– Tineke Bennema

Volgens Freriks waren de redacties ‘gewoon superrechts’. Er waren een
groot aantal NSB’ers in het vooroorlogse Nederlands-Indië. En dit kon
je dan terugzien in de samenleving, waar geen enkele aandacht mocht
en kon zijn voor de wensen en de vrijheidsgedachte van de Indonesiër.
Freriks: “Anton Mussert is zelfs nog in Nederlands-Indië geweest om daar
toespraken te houden. Het was een reactionaire samenleving. En er was

geen enkele aandacht voor het lot van de inlander.”
Anne-Lot Hoek sluit zich aan bij het gegeven dat de beeldvorming in de
kranten over Indonesië, van sterke invloed was op de gedachtegang van
de maatschappij, maar ook in dat de propaganda vanuit de Staat weer van
grote invloed was op de media. Hoek meent: “Wat er hier doorkwam aan
berichtgeving was heel beperkt, en dat beïnvloedde wat wij wisten van wat
er in Indonesië gebeurde.” Volgens Hoek zonden veel media een boodschap
uit die aansloot bij de berichtgeving vanuit de Staat. “De media hebben te
weinig gedaan om een kritisch tegenbeeld neer te zetten. Iets dat enkel uit
hele linkse bladen zoals De Waarheid kwam. En als je nu dan soms dingen
leest over hoe een blad als de Waarheid bepaalde incidenten beschrijft,
dan denk ik weleens: ‘ja, dat is spot-on’.” Volgens Hoek was dergelijke
berichtgeving in Nederlandse kranten echter heel radicaal –“het was
allemaal links-radicalisme en onzin.”
Maar ook op de vraag in hoeverre de media zelf weer beïnvloed werden
door de Staat, kan geantwoord worden: aanzienlijk. Hoek stelt dat voor
veel berichtgeving de regeringsvoorlichtingsdienst juist weer de media
van informatie voorzag. “En de media heeft dat nooit kritisch genoeg
benaderd. Ze lieten zich te veel om de tuin leiden. Journalisten kwamen
dan bijvoorbeeld in Indië aan om verslag te doen en kregen dan zo’n reisje,
waarbij werd aangewezen waar ze naartoe mochten, onder begeleiding
van iemand van Rijksvoorlichting. Dat is geen objectieve verslaglegging
geweest.”
Tineke Bennema gaat hier op door, door te zeggen dat het ook lastig
was om als journalist je weg te vinden in Indië. “Je spreekt de taal niet,
je weet niet waar je moet zijn. Die kampongs waren allemaal eng en de
cultuur kende je niet.” Het gevolg was dat als journalisten niet al door de
Staat zelf geleid werden in hun verslaglegging, ze heel veel praatte met
de bureaucraten van het Nederlandse gouvernement om aan informatie
te komen. Bennema voegt hieraan toe dat bijvoorbeeld Jeffry Pondaag
(voorzitter van het Stichting Comité Nederlandse Ereschulden) zelf
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een Indonesiër is, en om die reden makkelijker contact kon maken en
dingen kon blootleggen. Pondaag kon volgens Bennema makkelijker naar
nabestaanden gaan zoeken. “En dat was een Nederlander waarschijnlijk
nooit gelukt.”

“ Journalisten kwamen dan bijvoorbeeld

in Indië aan om verslag te doen en
kregen dan zo’n reisje, waarbij werd
aangewezen waar ze naartoe mochten,
onder begeleiding van iemand van
Rijksvoorlichting. Dat is geen objectieve
verslaglegging geweest. ”
				

– Anne-Lot Hoek

Of dingen anders waren geweest als de Nederlandse kranten geschreven
zouden hebben over het doen en laten van politici en hun lokale militaire
vertegenwoordigers, zoals ze dat in 2018 doen, weet Anne-Lot Hoek
te zeggen: “Waarschijnlijk was het van invloed geweest. Maar eigenlijk
hebben we nu ook nog steeds geen weet van een hoop van wat defensie
doet. En je moet een hele knappe onderzoeksjournalist zijn, wil je daar echt
iets zinnigs over kunnen zeggen.”
Esther Captain sluit zich hierbij aan: “Ik denk zeker dat als er destijds meer
kranten waren geweest die er bovenop zaten, en misstanden hadden
kunnen rapporteren, dat dat zeker had uitgemaakt.”
Het feit dat media tussen ‘45 en ‘68 nu eenmaal niet zo kritisch schreven
als tegenwoordig, wijt Rémy Limpach aan het feit dat media destijds
veel gezagsgetrouwer waren. “Er waren wel een paar kritische blaadjes,
voornamelijk uit de linkse en extreem linkse hoek. Maar het gros van

alle mainstream media, die gingen gewoon mee in het mantra van ‘Indië
verloren, rampspoed geboren’, ‘we moeten daar rust en orde brengen’,
‘de republiek is een Japans maaksel’ en ‘Soekarno en dergelijke zijn
allen fascisten’.” Met andere woorden: de kranten stonden de Staat toe
te juichen in haar keuze om meer gezag te willen uitoefenen in Indië.
Anne-Lot Hoek zegt hierover dat men in die tijd hetgeen wat er in ‘jouw’
krant stond –die je ouders en grootouders ook lazen– als de waarheid
beschouwde. “Mensen in die tijd waren vanwege de beperkte berichtgeving
veel minder in staat om er een kritische beeldvorming op na te houden.”
En in die zin, zo meent Rémy Limpach, heeft de media absoluut gefaald.
Limpach nuanceert wel: “Het was nog kort na de Tweede Wereldoorlog,
dus die media lagen nog op de grond. En als je naar de oorlog zelf kijkt:
linkse en extreemlinkse blaadjes waren gewoon helemaal niet toegestaan,
dus er waren ook geen correspondenten die in Indië mochten rondlopen.”
Daarnaast, zo voegt hij eraan toe, waren kranten destijds nog straatarm.
Het was echter niet zo dat de toestand in Indonesië helemaal niet
besproken werd. Bladen als De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland,
Het Parool en het communistische De Waarheid hadden bijvoorbeeld niet
veel abonnees, maar werden wel door ook Kamerleden gelezen. Limpach:
“CPN’ers (Communistische Partij Nederland) en een minderheidsfractie
van de PvdA hebben ook in het parlement kritische soldatenbrieven
voorgelezen. En ook bepaalde schandalen, zoals de massamoord in ZuidCelebes, de moordpartijen in Rawagede en de Bondowoso-affaire, die
hebben wel allemaal de krant en zelfs de VN gehaald.”
Met andere woorden: volgens Limpach was het ergens wel bekend in
Nederland. “Niet in brede kringen, maar zeer zeker wel aan de top.” Politici
wisten dus wel van de oorlogsmisdaden af. Zij correspondeerden deels ook
met militairen zelf. “Het PvdA-kamerlid Evert Vermeer bijvoorbeeld, die had
contact met vijftienhonderd militairen met een PvdA achtergrond.” Politici
wisten dus wel van misstanden, en ook dat het Nederlandse optreden lang
niet zo keurig was zoals werd gesuggereerd.”
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Een verdere nuancering die Limpach aanvoert, is dat ondanks het beeld
van ‘aandachtsonthouding’ van Nederlandse kranten voor misdaden
in Indië, er eigenlijk nog wel relatief veel over gepubliceerd werd in de
jaren ‘40. “Vooral in 1949 –het laatste oorlogsjaar. Toen nam het aantal
gepubliceerde schandalen dermate toe dat de regering tandenknarsend
besloot een aantal speciale juristen naar Indonesië te sturen, om
onderzoek te doen.” Maar daar hield het dan ook mee op. Er was veel
verzuiling in die tijd en men was gezagsgetrouwer, zegt Limpach. “Zelfs
de PvdA –die had dan wel moeite met de koloniale oorlog, maar heeft
het offensief uiteindelijk gewoon gesteund. En dat heeft heel wat leden
gekost.” En zo’n besluit heeft volgens Limpach op zijn beurt ook weer
invloed op de verschillende zuilen, en de kranten die daaraan vast plakken.
Zo werd Raymond Westerling, één van de beruchtste oorlogsmisdadigers,
op handen van de pers gedragen. Limpach vervolgt: “Ik zeg wel dat de
media gefaald hebben, maar er speelde ook een politiek van de doofpot.
De Nederlandse autoriteiten zaten niet echt op openbaring van de eerder
genoemde schandalen te wachten.”
Berichtgeving in de kranten, kán dus cruciale druk uitoefenen op het
handelen van de Staat. Ook, kennelijk, gedurende de periode 1945-1969.
Limpach zegt hierover: “Als er te veel gepubliceerd wordt over bepaalde
schandalen, dan kan het draagvlak afnemen onder zowel militairen als
burgers.

“ Vooral in 1949 –het laatste oorlogsjaar.

Toen nam het aantal gepubliceerde
schandalen dermate toe dat de regering
tandenknarsend besloot een aantal
speciale juristen naar Indonesië te
sturen, om onderzoek te doen. ”
				

En dat beperkt uiteindelijk weer de bewegingsruimte van politici,
en de militairen ter plaatse.” Buiten kijf staat dus dat de Staat er in ieder
geval belang bij had om het uitlekken van wat er gebeurde in Indië, te
voorkomen. “. . . gewoon, door in rapporten te schrijven dat ‘we vijftig man
op de vlucht hebben neergelegd’ in plaats van ‘vijftig man tegen de muur
gezet te hebben en hebben afgeschoten.’”
Limpach sluit zich aan bij Kester Freriks in dat hij meent dat er nauwelijks
tot geen belangstelling was voor wat er gebeurde in Indië. Niet omdat
het niet controversieel genoeg was –want hoe controversieeler hoe beter
doorgaans– maar omdat media en historici simpelweg geen aandacht
aan het conflict besteedde. En nabestaanden aan Nederlandse kant, de
veteranen, die spraken er ook amper over. Limpach concludeert: “De
periode tussen ’49 en de schokkende openbaringen van Joop Hueting in ’69,
wordt ook wel het ‘grote zwijgen’ genoemd.”
1969 — 1970
Kester Freriks merkt op: “In Nederland was Joop Hueting inderdaad
de eerste die zich als Indië-veteraan openlijk op tv uitsprak over de
oorlogsmisdaden.” Tot aan die periode, werd overwegend enkel het
kolonialisme in stand gehouden, door in de krant te schrijven ‘hoe goed wij
zijn’. Freriks: “Want als je daar in de pers negatief over deed, dan verloor je
meteen abonnees –want zo’n heethoofdig volkje waren de Nederlanders.
De pers was de heersende macht geweest.” Freriks interviewde Hueting
laatst nog, om terug te blikken. “Da’s wel een leuk verhaal, want eigenlijk
zouden ze Huetings interview uitzenden rond Sinterklaas [1968], maar dat
mocht niet van de VARA, want dat zou Nederlanders op zo’n feestelijke dag
maar confronteren met die ‘koloniale ellende’.” Huetings interview is, zo
zegt Freriks, zelfs uitgesteld tot voorbij kerst en oud en nieuw, “. . . zodat het
ook dat niet zou verknallen.” De uitzending sloeg in als een bom. Het was
een piek in de meer kritische aandacht onder kranten voor het onderwerp
van de oorlogsmisdaden gepleegd in Indonesië.

– Rémy Limpach
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“ Als er te veel gepubliceerd wordt
Esther Captain haakt hierop aan: “Je ziet door de geschiedenis heen, dat er
telkens een soort ‘oprispingen’ zijn, omdat het onderwerp nooit echt tot de
hele samenleving is doorgedrongen.” Het gevolg was dat de berichtgeving
hierover in Nederlandse kranten, fluctueerde in cycli van elkaar
afwisselende ‘stiltes’ en ‘pieken’. Net zolang, totdat de maatschappij zich
in haar volledigheid zou scharen achter het anti-koloniale gedachtegoed.
Zolang dat niet het geval was, beargumenteert Captain, “. . . zie je dat
er telkens weer een oprisping opkwam, zoals het ‘incident’ met Joop
Hueting.” Kennis van ‘s Nederlands zwarte bladzijde in Indië, sijpelde dus
langzaamaan de doofpot uit, en veroorzaakte scheuren in de zelfcensuur
van Nederlandse media.
Limpach spreekt van een tweede kandidaat-piekmoment. “In 1970 werd
er een boek gepubliceerd door Indië-veteranen J.A.A. van Doorn en W.J.
Hendrix, getiteld Ontsporing van geweld. En dat is een heel gedegen
en gezaghebbende –en tevens de 1ste wetenschappelijke– studie, maar
die werd tot dan amper tot niet besproken in de media.” De twee
veteranen hebben clandestien materiaal verzameld over die Nederlandse
ontsporingen. Dankzij de media-explosie van Hueting dat jaar ervoor,
was er interesse voor hun werk. Limpach: “Van Doorn en Hendrix hebben
vóór ‘69 geprobeerd te publiceren –en heel lang geen uitgever gevonden.
En pas na Joop Hueting, nadat de Nederlandse Staat een onderzoek
inlaste, konden ze plotseling een uitgever vinden.” Wat kort volgde, zo
zegt Limpach, waren honderden publicaties van onder meer journalisten,
bewindslieden en veteranen. En dat was niet zomaar een piek. “Bij
al die ex-koloniale machten ontplofte min of meer tegelijkertijd die
publiciteitsbom aan verslagen van oorlogsmisdaden.” En net zoals bij de
juristen die de Staat onder druk van schandalen eerder naar Indië stuurde,
was ook hier een publiciteitsbom die de aanleiding gaf tot de Staat haar
besluit om een onderzoek in te lassen –ook bekend als de ‘excessennota’.
Een piek aan kritische berichtgeving of niet, het maatschappelijk sentiment
–vooral onder ex-militairen– van het ‘grote zwijgen’, persisteerde
vooralsnog. Freriks zegt over Hueting post-interview: “Hij is bedreigd. De
veteranen stonden nog dezelfde avond met geweren voor de deur. Hij

over bepaalde schandalen, dan kan
het draagvlak afnemen onder zowel
militairen als burgers. En dat beperkt
uiteindelijk weer de bewegingsruimte
van politici, en de militairen ter plaatse. ”
				

– Rémy Limpach

was in Hilversum en zijn vrouw en zijn kinderen moesten halsoverkop het
huis verlaten. Er kwamen telefoontjes binnen, van: ‘Wij zijn veteranen en
we komen jullie allemaal neerschieten –we hebben onze oude bataljons
nog’. Hueting vluchtte naar de Veluwe.” Een piek aan media-aandacht,
betekende dus nog niet een piek aan kritiek op de Staat haar handelen in
Indië. Freriks geeft aan: “Er stonden woedende stukken in de Telegraaf,
tégen Hueting: ‘Het is allemaal gelogen en meneer Hueting is gestoord. Hij
is een psychiatrisch patiënt en heeft alles verzonnen.’” Met het uitspelen
van die rel en de komst van de excessennota, vielen bij de regering de
kleppen weer een beetje van de ogen, benadrukt Freriks.
Wat deed zoveel kranten, ondanks onthullingen zoals die van Hueting,
alsnog ‘het zwijgen’ prediken? Kester Freriks meent dat niet alleen kranten
veelal hun mening over Indië klaar hadden, maar ook, zoals Limpach al
aangaf, geen financiële middelen hadden om een ander perspectief breed
uit te gaan meten. Freriks: “Dat werd ook van overheidswege en vanuit
kranten en redacties tegengehouden. En zodra je wel kritische uitingen
deed, zoals door De Waarheid, dan werd je bestormd en werden de
ruiten ingegooid.” Freriks verklaart dat er destijds voortdurend een link
werd gelegd tussen anti-kolonialisme en communisme. “Net zoals bij de
Vietnamoorlog: men dacht dat de communisten erachter zaten. Het was
de jaren vijftig: Nederland was enorm verzuild en er van overtuigd dat de
communisten aan de macht zouden komen en er een derde wereldoorlog
zou losbarsten.” Rémy Limpach vult aan dat de piek aan kritiek en
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aandacht in de Nederlandse kranten, na 1969 nog even doorkabbelde en
daarna weer in stilte verviel. Limpach: “Men dacht dat alleen de Duitsers,
Amerikanen en Fransen oorlogsmisdaden konden begaan.” De jaren 1969
en 1970 stonden in het teken van shock en onthulling. “Het stond in élke
krant. En dat was het begin van het publieke debat.”
1971 — 1987
Zoals gezegd, volgde na de Hueting-piek weer een relatief rustige periode.
Er was kritiek geweest op het handelen van de Staat in Indonesië. En dit
nam weer wat af. Kester Freriks: “Als je de berichtgeving leest over die
politionele acties, dan lees je ook altijd zoiets als: ‘Nederlandse soldaten
zijn op beestachtige wijze vermoord’.” De beeldvorming in de mainstream
Nederlandse kranten was allerminst verdwenen. Nederlanders kregen
sterk het idee dat Indonesiërs allemaal barbaren waren ten tijde van die
politionele acties, zo meent Freriks. “Enkel door Hueting en de VARA was
de nuance daarover naar buiten gekomen.”
Een volgende piek volgde rond 1984, met geschiedschrijver Lou de
Jong. Limpach zegt over hem: “De Jong heeft toen een concept van zijn
Nederlands-Indië-kritische boek Het koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog naar meelezers gestuurd. Een KNIL-veteraan was
het er niet mee eens dat Lou de Jong bepaalde zaken als oorlogsmisdaden
neerzette. Dat is toen richting de Telegraaf gelekt, waarover veel heisa is
ontstaan. Lou de Jong moest dat vervolgens weer intrekken en heeft toen
maar de term ‘excessen’ gebezigd.”
1988 — 1995
Het publieke debat, zoals Limpach al aangaf, kwam op gang. Er was
inmiddels onderzoek gepubliceerd. Maar zoveel aandacht en kritische
noten als tegenwoordig, werd er nog steeds niet aan gewijd. Waarom
niet? Waarom liet de berichtgeving over hetgeen zich daadwerkelijk in
Indonesië had afgespeeld, zo lang op zich wachten? Anne-Lot Hoek heeft
het collega-journalisten weleens gevraagd. “Collega’s die wat ouder waren
dan ik, vroeg ik: ‘Waarom zijn jullie eigenlijk niet eerder naar Indonesië

gegaan om het één en ander uit te zoeken? Je had er toch wel íets aan
kunnen doen?’ En dan kreeg je zo’n defensieve reactie van: ‘Ja, maar wat
hadden we dan moeten doen’, ‘er was helemaal geen geld en individuele
journalisten kunnen zo’n onderwerp niet zomaar gaan oppakken.’” Hoek is
echter van mening dat het wellicht gezien politieke omstandigheden niet
altijd eenvoudig was, maar zeker wel haalbaar. “Men had er gewoon geen
zin in.” Hoek wijt het deels aan het gegeven dat het publiek niet afdoende
geïnteresseerd was in Indië, “. . . dus waren journalisten dat ook niet.” En dit
is, zo meent ze, wat zorgde voor het voortbestaan van een vicieuze cirkel
waarin Indië steeds maar ver weg bleef.
Maar ook deze periode was niet zonder een piek, of ‘oprisping’. Rémy
Limpach geeft aan dat er vervolgens ophef ontstond over een interview
met schrijver Graa Boomsma, telg van een dienstplichtige in NederlandsIndië. Limpach: “Graa Boomsma leek het optreden van Nederland in Indië
met wandaden van de SS te vergelijken.” Wat volgde was een rechtszaak
waarin Boomsma werd beschuldigd van smaad tegen de Staat. Een tweede
piek was het staatsbezoek van Beatrix aan Indonesië in 1995. Ze zou haar
excuses geuit willen hebben aan de Indonesiërs voor de schending van hun
mensenrechten. Premier Kok hield dat toen tegen. Limpach geeft aan: “En
dan was mijn boek in 2016 misschien wel de laatste stuiptrekking in een
lange reeks van incidenten.”

“ Ik ben weleens met Jeffry Pondaag

naar de Tweede Kamer geweest, en
daar vinden ze dan toch dat er met het
tegemoetkomen van de weduwen uit
Rawagede, niets te winnen valt. ”
				

– Tineke Bennema
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1996 — 2018
De laatste jaren is er veel verbeterd qua beeldvorming in de Nederlandse
kranten, wat betreft de oorlogsmisdaden in Indonesië. Tineke Bennema
zegt hier wel over: “Het was niet altijd even makkelijk voor ons om een
artikel in de krant te zetten. Bijvoorbeeld een artikel dat ging over de
onthoofding van een vooraanstaande Indonesische vrijheidsstrijder,
door Nederlandse troepen. Dat werd eerst aan de NRC aangeboden en
die hebben daar lastig over gedaan. Het NRC wilde eigenlijk niet dat
wij dat presenteerden als een feitelijk relaas, maar liever enkel als een
opiniestuk.” Er heerste nog een vrees voor de reacties van de lezers, zo
zegt Bennema. “Over een stuk van Marjolein van Pagee, zeiden ze dat er
héél veel kritiek op was.” Deze voorzichtigheid, benadrukt Bennema, is wel
enorm verminderd –inmiddels heeft de krant heel veel gepubliceerd over
dergelijke oorlogsmisdaden. Vooralsnog, sluit ze zich aan bij het idee dat
nabestaanden van oorlogsmisdaden een andere behandeling door de Staat
gehad hadden kunnen hebben, als het volk al in 1949 vierkant achter de
huidige kritieken had gestaan.

“ Ik had een gesprek met Sjoerd Sjoerdsma
van D66, die beaamde de kracht van de
media. Hij zei: ‘De stukken die jij schrijft,
dat zorgt wel voor discussie.’”
				

– Anne-Lot Hoek

Dat de beeldvorming in de Nederlandse kranten vooral de laatste jaren
de meest rigoreuze kanteling doorgemaakt heeft in de manier waarop
ze berichten over de Indiëkwestie, is nog geen garantie voor dat de Staat
daar ook zo over denkt. Bennema: “Ik ben weleens met Jeffry Pondaag
naar de Tweede Kamer geweest, en daar vinden ze dan toch dat er met
het tegemoetkomen van de weduwen uit Rawagede, niets te winnen valt.

Want Indonesische nabestaanden maken simpelweg geen deel uit van hun
achterban.” Maar: de aandacht is er bij politici. En als het aan Limpach ligt,
met meer gevolgen vandien dan Bennema het doet overkomen: “‘t Feit is
dat mijn onderzoek Kamervragen heeft uitgelokt. En dat was de laatste
druppel die aanleiding gaf voor de Staat om met het besluit over de brug te
komen het dekolonisatieonderzoek te starten.”
Ook Anne-Lot Hoek denkt niet dat het dekolonisatieonderzoek er geweest
zou zijn zonder de nodige druk vanuit de media, de aandacht voor het
proefschrift van Limpach of het activisme van iemand als Jeffry Pondaag.
“De hele boel is aan de gang gezet door de rechtszaken van Liesbeth
Zegveld en Jeffry Pondaag –dat heeft de hele zaak opengebroken. Ook
bij de wetenschap, waar men nog vrij weinig wist van de praktijk van
het inzetten van geweld.” En de aandacht ervoor in de pers, is hierbij
cruciaal geweest, geeft Hoek aan: “De wetenschap kreeg het absoluut niet
zelfstandig op de agenda.”
Bennema vraagt zich vooral af wanneer de Staat nu eindelijk, officieel,
in naam van de premier, schuld zal gaan bekennen. “Ik denk dat het er
nooit van komt.” De feiten liggen er, we weten van de oorlogsmisdaden, er
zijn rechtszaken geweest en talloze journalisten zijn de laatste jaren dan
eindelijk onbevreesd en gestaag bezig geweest het aan de orde te brengen.
‘Máár’, vervolgt Bennema: “Onlangs heb ik nog met Jeffry Pondaag ontdekt
dat ‘Nederland’ tweegevechten hield. Degene die won overleefde, en de
ander kreeg de kogel. We hebben daar toen een artikel over geschreven in
Trouw: en niet één reactie. Nederland vindt het nog steeds moeilijk om te
erkennen dat het fout zat.”
Anne-Lot Hoek is van mening dat de berichtgeving over onze zwarte
bladzijde niet in balans is. Dat er te veel in dezelfde bladen en kranten
gepubliceerd wordt en er uiteindelijk nog steeds maar een deel van de
bevolking bereikt wordt. “Het zou goed zijn als ook een krant als het AD
met enige regelmaat over het onderwerp zou schrijven, zodat er een andere
doelgroep wordt bereikt.”
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Dat het in ieder geval nu makkelijker is om over het zo lang doodgezwegen
Indië te schrijven, is volgens Hoek te danken aan activisten en de media
zelf. “Doordat Liesbeth Zegveld ineens die zaak won, was er weer nieuws te
maken van Indië.” Daarvoor, zegt Hoek, was het moeilijk om er het nieuws
mee te halen, omdat “. . . het een soort ouwe soep was, waar niemand
eigenlijk nog werkelijk interesse in had. Men dacht: ‘Ach, nu weten we het
toch allemaal wel’.”
Haaks op wat Tineke Bennema eerder zei, of in ieder geval in contrast met,
geeft Hoek aan dat de aandacht en het veranderende beeld in de media
politici wel aan het denken zet: “Sjoerd Sjoerdsma van D66 nodigde mij
uit op een gesprek naar aanleiding van een artikel over de zaak Rengat op
Sumatra dat ik voor NRC schreef, en die beaamde de kracht van de media.
Hij zei: ‘De stukken die jij schrijft, dat zorgt wel voor discussie.’” Kester
Freriks voegt hieraan toe: “Ik denk dat door het onderzoek dat nu wel
mogelijk is en destijds nauwelijks is gedaan, de Staat zich niet meer van de
discussie kan onthouden.”
De media, zo lijkt, zijn machtiger dan we denken. Wanneer er verandering
in de beeldvorming in kranten opspeelt over een bepaald onderwerp,
ontstaat er een soort druk die langzaam wordt opgevoerd en tot bepaalde
consequenties leidt. Anne-Lot Hoek onderschrijft dit: “Omdat er steeds
meer over wordt geschreven, ontstaat er een soort vliegwieleffect.” Hoek
beargumenteert dat de Staat zich vermoedelijk dermate onder druk voelde
en dus, na twee keer een voorstel ertoe te hebben afgewezen, ingaf en
geld vrijmaakte voor het dekolonisatieonderzoek. Of dat ook daadwerkelijk
de gedachtegang is geweest, blijft onduidelijk. Hoek: “Officieel weten
wij niet waarom de Staat persé een onderzoek wil, anders dan wat er
in de officiële brief staat, waarin vrij vertaald werd gesteld dat men het
belangrijk vindt rekenschap af te leggen. Maar dat is natuurlijk een hele
vage formulering.” Hoek geeft aan dat de Staat allicht op basis van het
dekolonisatieonderzoek misschien wel de overweging maakt om met
een soort totaaloplossing te komen. “Dat er toegewerkt wordt naar een
aanpassing in het beleid richting Indonesië.”

Nochtans vindt ze dat de manier waarop de Staat tot op heden verkozen
heeft zich op te stellen naar de nabestaanden toe, heel voorzichtig
en afstandelijk is. Dat uit zich, meent Hoek, doordat het voorlopig
bij onderzoek en wat geld blijft, en geen officiële erkenning van wat
Indonesië ziet als de echte dag van onafhankelijkheid: 17 augustus
1945. Dergelijke afstandelijkheid komt ook naar voren in bijvoorbeeld
de magere gerechtigheid voor de weduwen van Rawagede, wier
geldelijke compensatie later onder dwang deels werd afgenomen door
andere dorpsbewoners. De betrokkenheid van de Staat hierin lijkt wat
teruggetrokken. Esther Captain zegt hierover: “We rekenen veel in geld af.
Misschien zouden we een school of watervoorziening moeten bouwen.
Of huizen voor die weduwen. Stenen kun je ze niet meer afnemen. Het is
misschien verlegenheid van onze kant, dat wij alles cash willen afrekenen
–dat is de boekhoudersmentaliteit die wij hier in Nederland hebben.”

“ Door het onderzoek dat nu wel mogelijk
is en destijds nauwelijks is gedaan, kan
de Staat zich niet meer van de discussie
onthouden. ”
				

– Kester Freriks

Captain zegt dat als het onderzoek is afgerond en we overzicht hebben
van wat het heeft opgeleverd, er eindelijk ruimte komt voor een
maatschappelijk breder gedragen fase van reflectie. Bennema vult aan:
“Daarna moeten journalisten er eerlijk op ingaan. Er moet een meer
nationaal debat ontstaan.” Zo ook, benadrukt ze, meer draagvlak voor
de erkenning van onze ‘vuile oorlog’ onder politici. Captain denkt dat
het onderzoek ervoor zal zorgen dat we ons makkelijker zullen kunnen
verhouden tot het verleden. Dat we ons beter zullen kunnen verplaatsen in
de nabestaanden van dat verleden. Captain: “Het verhaal over de nasleep
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van de Tweede Wereldoorlog wordt nu opgepakt door een volgende
generatie. Dus niet meer de generatie van de ooggetuige –de mensen die
het zelf allemaal hebben meegemaakt– maar de generatie van de kinderen
en eigenlijk zelfs de kleinkinderen.” Zij zijn degenen, meent Captain,
die niet langer uit vrees en schaamte hun ogen zullen sluiten voor de
oorlogsmisdaden in Indonesië.
Het feit dat het tot nu mogelijk is geweest voor nabestaanden om –
indien zij kunnen aantonen dat hun slachtofferschap bewijsbaar ofwel
‘aannemelijk’ is– een schadevergoeding te kunnen ontvangen, heeft
naast juridische redenen, ook van doen met een veranderend beeld in de
maatschappij. De rechtbank wees de claim van de Staat dat zaken van
nabestaanden verjaard zijn, af.

“ De media geven nabestaanden een stem,
treden op als versterker . . . en kunnen
zaken op de agenda zetten en druk
uitoefenen. En dat is wanneer het een
politiek probleem wordt, en de Staat er
iets mee moet. ”
				

– Rémy Limpach

De vraag is natuurlijk of dit een soort generositeit of concessie is vanuit de
Staat naar de nabestaanden toe. Kester Freriks gaat zo ver als te stellen
dat er weleens een band zou kunnen zijn tussen het flexibel opstellen
van de Staat en de kritische noten in de media. Hij zegt daar wel bij: “Die
schuldregeling is natuurlijk toch een beetje een slimme truc om de echte
grote claims op afstand te houden.”
Nu lijkt de gewaarwording dat er weinig over is van de geringe aandacht

voor de oorlogsmisdaden in de Nederlandse kranten van grofweg vóór
1995. Er is een kanttekening. Nu er officieel een staatsgesponsord
onderzoek is naar de zogenoemde ‘excessen’ in Indië, lijken de media er
voor te kiezen een nieuwe periode van afwachtendheid in te gaan en de
kat wat uit de boom te kijken, zoals Anne-Lot Hoek het beschrijft. “Er
wordt op dit moment wel veel opinie geschreven, maar vrij weinig aan
onderzoeksjournalistiek gedaan naar het onderwerp. Er is denk ik een run
geweest binnen de media, toewerkend naar de climax van het moment dat
het onderzoek kwam. En toen viel het toch wel enigzins stil.”
Dan is er de vraag in hoeverre het onderzoek van impact is op de
nabestaanden. Anne-Lot Hoek zegt dat bijvoorbeeld veteranen aan
Balinese kant vrij opgewekt zijn. “Maar het is niet zo dat niemand
in Indonesië meer wrok heeft, zoals de beeldvorming wel eens doet
voorkomen. Er zijn ook nog mensen die de onafhankelijkheidsoorlog als
heel problematisch hebben ervaren en het daar nog steeds moeilijk mee
hebben. Dat is vaker de burgerbevolking –mensen die bijvoorbeeld een
vader hebben verloren in de oorlog.” De ene nabestaande heeft daarmee
misschien meer baat bij het onderzoek, geldelijke rectificaties of erkenning,
dan de andere. Of is iets als het dekolonisatieonderzoek meer een soort
excuses die we maken voor onszelf? Hoek wijdt hierover uit: “Dat denk
ik wel. Mijn ervaring in Indonesië is dat academici vooral geïnteresseerd
zijn in onderzoek. En dat veteranen en nabestaanden minder in excuses
en herstelbetalingen zijn geïnteresseerd, maar het juist veel belangrijker
vinden dat er eindelijk iemand naar hun verhaal komt luisteren. Er is vanuit
Nederland nauwelijks aandacht gekomen voor hun verhaal.” Hoek denkt
dat de mensen die een excuses of ‘reparaties’ van de Staat verlangen, dat
dat vooral mensen zijn die persoonlijk geraakt zijn vanwege een verlies in
de familie. En los van excuses of betalingen, zegt Hoek: “Veel vinden het
belangrijker dat er iemand naar hun verhaal komt luisteren.”
Dat in die zin het dekolonisatieonderzoek meer iets is om met onszelf in
het reine te komen, dan een gebaar van de Staat naar nabestaanden toe, is
Esther Captain het wel mee eens. “Ik denk in eerste instantie dat het voor
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Nederland is. Dus is het om met onszelf in het reine te komen? Ja, dat kan.
Als historicus kun je zeggen dat die emotie erbij zit, maar het gaat toch ook
vooral om een verandering in de geschiedschrijving.”
Voor Bennema is het duidelijk vooral het met jezelf in het reine komen
dat indirect van waarde is voor de nabestaanden. De bevolking opleiden
zodat het niet nog eens in stilte zal toekijken onder de misdragingen van
haar regering, is het belangrijkst. Bennema: “En de eerste stap daarin
is bekentenis afleggen. Iets waar we goed over moeten nadenken en
expliciet over moeten zijn in de schoolboeken.” Limpach lijkt eenzelfde
visie aan te dragen. Hij is van mening dat zijn boek heel veel aandacht
heeft gekregen, maar niet persé omdat het nu zo briljant is. De vele
aandacht impliceert voor hem dat in de jaren daarvoor onze zwarte
bladzijden gewoon zo veel minder ter sprake zijn geweest, en dat we ze
nog steeds niet verwerkt hebben. “Als je naar Duitsland kijkt: die hebben
de term ‘vergangenheitsbewältigung’. In ‘het reine komen met het
verleden’. Het land heeft inmiddels een imago als zijnde de weltmeister in
vergangenheitsbewältigung.” Volgens Limpach komt dit, zoals Bennema
al aangaf, door de aandacht ervoor in het onderwijs, maar ook door de
opstelling van de media en musea. “Die reproduceren continu het onrecht
dat Duitsland destijds de Joden heeft aangedaan.” Opdat toekomstige
nabestaanden nooit geboren zullen worden, lijkt het devies van de experts.

“ Het is misschien verlegenheid van onze

kant, dat wij alles cash willen afrekenen
–dat is de boekhoudersmentaliteit die
wij hier in Nederland hebben. ”
				

– Esther Captain

Limpach heeft volgens Bennema gelijk in dat we ons verleden nog steeds
niet zo efficiënt en moeiteloos kunnen verwerken als de Duitsers dat
kunnen. Ondanks een verandering in het beeld van de dekolonisatieoorlog
dat Nederlandse kranten vormen, de veranderende houding van de
Staat tegenover nabestaanden en de groeiende aandacht voor de
oorlogsmisdaden onder jonge generaties, komt veel kennis over die
zwarte bladzijden volgens Bennema nog steeds maar mondjesmaat in
Nederlandse media en ons bewustzijn terug. Zo betaalde Indonesië nog
tot in 2002 een totaal van 600 miljoen gulden aan herstelbetalingen aan
Nederland, voor bezittingen onteigend na de onafhankelijkheidsverklaring.
“Er zijn maar heel weinig mensen die dat weten. En dit komt geheel door
onze eenzijdige blik op de geschiedenis –en helaas is dit nog steeds het
geval.” Kester Freriks sluit zich hierbij aan: “In Nederland leeft nog steeds de
nostalgie naar het vroegere Indië.” Freriks meent ook dat eigenlijk weinigen
weten wat die ‘politionele acties’ precies inhielden. De beeldvorming in
kranten is dus veranderd –het beeld is alleen niet persé verbeterd. Zoals
het beeld van die onafhankelijkheidsverklaring op de 17e van augustus, waar
Freriks over geschreven heeft: “Iedereen heeft altijd gedacht –zelfs mensen
die in Indië gewoond hebben– dat het een gigantische manifestatie
was van Soekarno’s militaire vertoon. Maar het waren vier mensen in
Soekarno’s tuin. Dus tot op heden wordt toch nog altijd die Indonesische
kant eenzijdig belicht.”
Wat wel een zekere kracht van de media is, aldus Limpach, is dat “. . . de
media de nabestaanden een stem geven, ze optreden als versterker en
activisten een podium geven: ze kunnen zaken op de agenda zetten en
druk uitoefenen. En dat is wanneer het een politiek probleem wordt, en de
Staat er iets mee moet. Het huidige patroon voor nabestaanden is volgens
Limpach hierbij: “Een advocaat representeert bepaalde claimanten en zoekt
dan de media op om het te agenderen, en daarmee tegelijkertijd druk uit te
oefenen.” Limpach voegt hier nog aan toe: “En advocaten die makkelijker
toegang vinden tot de media, zeggen vaak dat de Staat zich nog soepeler
zou moeten opstellen en veel te defensief is.”
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Tineke Bennema sluit af: “Als je kijkt naar alle kritische reacties op
nieuwsartikelen die ons verleden in Indië uitpluizen, lijkt het zo te zijn
dat veel mensen in Nederland er nog niet aan toe zijn om in de spiegel te
kijken. En politici, die staan daarin misschien nog wel voorop. Toegeven dat
we fout zaten, is ook geen klein dingetje.”

4.3 Deelconclusie
Vrijwel alle experts geven aan dat de beeldvorming in Nederlandse
kranten over het handelen van de Staat in voormalig Nederlands-Indië,
zorgde voor een tot op vandaag de dag voelbaar, gebrekkig draagvlak
in de maatschappij voor het met onszelf in het reine willen komen. De
resulterende neiging tot het verzwijgen, negeren en verbloemen van de
oorlogsmisdaden begaan in Indonesië, leidde tot pieken, oprispingen
of uitbarstingen van kritiek op de Staat ofwel op de leveraars van die
kritiek. Deze pieken van grootschalige, openbarende of schokkende
berichtgevingen in de Nederlandse kranten bestrijken een periode tot aan
nu, en worden enkel gescheiden van elkaar door intervallen van relatieve
onderbelichting van het onderwerp. De reden voor deze intervallen is een
nog steeds bestaand doch licht aanwezig beeld dat ‘Nederlands-Indië’ een
getaboeïseerd onderwerp is waar men zich liever niet aan brandt, dan er
verantwoordelijkheid voor te nemen.

de aandacht voor de herziening van onze geschiedschrijving. En nu nog, zo
geven de respondenten aan, een maatschappijbreed begrip voor en van die
geschiedschrijving.
Als we dan kijken naar de volgende stap uit het hypotheseschema in figuur
2, over of de beeldvorming in kranten van invloed kan zijn op politieke
beleidsvorming: ‘Is dit ook het geval bij het beleid met betrekking tot
de nabestaanden van oorlogsmisdaden gepleegd in Indonesië?’ Dan ben ik
geneigd te conluderen dat de diepte-interviews met de experts uitwijzen
dat het antwoord hierop tevens ‘ja’, is.

“ Het beeld in de Nederlandse

kranten van onze zwarte
bladzijden in Indië verandert,
en de beeldvorming neemt af. ”

Lang zorgde, of in ieder geval, droeg de beeldvorming in Nederlandse
kranten bij aan racisme, discriminatie en een vals gevoel van suprematie
jegens de Indonesiërs, zonder dat de Nederlandse bevolking daar zelf
zozeer van op de hoogte was als ze dat nu kunnen zijn. Voorbeelden die
reflecteren hoe Nederlanders diep van binnen toch nog trotser kunnen
zijn op het vroegere ‘bezitten’ van Indië dan dat ze zich bekommeren om
de tragedie van het kolonialisme, zijn er nog te veel. Een sentiment, zo
concludeer ik op basis van de experts, welke de Nederlandse kranten veelal
in stand hielden, en waarop de Staat weer kapitaliseerde. Maar: de experts
dragen wel uit dat het beeld in de Nederlandse kranten van onze zwarte
bladzijden in Indië verandert, en de beeldvorming afneemt. Een gevolg van

36

~V~

5. Hoofdstuk V
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal ik mijn eindconclusie formuleren, op basis van de
antwoorden op de zeven deelvragen, ofwel: de bevindingen uit zowel het
desk- als veldonderzoek.

5.2 Eindconclusie
De centrale vraag van dit onderzoek was: ‘In hoeverre bepaalt de
beeldvorming in Nederlandse kranten over de periode van de Indonesische
Onafhankelijkheidsoorlog van 1945 - 1949, hoe de Nederlandse Staat tot
op heden is omgegaan met nabestaanden?’
Als je er even vanuit gaat dat de vier geanalyseerde kranten qua
manier van berichtgeven de Nederlandse krant in het algemeen
kunnen vertegenwoordigen, wijzen de bevindingen van het deductief
framingonderzoek uit dat de meerderheid van de steekproefsgewijs
geanalyseerde artikelen gevonden op trefwoord ‘Bersiap’ (artikelen tussen
1945-1995) en ‘Rawagede’ (artikelen tussen 1995-2018), beelden vormen
van de dekolonisatieoorlog die verhalen framen op een manier dat ze een
bepaalde politieke agenda propageren en daarnaast tevens grotendeels
hun lof ofwel oppositie uitspreken richting de Staat dan wel bepaalde
politici. De bevindingen van het veldonderzoek sluiten hierop aan als
je er vanuit gaat dat de aangetroffen beeldvorming in krantenartikelen
in de periode 1945-1995 in mindere mate de Staat beïnvloedde tot het
ondernemen van actie en in de periode 1995-2018 met grotere mate
de Staat beïnvloedde tot het ondernemen van actie ten aanzien van de
nabestaanden van de dekolonisatieoorlog.
De diepte-interviews geven aan dat de invloed van de aanwezige
beeldvorming in de Nederlandse kranten, in ieder geval tot in de Kamer
kan reiken, tot discussie onder politici kan leiden, en: met zekerheid

onderdeel vormt van het proces dat voorafgaat aan enige besluiten die
de Staat kan, zal en heeft gemaakt ten aanzien van nabestaanden van de
dekolonisatieoorlog.
Uit de uitspraken van de respondenten wordt verder duidelijk dat, ook ten
aanzien van hun eigen werk, het veranderende beeld in de Nederlandse
kranten van het handelen van de Staat, in ieder geval al indirect bepalend
is geweest voor hoe er wordt omgegaan met nabestaanden. Dit, gezien het
feit dat vrijwel telkens als de Staat ‘zwicht’ onder mediadruk en haar beleid
bijstelt, ofwel een concessie of besluit doet ten faveure van de NederlandsIndische zwarte bladzijden en dier nabestaanden, dit samenvalt met pieken
van kritiek en ophef in de media. Dit wordt bekrachtigd door het feit dat
meerdere respondenten aangaven dat politici zelf onderkennen dat die
abrubte uitbarstingen van aandacht voor ons beeld van onder meer de
dekolonisatieoorlog, in ieder geval voor discussie in de Kamer zorgt –en,
dus zelfs: af en toe voor een reactie van de Staat.
Het beste voorbeeld hiervan is misschien wel: de keus van de Staat om
alsnog een groot onderzoek naar de dekolonisatieoorlog te financieren.
Iets waar –hoewel tegelijk door de respondenten wordt gezegd dat het
onderzoek ook vooral voor ons eigen zelfbeeld en geschiedschrijving is–
de nabestaanden voordeel uit halen. Er zou behoefte zijn aan erkenning
van de Nederlandse Staat in dat er de wens is dat wij naar hun verhalen
komen luisteren. Nabestaanden willen hun leed kunnen ventileren, zodat
ook zij het hoofdstuk van de oorlogsmisdaden kunnen afsluiten. En het
dekolonisatieonderzoek maakt dit onder meer mogelijk.
De bevindingen van het onderzoek doen dus concluderen dat de
beeldvorming in de Nederlandse kranten indirect, want vaak in samenspel
met andere factoren, met pieken en dalen als bepalend beschouwd mag
worden voor hoe de Staat zich opstelt tegenover nabestaanden. Met pieken
en dalen, want tot een officieel excuses, heeft de invloed van beeldvorming
in de Nederlandse kranten immers nog niet geleid.
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~ VI ~

6. Hoofdstuk VI
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal ik een aanbeveling formuleren, welke adviseert wat we
zouden moeten of kunnen doen met de eindconclusie van dit onderzoek.
Zoals aangegeven in de leeswijzer, is het advies een antwoord op de laatste
vraag uit het hypotheseschema in figuur 2: ‘Wat voor houding moet op
basis hiervan gehandhaafd of aangepast worden?’

6.2 Aanbevelingen
Zoals Rémy Limpach al aangaf in mijn interview met hem: er is een reden
dat de Duitse media voortdurend de ernst van hun oorlogsverleden blijven
herhalen. Nóóit meer, zal in het land een sentiment mogen ontstaan dat
kan leiden tot de tragedie van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En het
werkt. Door jongere generaties middels de talloze schokkende verhalen,
documentaires en vele films als Woman in Gold en Schindler’s List bewust
te maken van hun geschiedenis, draag je bij aan een klimaat waarin een
dergelijk sentiment geen voeten in de aarde zal kunnen krijgen.
Nu wil ik niet hetzelfde impliceren als Graa Boomsma dat deed in ‘92, door
de oorlogsmisdaden in voormalig Nederlands-Indië te vergelijken met
hetgeen de SS’ers aanrichtten, maar er loert wel een wijze les in de Duitsers
hun vermogen om zo open en eerlijk over hun ‘zwarte bladzijden’ te praten.
Zoals Tineke Bennema al aangaf: de eerste stap die we als land moeten
zetten, is het onderwijs erop aanpassen om mensen meer inzicht te geven
in ‘s Nederlands verleden in Indonesië.
De Staat heeft dan formeel geen excuses uitgevaardigd aan de
nabestaanden van de dekolonisatieoorlog, maar wij kunnen dat wel
doen –door onszelf te verplaatsen in het leed van de nabestaanden. Iets
wat misschien wel een excuserend gebaar op zichzelf is. Hoe dan ook,
de eindconclusie van dit onderzoek leert ons dat de beeldvorming in de

kranten wel degelijk van invloed is op de besluitingsprocessen van de
regering ten aanzien van het verwerken van die zwarte bladzijden. Het
probleem is dus alleen dat heel lang de invloed van beeldvorming in de
kranten, de Staat beïvloedde om onze onwetendheid te faciliteren, in plaats
van te bestrijden. Lang werd druk gezet op de Staat om zich te onttrekken
aan enige aandacht voor wat er in Indonesië gebeurd is. Om die reden, zo
geven de bevindingen uit het onderzoek ook aan, ontbrak het bij zowel
politiek als wetenschap lang aan enig initiatief om dat eenzijdige beeld van
ons Indië-verleden te veranderen. In die zin hebben de kranten –en dat
deden ze zelf in den beginne dus al matig– eigenhandig de kar getrokken.
De bevolking die wist, zoals helaas dus ook lang bij de media zelf het
geval is geweest, niet wat er speelde in Indonesië. We zien in lijn met het
onderzoek: openbaring geschiedkundig gegeven > aandachtspiek in de
kranten > Staat geeft respons > verval in stilte. Maar: het tij is gekeerd. De
stilte is voorgoed gebroken, zo is de hoop.
Wat kan er nog veranderen? De respondenten zijn van mening dat
zodra het dekolonisatieonderzoek voltooid zal zijn in 2021, er een breder
gedragen begrip zal komen voor de dekolonisatieoorlog. Er is geen reden
om hier op te gaan zitten wachten. Nu we de kennis tot onzer beschikking
hebben, zouden we niet langer afhankelijk hoeven zijn van de beeldvorming
in de media. Als er iets is dat er ante-1995 nog niet was, dan is het wel
internet. ‘Iedereen is nu journalist’, hoor je wel. Wijzelf, brengen nu de
#ophef. Wijzelf, zijn nu in controle van het heersende maatschappelijke
beeld van onze geschiedenis, en: net zoals de Duitsers, eindelijk in staat om
daar de brilglazen waar we doorheen kijken op af te stemmen.
Afijn: zodra het dekolonisatieonderzoek haar vruchten afwerpt in 2021,
laten we dan hopen dat het de Staat dezelfde gelegenheid voor reflectie
biedt als dat het ons geboden heeft, en dat het op ons op zijn beurt
dezelfde therapeutische werking heeft, als dat het tot nu toe gehad heeft
op de nabestaanden.
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~ VII ~

7. Hoofdstuk VII
7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk blik ik kort terug op mijn onderzoek. Dit is om de lezer wat
inzicht te verlenen in mijn gedachten en overwegingen bij het doen van het
onderzoek en het verwerken van de verworven bevindingen.

7.2 Evaluatie onderzoek
Het eerste wat mij opviel aan mijn werkwijze in retrospectief, is het feit dat
het openen met een theoretisch kader zowel een voordeel als een nadeel
heeft. Het voordeel: je begint met een gedegen basis aan kennis en je zit
helemaal ondergedompeld in het onderwerp wanneer je begint aan je
desk- en veldonderzoek. Dat kan ontzettend nuttig zijn –nog los van het
feit dat als je onderzoek doet je door een theoretisch kader ‘begrijpt’ wat
de plek in de literatuur en betekenis is van de informatie die je onderzoekt
en verkrijgt. Dit helpt je je onderzoeksresultaten te vertalen naar een
conclusie. Het nadeel hierbij? Een zekere academische angstigheid voor
het onbewust te gaan onderzoeken aan de hand van vooropgezette
aannames –waar je het misschien zelf dan ook nog eens al niet of
wel mee eens bent. Mogelijkerwijs, ‘buigen’ de bevindingen
zich op een of andere manier toe naar de verwachtingen
die je hebt ontwikkeld bij het het theoretisch kader.
Tenminste, zo was mijn zorg eerst. Ik heb het
idee, voor zover ik dat kan beoordelen, dat
ik mijn methodologie zo onafhankelijk
mogelijk ten uitvoer heb
gebracht. Om mijzelf langs
mijn eigen meetlat van

beeldvormingindicatoren te leggen: het feit dat ik Tineke Bennema en
Rémy Limpach naast elkaar in één verslag gezet heb, doet denken dat
het qua parameter objectiviteit en hoor (en)/wederhoor wel goed zit
(de tweede uit zich begrijpelijk, vanwege academische voorzichtigheid,
‘ingetogener’ dan de eerste). De vijf respondenten bieden relatief
uiteenlopende perspectieven. En dat is misschien wel een tricky aspect,
wanneer je zelf juist onderzoek doet naar de discussie rond het feit dat er
lang geen geen sprake is geweest van een dergelijke uiteenlopendheid.
Ik heb naar mijn beste vermogen de uitspraken van de experts aan bod
laten komen op een manier dat ze relevante context toevoegen aan de
cijfermatige bevindingen uit hoofdstuk III. De twijfel blijft altijd bestaan of
ook hier mijn onderbewustzijn niet van invloed is geweest op de manier
waarmee ik mijn veldresultaten heb samengevat. Gezien de hoeveelheid
bronmateriaal (ieder interview nam bruto 72 uur in beslag om te
transcriberen) had ik veel ruimte om mijn conclusies te trekken.
Hoe dan ook. De beste manier om uit te vinden of mijn onderzoek zo
onafhankelijk en nuttig is als ik hoop dat het is, is om na te gaan of mijn
eindconclusie te vereenzelvigen zal blijken met de ontwikkelingen die de
toekomst van dit onderwerp nog zal brengen.
Eén laatste opmerking. Rémy Limpach zei eens: om aandacht voor een
onderwerp als dit te kunnen genereren in de media, moet een vertaalslag
gemaakt worden van wetenschappelijk onderzoek naar ‘sexy’, behapbare
informatie. Dit is wat lang miste. De onderwaardering voor onderzoek dat
al zelfs in de jaren zeventig gepubliceerd is, lijkt deels te wijten aan het feit
dat informatie lang gepresenteerd is op een wijze die het grote publiek
niet kon bereiken. Zoals Anne-Lot Hoek zegt: “Als het publiek er niet
geïnteresseerd in was, dan waren journalisten dat ook niet.” Ik heb het idee
dat dit in ieder geval verholpen is, met de visueel aanlokkelijke vorm waarin
ik mijn onderzoek gegoten heb. Oordeelt u zelf.
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8.2 Geanalyseerde krantenartikelen
NRC: Indonesië-oorlog Integere geschiedschrijving legt volledige rekenschap
af
Parameters

Analyse

Framing

Positief. Er worden quotes aangehaald van politici van vroeger, alleen
de gequote personen en hun achtergrond worden weggelaten, wat
doet lijken alsof deze onverschillige, naïeve standpunten nog steeds de
positie vormen van huidige politici en tevens de hele Staat (kunnen)
vertegenwoordigen.

Objectiviteit

Positief. Er lijken wel enkel feiten te worden aangehaald en een politieke
agenda is moeilijk waar te nemen.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Enkel Abraham de Swaan van de Groene Amsterdammer wordt
aangehaald en de statements door de overheid worden dus verwarrend
en vaag weergegeven.

Directe
beïnvloeding

Positief. Het NRC trekt de motieven van het dekolonisatieonderzoek
in twijfel door te zeggen dat het irreëel is dat de Staat nu pas denkt
dat dit relevant is. Daarentegen wordt het vervolgen van verdachten
van oorlogsmisdaden in de wind geslagen en veronderstelt het artikel
dat de Staat met dit onderzoek –’onze Vergangenheitsbewältigung’–
volledige schuld bekent. Daarnaast wordt geïmpliceerd dat het
dekolonisatieonderzoek weleens niet met genoeg onafhankelijkheid
uitgevoerd zou worden en een onbetrouwbaar beeld zou kunnen gaan
schetsen.

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27355322207&format=GNBFI&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_
T27355322209&backKey=20_T27355322210&csi=300171&docNo=2

Datum: 16/09/2017

Trouw: Doe Indische weduwen recht, toen en nu
Parameters

Analyse

Framing

Positief. Er wordt geinsinueerd dat de lengte van het
dekolonisatieonderzoek in het voordeel zou zijn van de Staat, gezien
de leeftijd van de slachtoffers en het gegeven dat indien ze overlijden,
de Staat niets hoeft uit te betalen. Daarnaast zou de ‘overheid’ het
onderzoek ‘remmen’.

Objectiviteit

Negatief. Het stuk zet vooral vraagtekens bij het dekolonisatieonderzoek
naar de politionele acties en maakt niet zozeer zelf claims welke feiten
betrekken. Het is absoluut zo dat het artikel zich niet blind aansluit bij de
algemene consensus. Echter: een politieke agenda is sterk aanwezig!

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Op geen enkel punt krijgt een andere, onafhankelijke of tweede
partij de kans te reageren op alle verwijtende vraagtekens die gezet
worden.

Directe
beïnvloeding

Positief. Zwaar wordt benadrukt dat de Staat faalt in haar behandeling
van nabestaanden van de Indië-excessen. “. . . allemaal [juristen,
journalisten, etc.] stellen ze jullie in het gelijk. . . . Maar na 70 jaar hebben
we nog steeds geen cent voor jullie [slachtoffers].” Daarnaast wordt de
Staat beschuldigd van racisme door te stellen dat de Staat de trauma’s
van veteranen belangrijker acht dan die van slachtoffers. Het artikel
richt zich direct tot de Staat: “Wij roepen de Nederlandse regering en de
historici dan ook op . . .”

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/auth/checkbrowser.
do?ipcounter=1&cookieState=0&rand=0.5820597354393877&bhcp=1

Datum: 19/08/2017
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NRC: Een andere kijk op de geschiedenis

Volkskrant: Indonesiër getuigt via Skype over oorlogsmisdaden Nederlanders

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Negatief. Er is tot dusver geen sprake van een poging een bepaalde
wending te geven aan de informatie die behandeld wordt. Noch lijkt er
überhaupt een eigen insteek te zijn.

Framing

Objectiviteit

Negatief. Het artikel lijkt het persbericht van de Staat (als die er was)
klakkeloos overgenomen te hebben. Of in ieder geval: het in eigen
woorden nog eens samen te hebben gevat.

Negatief. Er wordt zo nauwkeurig mogelijk beschreven wat er tijdens een
hoorzitting van een getuige gebeurde. Voor het eerst werd een directe
Skypeverbinding met de Indonesische slachtoffers gebruikt. Moeilijk om
dat te framen –althans, door de krant.

Objectiviteit

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Niet is te zeggen of het intentioneel is, maar een sterke
‘aanwezigheid’ van de overheid is waar te nemen. Er schijnt maar één
licht: en die schijnt op de letterlijke statements en acties van de Staat
m.b.t. het onderwerp.

Positief. Het artikel zelf houdt zich enkel aan de feiten. Maar er wordt dan
ook weinig beweerd dat feiten vereist. Of de mensen die aan het woord
worden gelaten zich ook aan de feiten houden, is niet te zeggen.

Hoor (en)/
wederhoor

Positief. Zowel rechter, advocate als slachtoffer worden aan het woord
gelaten en er wordt geen poging gedaan in dit artikel om hun uitspraken
in een verkeerd daglicht te plaatsen.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Het artikel doet geen moeite te zinspelen op een/de eigen
politieke agenda of standpunt.

Directe
beïnvloeding

Negatief. De rechtsstaat wordt op geen enkel punt berispt of
aangemoedigd tot iets. Nogmaals: het artikel beschrijft alleen maar
het proces van één bijeenkomst in de rechtbank gerelateerd aan de
rechtszaak rond de Indië-excessen.

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27361366097&format=GNBFI&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_
T27361366099&backKey=20_T27361370700&csi=259064&docNo=5

Datum: 15/09/2017

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27361366097&format=GNBFI&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_
T27361366099&backKey=20_T27361370700&csi=259070&docNo=7

Datum: 08/07/2017
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Trouw: Nieuwe rechtszaken op komst over Nederlands-Indië

NRC: Ja, die vader was er niet meer

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Negatief. Er lijkt geen poging gedaan te worden om het beeld van iets te
verdraaien.

Objectiviteit

Negatief. Het artikel berust zich niet zozeer op feiten maar brengt meer
in kaart de niet te verifiëren informatie van advocate Zegveld, Comité
Ereschulden-voorzitter Pondaag en de reactie van de Staat daarop.

Framing

Hoor (en)/
wederhoor

Positief. Zowel het standpunt van Zegveld, vertegenwoordiger van
Indië-nabestaanden, als de Staat zelf, w0rdt aangehaald. Hoewel de
eerstgenoemde en haar kritiek wel meer ruimte krijgen.

Positief. Met genoegen wordt het eenzijdige beeld van Nederlandse
soldaten verteld door iemand die destijds een jongetje van zeven jaar oud
was. Hoewel de waarheid uiteraard gesproken kan worden, is dat ook
zeker in twijfel te trekken. Daarna ‘played’ het sprekende slachtoffer het
geweld van Nederlandse soldaten vreemd genoeg ineens ‘down’. Hij geeft
zelf al aan een niet 100% accuraat verslag te kunnen geven. Maar het
artikel gaat hier op geen enkel punt op in. Wat het motief hierachter is
m.b.t. beeldvorming, zou dus weleens onzuiver kunnen zijn.

Directe
beïnvloeding

Positief. “Voorzitter Jeffry Pondaag doet een dringend beroep op politieke
partijen en op de regering om zich veel actiever in te zetten voor de
nabestaanden.” & “Zegveld liet eerder eenzelfde waarschuwing horen.
‘Nu laat de overheid het over aan de rechtbanken, die moeten het maar
uitzoeken.’”

Objectiviteit

Negatief. Uiteraard is het een interview. Maar er zijn meerdere
interviewsoorten. En er vallen vraagtekens te zetten bij de reden om te
kiezen voor een interview met een Indië-slachtoffer waarbij geen enkele
kanttekeningen worden geplaatst. De implicatie is dat het artikel of de
auteur zich gewoon blind aansluiten bij het verhaal van de nabestaande.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Alhoewel: logisch, het gaat om een weerwoord-, terugval-,
of doorvraagloos interview. Nochtans is die logica irrelevant hier. Eén
perspectief wordt uiteindelijk maar uitgelicht, alternatieven krijgen geen
kans. En dat zie je doorgaans bij diepte-interviews wel. Vooral ook om het
bovenste naar buiten te halen bij de geïnteriewde.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Een opmerkelijk stukje politieke passiviteit voor dit artikel.
Geen poging wordt gedaan een bepaalde agenda door te duwen of
ergens op aan te dringen bij de Staat of politici, anders dan op het eind de
benadrukking van het feit dat kennelijk de állereerste echte rechtszaak
tegen de Staat in 1953 was, resulterend in een schikking.

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27363476664&format=GNBFI&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_
T27363476666&backKey=20_T27363476667&csi=259069&docNo=16

Datum: 01/04/2017

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27363476664&format=GNBFI&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_
T27363476666&backKey=20_T27363476667&csi=300171&docNo=17

Datum: 30/01/2017
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NRC: Hoe een weduwe de Nederlandse Staat deed buigen

Trouw: ‘Veel tijd hebben mijn cliënten niet meer’

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Positief. Een quote uit de VS, wordt aangehaald: “. . . the senile and
ineffectual imperialism van Nederland...”. Meningen van buitenlandse
politici over onze ‘interne’ politieke affaires kunnen van invloed zijn op de
Nederlandse perceptie van onze ‘vuile oorlog’ in en door dit artikel.

Framing

Objectiviteit

Positief. Voor zover zichtbaar, lijkt het artikel zich te houden aan
verifieerbare feiten.

Negatief. Hoewel grotendeels positief, is het zo dat naast dat de
geïnterviewde aan het woord wordt gelaten, het artikel stipuleert dat: “.
. . verhalen over de dekolonisatie van Nederlands-Indië zijn altijd weer
schokkender dan je dacht.” En dit ‘probeert’ onafhankelijke beeldvorming
bij de lezer voor te zijn.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Op geen enkel punt worden, wederom, huidige politieke
standpunten of die van andere experts/onderzoekers ruimte gegeven als
reactie op alle kritiek en gemaakte verwijten.

Objectiviteit

Directe
beïnvloeding

Positief. Hoewel eerst niet direct, noopt het geheel politici wel tot
schaamte, en daarmee allicht ook tot het ondernemen van actie m.b.t.
nog levende nabestaanden en onderzoek naar de geweldplegingen.
Daarna wordt echter direct druk gezet met –voor dit artikel– nodeloze
subjectiviteit: “De Staat heeft hoger beroep aangetekend maar betaalt, na
veel gesjacher, een bedrag van ruim 149.000 gulden.”

Negatief. Hoewel het artikel zich enkel aan de feiten lijkt te houden zoals
de feiten er nu uitzien, is de presentatie van deze feiten gelardeerd met
een subjectieve toon (politieke agenda). Het artikel sluit zich zeker aan
bij de gewenste algemene consensus. Wat, wederom, niet slecht hoeft te
zijn. Maar: de geïnterviewde geen weerstand of uitdagende vragen bieden
draagt niet bij aan de objectiviteit van het artikel.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. De Staat of andere partijen krijgen niet de kans te reageren
noch worden hun reeds gegeven statements m.b.t. het onderwerp
gepresenteerd.

Directe
beïnvloeding

Positief. Het artikel benadrukt namelijk dat directe beïnvloeding van
de Staat via kranten wel effectief is: “Zegveld was nog niet op Schiphol
geland of het kabinet maakte bekend dat er geld komt voor een
diepgaand onderzoek naar de dekolonisatie van voormalig NederlandsIndië”. Zegveld –die geïnterviewd wordt– zegt zelfs nog:
“. . . dit kabinetsbesluit wordt opgevat als een signaal voor overheden om
ruimhartiger om te gaan met de belangen van nabestaanden . . .” En dat
aanhalen is een signaal voor beleidsvorming op zichzelf.

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27363476664&format=GNBFI&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_
T27363476666&backKey=20_T27363476667&csi=300171&docNo=21

Datum: 28/01/2017

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27363476664&format=GNBFI&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_
T27363476666&backKey=20_T27363476667&csi=259069&docNo=26

Datum: 08/12/2016
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Volkskrant: ‘We willen weten wat er precies is gebeurd’

NRC: Een onderzoek naar schuld en boete

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Negatief. Veel verschillende perspectieven, boeken en auteurs worden
aangehaald. Het is moeilijk te claimen dat hier sprake is van een
opzettelijk vervormen van ons beeld van de Indië-excessen.
Framing

Objectiviteit

Negatief. Duidelijk is dat er sprake is van het aan de man brengen
van een bepaalde politieke agenda. “Het geweld tijdens de
onafhankelijkheidsoorlog blijkt volgens recent onderzoek grootschaliger
en structureler dan politici tot nu toe hebben willen geloven.”

Positief. Er wordt geïmpliceerd of in ieder geval zodanig geschreven dat
het lijkt alsof de enige reden dat de Staat uiteindelijk schuld bekende aan
geweldpleging, was omdat het rechtszaken tegen nabestaanden verloor.
“Aan de vooravond van zijn [Rutte] vorige bezoek in 2013 zei hij dat we
het verleden, het verleden moesten laten. Kort daarvoor bood Nederland
voor het eerst officieel excuses aan voor misdaden. . . nadat de Staat twee
civiele zaken verloor.” Dit kan een wellicht onterecht negatief beeld van
de huidige administratie veroorzaken.

Hoor (en)/
wederhoor

Positief. Zowel critici als politici worden aan het woord gelaten en/of
aangehaald om hun huidige mening te geven.

Objectiviteit

Directe
beïnvloeding

Positief. De Staat wordt hier opvallend genoeg geloofd voor hun
aandacht en dus gemotiveerd hun streven de Indië-geweldplegingen te
onderzoeken, voort te zetten: “Opmerkelijk; kort voor de verkiezingen legt
men gevoelige zaken meestal stil. En dit is zelfs explosief...”

Negatief. Want sterk subjectief. “De media-aandacht die volgde, lijkt
vooral te gaan over de Nederlandse Vergangenheitsbewältigung. Heeft
dat nog wel iets met Indonesië te maken?” Een directe in twijfel trekking
van de premier zijn woorden, dus.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Benadrukt worden vooral de verhalen van mensen die tegen
het handelen van de Staat zijn m.b.t. de nabestaanden. Rechtszaken
worden wel als ‘polarisend’ bestempeld. En geen Staatse
vertegenwoordiger die hier iets op inbrengt.

Directe
beïnvloeding

Negatief. De Staat haar vertegenwoordigers of hun beleid worden niet
direct bekritiseerd of onder druk gezet door het artikel zelf.

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27363476664&format=GNBFI&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_
T27363476666&backKey=20_T27363476667&csi=259064&docNo=10

Datum: 03/12/2016

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27363476664&format=GNBFI&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_
T27363476666&backKey=20_T27363476667&csi=259064&docNo=31

Datum: 22/11/2016

47

NRC: Interview Zegveld

Het Parool: ‘Grof geweld was schering en inslag’

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Positief. Zeker is in ieder geval dat er een radicaal afwijkend beeld
wordt geschetst van Liesbeth Zegveld en ‘haar’ rechtszaken tegen de
Staat. Ze wordt in een heel ander licht geplaatst en haar motieven
worden in twijfel getrokken. Dit kan afbreuk doen aan ons beeld van
herstelbetalingen aan nabestaanden als zijnde ‘nobel’.

Framing

Positief. “Lange tijd overheerste het beeld van een ‘schone’ oorlog.” Maar
is dat wel zo? Doet het artikel het helder denken van mensen destijds niet
teniet? Of dit zo is ja of nee is hoe dan ook irrelevant; een generalisering
zoals deze is een potentiële verdraaing van een beeld.

Objectiviteit

Positief. De schrijver doet geen uitbundige uitspraken en lijkt zich aan de
tot dusver bekende feiten te houden.

Objectiviteit

Negatief. De kritiek in dit artikel zet vraagtekens bij de uitspraken uit
een eerder stuk in het NRC waar Zegveld geinterviewd wordt. Houdt het
artikel zich aan de feiten? Nee, het is puur veroordeel- en giswerk.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Het artikel reflecteert op een eerder, eenzijdig interview met
Zegveld. Maar ook deze auteur laat de kans om andere perspectieven te
belichten links liggen.

Hoor (en)/
wederhoor

Positief. Meerdere partijen, zoals nabestaanden aan zowel Indische als
Nederlandse kant en vertegenwoordigers en andere auteurs worden
aangehaald.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Op geen enkele wijze wordt er druk uitgeoefend op politici of
wordt er überhaupt een politieke agenda kenbaar gemaakt.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Als er in dit artikel gepoogd wordt politici aan te sturen tot een
bepaald doel, dan is dat bijzonder lui en vaag verwoord. Er lijkt dus geen
opzettelijke beïnvloeding te zijn.

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/auth/checkbrowser.
do?ipcounter=1&cookieState=0&rand=0.8978871060910181&bhcp=1

Datum: 10/06/2017

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27375796635&format=GNBFI&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_
T27375796637&backKey=20_T27375796638&csi=259062&docNo=35

Datum: 30/09/2016

48

Trouw: Maak excuses aan Indonesië

Volkskrant: Diversiteit leidt tot een bredere kijk op de zaak

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Framing

Positief. Er wordt gezegd: “. . . zodat Nederland na zo’n proces telkens
schoorvoetend moet erkennen ‘Ja, we zijn fout geweest’, om vervolgens
met een halfslachtige individuele compensatie te komen.” Zorgt de
bejegening van vermeende recalcitrantie niet voor een verdraaid beeld?
Want er wordt gerefereerd aan recente processen waar veel politici juist
positief tegenover staan. Dat beeld wordt nu aangetast.

Negatief. Het artikel biedt instrumenten om het tegenovergestelde van
ons tot nu toe veelal vervormde beeld van onze koloniale geschiedenis te
bereiken. Dus nee.

Objectiviteit

Positief. Wederom: het is een wetenschappelijk artikel en de ‘agenda’ in
deze is enkel één van een historiografische aard.

Hoor (en)/
wederhoor

Positief. Wetenschappers, experts en anderen worden direct aan het
woord gelaten over het onderwerp: de roze bril waarmee we kijken naar
ons koloniaal verleden, komt door een tekort aan diversiteit.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Het artikel is meer wetenschappelijk; nergens wordt echt de
politiek actief betrokken. Het volk en ‘de’ elite wordt meer bekritiseerd.

Objectiviteit

Negatief. Hoewel logisch, voor een opiniestuk, nochtans volledig
subjectief. Een politieke agenda is heel helder aanwezig: het stuk meent
dat we met onze kolonie om moeten gaan zoals de Duitse Staat omging
met ‘zijn’ Namibië.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Enkel de auteur is aan het woord. Noch worden er andere
perspectieven bijgehaald.

Directe
beïnvloeding

Positief. Er is sprake van direct nopen tot actie bij politici: “Juist daarom
heeft de Nederlandse Staat nu de verantwoordelijkheid voor ze op te
komen en de fouten van destijds te erkennen. Daar hoeven we geen
dertig jaar meer op te wachten.”

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27375796635&format=GNBFI&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_
T27375796637&backKey=20_T27375796638&csi=259069&docNo=37

Datum: 02/08/2016

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/auth/checkbrowser.
do?ipcounter=1&cookieState=0&rand=0.683263572062133&bhcp=1

Datum: 07/10/2016

NRC: Staat draait in rechtspraak over verkrachting in Indonesië; Commentaar
Parameters

Analyse

Framing

Positief. Om juridische redenen doet de Staat een uitspraak, op basis
waarvan het artikel de Staat een insinuering in de schoot werpt. Het gaat
van het slechtste uit: “. . . de indruk wordt gewekt dat groepsverkrachting
minder zwaar weegt dan massa-executie.”

Objectiviteit

Negatief. Hoewel er dus een subjectieve toon te vinden is in dit artikel
wordt nergens niet aan de feiten gehouden. Een politieke agenda wordt
er echter wel degelijk ingeslopen.

Hoor (en)/
wederhoor

Positief. Het artikel ageert tégen de Staat in de verkrachtingszaak Tremini
uit ‘49. Een woordvoerder krijgt de kans een uitspraak hierover te doen.

Directe
beïnvloeding

Positief. Want sterke, gefocuste kritiek. De Staat wordt genoopt haar
beleid ofwel standpunt bij te zetten. Terugkomend op de politieke
agenda –dit is de druk die het artikel uitoefent: “Het zwalkende optreden
van de Staat is daarbij ronduit laakbaar . . . troebel door haarkloverij en
terugtrekkende bewegingen.”

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27375796635&format=GNBFI&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_
T27375796637&backKey=20_T27375796638&csi=259064&docNo=41

Datum: 02/05/2016

49

Trouw: Na 16 jaar weer Indonesisch staatsbezoek aan Nederland

Het Parool: ‘Nederland liet ons stikken’

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Negatief. Het bericht lijkt meer op een persbericht en is erg neutraal
opgesteld.

Framing

Objectiviteit

Positief. Enkel feiten doch een bijzonder milde toon. Vooral heel
beschrijvend in aard.

Positief. De Staat wordt zeker niet rooskleurig afgebeeld. Het begint
al met de titel. Maar de kritiek op het beleid en de selectiviteit in
welke uitspraak van de Staat als weerwoord in dit artikel geplaatst is,
is opmerkelijk. Een zuiver beeld van het nieuws is hiermee ten dele
verspeeld.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Geen sprake van. Persbericht of niet, doorgaans gaat een
uitspraak van een bezoekend staatshoofd, niet onvergezeld. De stilte
vanuit de Indonesische kant in dit bericht is geen ‘sterktebod’. Want is de
relatie tussen hen en onszelf volgens de Indonesiërs zelf ook ‘beter’?

Objectiviteit

Positief. Met precisie en voorzichtigheid wordt Zegveld gequoot en dat
trekt zij in haar uitspraken ook door.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Het bericht is neutraal en doet de minste poging druk te zetten
op een bepaald onderwerp of een oordeel te vellen over iets.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Zowel Staat als advocate Zegveld worden gequoot in dit artikel.
Echter is de bijdrage van de vertegenwoordiger van de Staat bijzonder
beperkt en allicht oneerlijk negatief, waarna verder geen sprake meer is
van nuance: “‘U bent te laat,’ zeiden ze tegen Herman de Pauw (83) toen
in de jaren vijftig een vertrekvisum van Indonesië naar Nederland werd
aangevraagd.”

Directe
beïnvloeding

Positief. Het beleid met betrekking tot ‘verlate repatriotten’ wordt onder
vuur genomen: “Je bent Nederlander of je bent het niet. Niet alleen als je
een ticket naar Nederland kunt betalen. Dat is raar.” De behandeling van
veteranen op deze manier zou in de VS een schandaal zijn. Druk wordt er
dus wel gezet in dit artikel.

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27375796635&format=GNBFI&startDocNo=51&resultsUrlKey=0_
T27377338259&backKey=20_T27377338260&csi=259069&docNo=51

Datum: 14/004/2016

Volkskrant: Sorry, klinkt het tussen de graven
Parameters

Analyse

Framing

Positief. Er wordt vrijwel direct een oordeel geveld of aanname gedaan
welke van sterke invloed zou kunnen zijn op hoe er gekeken wordt naar
de Staat haar aard, motief of intentie met haar poging zich te verzoenen
met de nabestaanden in Indië. “De hele excuses-geschiedenis ademt
enorme tegenzin.”

Objectiviteit

Positief. Dit artikel is in rapportagestijl. Ook heel beschrijvend en
enkel gebruik makend van feiten, op bovenstaande subjectieve
vooringenomenheid na. Er is geen politiek motief achter de rapportage te
bespeuren.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Enkel minister Koenders wordt gequoot. Andere partijen
worden voornamelijk in hun gedrag en houding beschreven.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Er is geen sprake van beïnvloeding van politieke actoren middels
dit artikel. In ieder geval niet expliciet.

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27375796635&format=GNBFI&startDocNo=51&resultsUrlKey=0_
T27377338259&backKey=20_T27377338260&csi=259070&docNo=54

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27375796635&format=GNBFI&startDocNo=51&resultsUrlKey=0_
T27377338259&backKey=20_T27377338260&csi=259062&docNo=64

Datum: 20/08/2015

Datum: 26/03/2016

50

Volkskrant: Staat is laf en kleinzielig inzake koloniale oorlog

Het Parool: Gecreëerde Indische jeugd

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Framing

Positief. “Maar Nederland ontloopt bewust de verantwoordelijkheid
en verdoezelt de feiten.” Dit is nogal wat. Dit artikel windt er geen
doekjes om. Duidelijk is dat ons beeld van de Staat haar omgang
met nabestaanden zo wel heel ‘cru’ lijkt. Of er vervolgens hoor en/of
wederhoor is, is heel belangrijk nu.

Negatief. Het artikel beschrijft de inhoud van een boek die juist poogt een
helder en onvervormd beeld te schetsen van onze aanwezigheid in Indië.

Objectiviteit

Negatief. Dit bericht gaat over een roman –fictie. Hoewel het boek de
waarheid volgens het artikel eer aandoet, is het verteld, en zo ook de
segmenten in dit artikel, vanuit de subjectiviteit van karakters en diens
auteur.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Hoewel fictie, worden er wel serieuze claims gedaan over de
politiek: “In Solitude staat dat Nederland ‘zijn zwarte verleden niet wil
erkennen’ en Thijssen hekelt ons ‘opgeheven vingertje’ tegen Indonesië
dat raar afsteekt tegen het uitmoorden van Rawagede.” Maar bij dit
perspectief of deze toon blijft het dan ook.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Een echte politieke agenda blijft uit, zo lijkt het op het
eerste gezicht. Noch wordt er een poging gedaan beleidsvorming te
beïnvloeden. Het besproken boek is meer een bijdrage aan de literatuur
over Indionesië dan het debat over ons verleden in dat land.

Objectiviteit

Hoor (en)/
wederhoor

Directe
beïnvloeding

Negatief. Bijzonder subjectief. Een politieke agenda hier is apert.
Verfrissend dat er geen serviel groepsgedrag wordt gereflecteerd met dit
schrijven, maar of alle feiten nog wel zuiver aangehouden worden met
zo’n fel narratief als deze, is te betwijfelen.
Negatief. Geen sprake van. Dit is puur opinie, zo blijkt. Nochtans maakt
het gebrek aan een kanttekening van een andere partij dit artikel niet
beter. Los daarvan is het, zoals gezegd, de vraag of de Staat haar intenties
hier wel eerlijk worden afgespiegeld.
Positief. Kritiek is hevig: “Deze ontwikkeling kan ook gevolgen hebben
voor de reputatie van Nederland internationaal: ons land maakt zich
overal sterk voor het handhaven van internationaal recht en de garantie
van mensenrechten. Behalve waar het zichzelf betreft. Dat tast de
Nederlandse geloofwaardigheid aan.” Sterker: er is sprake van de claim
tot complete negatie door de Staat van datgene waar dit artikel niet al te
subtiel op hamert: de Staat moet schoon schip maken.

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27375796635&format=GNBFI&startDocNo=51&resultsUrlKey=0_
T27377338259&backKey=20_T27377338260&csi=259070&docNo=77

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27375796635&format=GNBFI&startDocNo=51&resultsUrlKey=0_
T27377338259&backKey=20_T27377338260&csi=259062&docNo=95

Datum: 11/09/2014

Datum: 13/03/2015

51

Het Parool: ‘Bloedbad Rawagede is verjaard’

Het Parool: Excuses voor executies tijdens koloniale oorlog

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Negatief. Het artikel is vooral beschrijvend. Welk beeld je ook van de
Indië-excessen hebt, dit artikel zal daar weinig tot niets aan veranderen.

Framing

Negatief. Er wordt geen poging gedaan een beeld te vervormen. Sterker:
de Staat geeft in dit artikel zelf al aan dat “. . . dit besluit [om niet over te
gaan tot vervolging] zeer onbevredigend moet zijn voor nabestaanden
en andere betrokkenen.” Dat dit aangehaald wordt is ‘eerlijk’ vanuit de
auteur van het artikel.

Objectiviteit

Objectiviteit

Positief. Het artikel laat nergens een eigen mening –en daarmee politieke
agenda– doorschijnen. Ook houdt het zich enkel aan de feiten.

Positief. Er wordt meer gequoot dan dat de auteur van het artikel zelf een
bijdrage doet. Dat gezegd te hebben, lijkt het artikel zich echter wel wat
gemakkelijk en daarmee ‘blind’ aan te sluiten bij de algemene consensus
over het onderwerp. Genoeg, doet dit echter niet af aan de objectiviteit.

Hoor (en)/
wederhoor

Positief. Zowel Staat, advocate Zegveld als het Comité Nederlandse
Ereschulden wordt aan het woord gelaten.

Positief. Partijen aan ‘beide’ zijden worden aan het woord gelaten.
Daarnaast wordt er ook geen uitspraak oneerlijk of zonder context
aangehaald.

Directe
beïnvloeding

Positief. Ongeacht, is het stuk ook zeker geen reclame voor de Staat.
De selectie aan niet-malse quotes zou zeker van invloed kunnen zijn op
de gedachtegang in Den Haag: “Duitse oorlogsmisdadigers worden nog
steeds vervolgd, maar voor wat Nederland zelf heeft gedaan, nemen ze
geen verantwoordelijkheid. Het is smerig.”

Hoor (en)/
wederhoor
Directe
beïnvloeding

Negatief. De milde toon van het artikel is lovend noch kritisch te noemen.
Een poging tot ‘beïnvloeding’ is ver te zoeken.

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27375796635&format=GNBFI&startDocNo=151&resultsUrlKey=0_
T27377347248&backKey=20_T27377347249&csi=259062&docNo=193

Datum: 14/04/2012

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27375796635&format=GNBFI&startDocNo=101&resultsUrlKey=0_
T27377347214&backKey=20_T27377347215&csi=259062&docNo=119

Datum: 12/09/2013

52

Trouw: Verbeet moet over ‘Indië’ beter weten

Het Parool: Eindelijk excuus voor bloedbad

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Positief. ‘Wilde’ interpretaties en aannames worden gedaan over de
intentie en/of motivatie achter een uitspraak van Gerdi Verbeet over
Veteranendag. Om die reden is het te betwijfelen of dat terecht is. Het
artikel geeft eigenlijk zelf al aan dat het beeld van Verbeet hierdoor
verandered: “Van iemand van het niveau van Verbeet had ik beter
verwacht.” Indien inderdaad onterecht, is er zeker sprake van ‘framing’.

Framing

Negatief. Het artikel is erg neutraal opgesteld. Daarmee is de
veranderende perceptie die we kunnen krijgen op de Indiëkwestie door
de quote van een Indiër zelf, onbedoeld en geen framing. “Het is al zo
lang geleden, het maakt niet zo veel meer uit.” De invalshoek is immers
wederom enkel: beschrijven.

Objectiviteit

Positief. Enkel feiten worden aangehaald. Politieke agenda’s worden
duidelijk terzijde gelaten.

Objectiviteit

Negatief. De politieke agenda ‘spat van het doek af’. Omdat wordt
aangenomen dat Verbeet geen foutje maakte of iets onhandig
verwoordde, en daar verder ook niet naar wordt gekeken, wordt er
afgeweken van kritiek geven enkel aan de hand van datgene wat we zeker
weten.

Hoor (en)/
wederhoor

Positief. Meerdere partijen worden in een ‘eerlijk’ licht aan het woord
gelaten. Hoewel de verschillende perspectieven niet extreem tegenover
elkaar staan, zijn ze niet eenzijdig te noemen.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Verbeet krijgt niet de kans te reageren of wordt in ieder geval
niet aangehaald met haar laatste reactie of uitspraak over het onderwerp.
Een tirade zonder weerwoord, dus. Goudeerlijk kun je het niet noemen.

Directe
beïnvloeding

Directe
beïnvloeding

Positief. De Staat is hier puur aan het incasseren in de vorm van een open
aanval op Gerdi Verbeet, voormalig voorzitter Tweede Kamer. “Verbeet
ontkent met haar radiospotje de oorlogsmisdaden die in de periode 19451950 gepleegd zijn in naam der koningin.” Duidelijk wordt de Staat, of in
ieder geval Verbeet, genoopt tot rectificatie.

Negatief. Vooral omdat het artikel niet eens invloed uit zou kunnen
oefenen. Er is namelijk geen duidelijke boodschap. Sterker: de volgorde
van de aan het woord gelaten partijen veroorzaken contradicties in het
debat. Want hoewel ‘het toch lang geleden is’, wordt daarna ineens
gezegd dat ‘meisjes beschreven de pijn die de inwoners . . . hebben
gevoeld.’ Nochtans geen directe kritiek op de Staat of haar beleid.

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27375796635&format=GNBFI&startDocNo=101&resultsUrlKey=0_
T27377347214&backKey=20_T27377347215&csi=259069&docNo=103

Link naar artikel: https://www-nexis-com.rps.hva.nl:2443/
results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_
T27375796635&format=GNBFI&startDocNo=201&resultsUrlKey=0_
T27377351858&backKey=20_T27377351859&csi=259062&docNo=234

Datum: 09/12/2011

Datum: 28/06/2014

53

Trouw: Frontsoldaat niet verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden in
Indonesië
Parameters

Analyse

Framing

Positief. Het beeld wordt geschetst dat OVW’ers (‘oorlogsvrijwilligers’)
uit eigen overweging naar Indië verkozen te gaan om ‘de Indonesische
vrouw te bevrijden van onderdrukking’. Maar de Staat wakkerde dit ook
aan met affiches (propaganda). Dit reflecteert de klassieke reden voor de
politionele acties als ‘nobiliteit’.

Objectiviteit

Negatief. “Krijgsgevangenen bijvoorbeeld, werden snel, efficiënt en
correct behandeld.” De ‘commandant’ van Nederlandse soldaten wordt
in dit stuk in het algemeen vrijgepleit van enige transgressies. Het
subjectieve hier is de poging de aandacht over geweldpleging in Indië
weg te trekken door een verhaal op te hangen over het ‘kritieke’ verschil
tussen combattanten en non-combattanten.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Enkel de auteur, degene die de kant kiest van in-een-oorlog-isaltijd-de-bureaucratie-de-schuldige, komt aan het woord.

Directe
beïnvloeding

Positief. De auteur insinueert eigenlijk dat de besluitingsgemachtigden
achter een oorlog verantwoordelijk zijn –enkel zij– en niet daadwerkelijke
geweldplegers, zoals berucht oorlogsmisdadiger Raymond Westerling.
Een aantijging jegens de Staat dus.

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010826790:mpeg21:a0550

Datum: 30/01/1988

Trouw: Misverstanden belemmerden zicht op Indonesische revolutie.
Parameters

Analyse

Framing

Positief. Beargumenteerd wordt dat zelfs anti-koloniale, pro-Indonesische
onafhankelijkheid gestemde stemmen in Nederland achter het zenden
van troepen stonden. Dit kan doen lijken alsof echt letterlijk de hele natie
achter de politionele acties stond. Iets wat de ‘Indië-weigeraars’ die later
vervolgd zijn geen recht aan doet.

Objectiviteit

Positief. Ongeacht de zelfkastijding is het artikel ook opmerkelijk
reflecterend en gaat het voornamelijk over de bronnen voor het
Nederlandse onbegrip ten opzichte van het Indonesische nationalisme.
Het lijkt veelal feitelijk en overwegend neutraal gebracht te worden in
ieder geval. Want er is wel een standpunt, maar deze vertaald de auteur
niet naar een nopen tot actie in de politiek.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. De van naïviteit betichtte politici met betrekking tot de
Indiëkwestie worden niet aan het woord gelaten noch met reeds gedane
uitspraken aangehaald.

Directe
beïnvloeding

Negatief. De druk op ‘s Nederlands buitenlandbeleid mindert de auteur
juist. In dit artikel worden besluitingsgemachtigden –de politici– juist
gevrijwaard van verantwoordelijkheid voor de geweldpleging tijdens de
politionele acties. “In Indonesië was een revolutie aan de gang. Op een
dergelijk verschijnsel waren bedaagde politici als Schermerhorn en Drees
niet ingesteld. Het is nutteloos hun daarom te beschuldigen.”

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010826790:mpeg21:a0550

Datum: 30/01/1988
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Trouw: Zwarte bladzij

Trouw: De rede van Palar in den Veiligheidsraad

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Positief. Dit artikel legt de schuld voor de politionele acties volledig bij
de ‘pemoeda’s’. “Tegenwoordig schijnen velen vergeten te zijn dat het
geweld in het toenmalige Nederlands-Indië in oktober 1945 begon met
de z.g. Bersiap, een bloedige terreur door Indonesische jongeren. . .” Dit
zou tegenwoordig als een ernstige ‘vertekening’ gezien worden.

Framing

Negatief. Er wordt beschreven wat Nico Palar, vertegenwoordiger
van Indonesië bij de VN, vindt van ‘s Nederlands besluit tot de eerste
politionele actie. Hij wordt letterlijk gequoot. Het is eigenlijk meer een
verslag over hem.

Objectiviteit

Positief. Nochtans poogt het artikel aan te tonen dat ‘er zwarte bladzijden
aan zowel Indonesische als Nederlandse kant zijn’. Een neutraliteit of
genuanceerdheid die juist weer van objectiviteit getuigt.

Objectiviteit

Positief. Hoewel met een wantrouwige toon, wordt nergens geageerd
tegen Palars uitspraken, enkel wordt gerapporteerd over zijn kritiek op
Nederland.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Hoewel beide kanten van het verhaal belicht worden, wordt dit
niet versterkt met iets als quotes of perpectieven van andere partijen.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Op geen enkel punt, verrassend genoeg, worden Palars
aantijgingen tegen de Staat voorzien van een weerwoord.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Er wordt geen kritiek geuit op de Staat of haar beleid in deze.
Noch wordt er gepleit voor de verandering van iets anders dan ‘onze’ kijk
op de Indiëkwestie.

Directe
beïnvloeding

Positief. Nico Palar krijgt het podium om een ‘volle zaal’ toe te spreken
over hoe hij vindt dat Nederlanders ‘niet te vertrouwen zijn, de
Indonesische economie zouden wurgen, niet willen onderhandelen en
eenzijdig zijn’. Een frontale aanval op het Nederlandse buitenlandbeleid
dus, waar iedere Nederlander nu over kan lezen. Er wordt dus druk
uitgeoefend op het Nederlandse vasthouden aan haar kolonie.

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010823401:mpeg21:a0161

Datum: 17/12/1993

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010824191:mpeg21:a0122

Datum: 23/12/1948
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Het Parool: N.-Guinea: kritieke fase

Trouw: Nederlandse troepen bezetten Djokja

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Positief. Of het juist is of niet, een beeld wordt in ieder geval aangetast –
dat van de Indische slachtofferrol. Het artikel insinueert dat in de kwestie
van het Nieuw Guinea-conflict, de Indonesische republikeinen zich niet
aan allerlei regels en afspraken houden, de diplomatie saboteren en dat
Nederland met deze schendingen ‘een oorlog krijgt aangeboden’.

Framing

Objectiviteit

Negatief. Er is duidelijk een politieke boodschap verweven in het bericht,
hoe netjes de auteur ook binnen de lijnen probeert te kleuren, namelijk:
Washington moet zich niet bemoeien met onze dekolonisatie-afspraken.

Positief. “Het vliegveld Magoewo, 8 km ten oosten van Djokja, is
onbeschadigd in hun handen gevallen . . .” Termen als ‘onbeschadigd’,
‘bezet’ en ‘tot actie overgaan’ die gebezigd worden, verbloemen de invasie
die de politionele actie was. Nog afgezien van dat bij het innemen van
Magoewo er wel andere ‘dingen’ beschadigd werden. Vertaald naar
moderne maatstaven, zou dit het ‘downplayen’ van het geweld in Syrië
betekenen.

Positief. Het is een heen-en-weergaan van uitspraken tussen Djakarta
en Den Haag. De één claimt iets, de ander ontkent. Ergens ‘eerlijk’
te noemen, maar weinig waarheidsgetrouw, á la Pentagon-Kremlin
dialogen.

Objectiviteit

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. De woordkeus in het artikel poogt duidelijk het beeld van de
Nederlandse invasie te vervormen. En hoewel het zich tactisch genoeg
wel aan de feiten houdt, schaart het artikel zich duidelijk achter de keus
tot ‘politionele actie’.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Het beeld is volledig eenzijdig. Hoewel het bericht erg
beschrijvend is en meer een verslag geeft van de invasie van Indië, of de
‘Djokjase Republiek’, zou het op z’n minst de gearresteerde Republikeinse
leiders kunnen quoten –of zelfs Nederlandse soldaten. Echter wordt
alleen Generaal Spoor aan het woord gelaten, welke over dit onderwerp
uiteraard bevooroordeeld is.

Directe
beïnvloeding

Positief. “Gedwongen door de infiltratie, de terreur en het wanbeheer van
de republiek en door de houding van de totaal onhandelbare regering
te Djokja, heeft de Nederlandse regering het besluit genomen over te
gaan tot een militaire actie tegen de republiek.” 1. De schuld voor het
geweld wordt volledig bij de Indonesiërs gelegd. Men loopt weg van de
verantwoordelijkheid. Daarnaast is een zin als “Zijt doortastend, doch
menslievend”, doorspekt van lof voor de Staat haar handelen. De huidige
koers van ‘s Nederlands buitenlandbeleid wordt aangemoedigd.

Directe
beïnvloeding

Positief. Het artikel staat duidelijk vierkant achter de Staat haar omgang
met het dekolonisatieproces van Indië. De subtitel “Den Haag wil rol van
VN zo groot mogelijk houden”, schildert een open, begripvolle regering af
die volgens het artikel ‘haar uiterste best doet het schema van overdracht
via de VN te handhaven.’ Een ‘show of support’ richting Den Haag, dus.

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010841383:mpeg21:a0005

Datum: 24/07/1962

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010824188:mpeg21:a0004

Datum: 20/12/1948
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De Volkskrant: Erken eerst eigen misdaden alvorens vinger te heffen

Het Parool: Scheiding met veel pijn en bittere strijd

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Negatief. Het artikel probeert juist een eerlijker en oprechter beeld
te schetsen van ons verleden in Indië door de dubbele standaard
aan te halen: “Doch hoezeer Suharto ook verantwoordelijk is voor de
misstanden in zijn land, hoeveel Indonesiërs vonden hun dood tijdens het
koloniale bewind van Oranje?”

Framing

Positief. Na een toespraak van Beatrix zelf tijdens een staatsbezoek aan
Jakarta, wordt er in het artikel vervolgd: “De strijd voor onafhankelijkheid
heeft de onderlinge band tussen de volken van deze archipel ongetwijfeld
versterkt. De bevolking van dit reusachtige eilandenrijk, dat zo’n grote
verscheidenheid aan talen, culturen en godsdiensten kent, leeft nu
samen in één verband. De Indonesische onderdrukking van onafhankelijk
Atjeh, de Molukken, Oost-Timor en ga zo maar door, lijken even heel
gemakkelijk uit beleefdheid of naïviteit achterwege gelaten. Zowel het
artikel als de koningin haar toespraak schetsen een incompleet beeld.

Objectiviteit

Negatief. Het is één groot exemplaar van hielenlikkerij. Ofwel: politieke
correctheid –het behandelen van onze voormalige kolonie met fluwelen
handschoentjes. Diplomatie en onzuiver oordelend. Met andere woorden:
nee, dit is niet objectief. Het artikel sluit zich argeloos aan bij de politiek
correcte consensus over hoe we moeten omgaan met de jonge republiek.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Volledig eenzijdig artikel; geen vleugje kritiek of anderzijdige
perspectieven worden aangehaald.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Hoewel het artikel niets meer is dan een lofzang voor
Indonesië en onze relatie met het land, wordt er echter niet genoopt te
handelen, koers te wijzigen, een bepaald beleid te voeren of anderzijds
op aangestuurd dat de Staat zich op een bepaalde manier zou moeten
opstellen. Het is erg algemeen allemaal.

Objectiviteit

Hoor (en)/
wederhoor

Directe
beïnvloeding

Negatief. Hoewel het stuk zich puur aan de feiten lijkt te houden,
geeft het af op mensen die deze dubbele standaard hierboven, blijven
handhaven. Hij wil dat de Staat het boetekleed aantrekt voordat het
anderen gaat betichten van geweld waar we nog niet lang geleden zelf
ook niet vies van waren. Een politieke agenda is sterk aanwezig.
Negatief. Er wordt sterke kritiek uitgeoefend op Willem Oltmans, welke
volgens het stuk enkel naar de geweldadige historie van ‘anderen’ zou
kijken en daarmee zelfreflectie zou ontberen. Andere partijen, zoals
bijvoorbeeld Oltmans zelf of gelijkgestemden, worden gequoot noch aan
het woord gelaten.
Positief. De auteur stuurt direct aan op de Staat om de koningin op
staatsbezoek naar Indonesië te laten gaan om spijt te betuigen voor onze
eigen zonden, vóór dat we verder gaan met het bekritiseren van Indonesië
haar omgang met iets als mensenrechten.

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010870889:mpeg21:a0494

Datum: 15/07/1995

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010842027:mpeg21:a0088

Datum: 22/08/1995
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Volkskrant: Toen twijfelde niemand aan onze nobele taak

Het Parool: Als het jappenkamp de hel uit je jeugd is

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Framing

Positief. “Al konden we het optreden van Westerling niet goedkeuren,
begrijpen deden we het wel.” Dit staat haaks op het huidige beeld dat
men destijds niet goed wist hoe erg het wel niet was wat onder meer
Raymond Westerling aanrichtte onder de Indonesische bevolking. En zo
wel, dan doet dit stuk de veteranen teniet die altijd gezegd hebben geen
begrip te hebben gehad voor de oorlog met onze voormalige kolonie.

Negatief. Het artikel probeert in beeld te brengen hoe het eraan toeging
in de jappenkampen: een andere kant van ons tragische verleden tussen
1940-1949 in Indië. En dat doet het zo nauwkeurig mogelijk.

Objectiviteit

Negatief. Er is zeker sprake van een politieke agenda. Dit is een
persoonlijk verslag van iemands tijd in de jappenkampen, welke met
enkel feiten en schokkende inzichten indruist tegen het gevestigde beeld
van de ‘totoks’. Het artikel maant tot bewustwording en politiek handelen
ten opzichte van de slachtoffers aan Nederlandse kant.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Niet alleen worden andere partijen aan het woord gelaten; de
commissie Van Dijke, die gaat over wetten voor oorlogsgetroffenen, wordt
met het gebrek aan de mogelijkheid tot verdediging hiermee wellicht
oneerlijk afgeschilderd als onverschillig.

Directe
beïnvloeding

Positief. Duidelijk: “Wij moeten politiek Den Haag en de Nederlandse
samenleving bewust maken van ons bestaan. Wat weten zij van de
gruwelen van de jappenkampen?” De Staat in de persoon van Van Dijke
wordt beschuldigd van bewuste ontkenning van ‘s Nederlands eigen
lijden onder WOII & de Bersiap-periode.

Objectiviteit

Negatief. “De (tweede) politionele actie, die begon met de verovering van
Yogjakarta door Nederlandse parachutisten, was toch wel een duidelijk
bewijs van onze superioriteit.” De auteur maakt geen gebruik van het
woord ‘militaire’ voor ‘superioriteit’, wat dit stuk moeilijk als objectief te
beschouwen valt. De politieke agenda: het ‘vermanende vingertje’ een
halt toeroepen en stoppen met het beschuldigen van de Nederlandse
oud-militairen, voor de bezetting van Indië destijds.

Hoor (en)/
wederhoor

Positief. Hoewel de auteur niet direct anderen aan het woord laat vult ‘ie
zijn stuk wel met een reeks aan variërende perspectieven en denkbeelden
die bijdragen aan een ‘eerlijkere’ blik op onze geschiedenis.

Directe
beïnvloeding

Positief. “Ik heb geen nationaal debat nodig. . . Over sommige
dingen moet je niet te lang en vooral niet te veel praten. Laat Beatix
daarom maar op 17 augustus aanwezig zijn bij de herdenking van de
onafhankelijkheid in Indonesië.” De strekking van wat de auteur wil dat
de Staat (in de persoon van Beatrix) en de samenleving zou moeten
doen, is duidelijk.

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010870743:mpeg21:a0697

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010829941:mpeg21:a0213

Datum: 23/04/1987

Datum: 21/01/1995
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Volkskrant: Ons Indische-Nederlanders valt nog veel te vertellen

Het Parool: Overdracht is goedgekeurd –vannacht viel beslissing

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Negatief. Het artikel probeert heel eerlijk en helder uit te leggen hoe
“. . . wij moesten leren inzien dat de Indonesische vrijheidsbeweging
een eerlijke en fatsoenlijke zaak was, die in het gehele eilandenrijk haar
wortels diep had doen groeien.”

Framing

Positief. De Japanse bezetting voor Nederlanders in Indië wordt
vergeleken met de Joodse overlevenden van de concentratiekampen.
Hoewel ernstig, is dat allicht het overtrekken van de zaken. Wordt
de aandacht hiermee weggetrokken bij Indische slachtoffers van de
Nederlandse bezetting? Misschien. Daarnaast is de volgende quote een
potentiële bron voor verwarring: “Je mag denken van het kolonialisme wat
je wilt, je was je nauwelijks bewust van de misdaad die nu kolonialisme
heet. Je leefde daar vrij en blij. Je dacht van de inlander dat hij ook vrij en
blij leefde.” Hoe dan ook zou dit artikel een heel ander of in ieder geval
gerelativeerder beeld kunnen creëren van de Indiëkwestie.

Objectiviteit

Positief. Het artikel houdt zich aan de feiten, bezigt een opmerkelijk
stukje zelfreflectie en bezigt geen politieke agenda, maar geeft enkel
aan dat Nederland haar strijd met gekrenkte trots en sentimenten van
miskenning, overwonnen heeft.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Het enige ‘wederhoor’ waar je van kunt spreken zijn de 29
tegenstemmers (tegen soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië) wier
grieven even worden aangehaald.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Druk zetten, beïnvloeden, kritiek uiten of lof spreken is niet het
doel of het instrument van het artikel. Het is een stukje zelfreflectie en
nabeschouwing van de amendementswijziging m.b.t. Nederlands-Indië.

Objectiviteit

Negatief. “De hele Indische gemeenschap heeft geleden. En wat vooral
de Indische Nederlanders en Indo’s heeft gebroken was de psychische
afzondering: aan de ene kant de Japanners, aan de andere kant de
Indonesiërs. Die psychische uitholling heeft men in Nederland niet willen
begrijpen.” Duidelijk subjectief. Maar wel: het artikel sluit zich zeker
niet argeloos aan bij de consensus. Echter: het artikel is zwaar politiek
geladen, zoals de quote al aangeeft. De reden tot het stuk is duidelijk de
Staat bewegen tot een bijstellen van haar houding ten opzichte van ook
de slachtoffers aan Nederlandse kant, gedurende de bezetting en Bersiap.
Iets wat, volgens het artikel, nu nog taboe is.

Hoor (en)/
wederhoor

Positief. Meerdere mensen worden aan het woord gelaten om hun
ervaringen over het onderwerp te delen. Dit draagt bij aan een diverser en
zuiverder beeld van de kwestie.

Directe
beïnvloeding

Positief. Er wordt uiteindelijk stevige kritiek geuit op de Staat voor haar
onverschilligheid: “De eisers hebben de Staat aansprakelijk gesteld
voor ‘de onvolledige, onjuiste en soms grievende beschrijving’ van de
geschiedenis van Nederlands-Indië door dr. L. de Jong. . .” De Nederlandse
geschiedenis wordt dus ook hier weer tegen de Staat gebruikt om
verandering teweeg te brengen.

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010878953:mpeg21:a0102

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010829092:mpeg21:a0002

Datum: 09/12/1949

Datum: 12/08/1985
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Volkskrant: Britten verwachten onlusten in Indonesië

NRC: Toestand op Java wordt slechter

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Negatief. Het artikel beschrijft juist een poging tot framing. Er wordt
gezegd dat “. . . blanke vrouwen kunnen zich ‘s avonds alleen maar
per auto en onder geleide buitenshuis begeven.” Echter: “In Den Haag
worden deze geruchten als volkomen verzonnen aangemerkt.”

Framing

Objectiviteit

Positief. Enkel hun politieke agenda’s worden blootgelegd. Het artikel
rapporteert vooral.

Positief. Het artikel is duidelijk een beeld aan het schetsen dat een heel
andere kant van de Bersiap-periode laat zien. Ons ‘nobele’ Nederlanders
versus de kwade Darul Islam, welke eropuit is “. . . de posities voor
de overdracht der soevereiniteit te consolideren.” En met geweld:
“Zaterdagavond werd de boerderij Dankmeijer aan de stadsgrens te
Wonotjobo door 20 bendeleden overvallen.”

Hoor (en)/
wederhoor

Positief. Zowel de reactie op eerstgenoemde geruchten van de
Nederlandse als van de Indonesische regering worden aangehaald.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Dit artikel is duidelijk geen instrument van de krant of auteur
om een politiek statement te maken of invloed uit te oefenen.

Objectiviteit

Negatief. Iets als ‘men meent’ is hearsay. Maar een zin over de motieven
achter het geweld tegen Nederlanders op de vooravond van Indonesische
soevereiniteit, begint hier wel mee. Het is onlogisch en, zoals het artikel
zelf al aangeeft: “verassend”. Duidelijk is dat de Staat geprezen wordt om
haar reageren op dit geweld, zo vlak voordat het haar kolonie zal verlaten.

Hoor (en)/
wederhoor

Positief. Hoewel slechts deels, wordt zowel het perspectief van het
kabinet van Oost-Java als een onbekende Nederlandse partij te berde
gebracht.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Er wordt verder niet geimpliceerd of geinsinueerd dat de Staat
of wie dan ook actie zou moeten ondernemen met betrekking tot deze
ontwikkelingen.

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010880563:mpeg21:a0016

Datum: 10/12/1949

De Volkskrant: Lubbers overlegt maandag met Indische gemeenschap
Parameters

Analyse

Framing

Negatief. Er wordt een helder en eerlijk beeld geschetst van de
vermeende onverschilligheid van Lubbers m.b.t. het herdenken van de
Indië-slachtoffers en de ‘opgelopen emoties’ van Indiërs hierover.

Objectiviteit

Positief. Lubbers wordt geconfronteerd in het artikel met kritiek op zijn
handelen m.b.t. ons gevoelige Indië-verleden, maar het artikel verdedigt
hem daarna wel eerlijk door zijn motieven te presenteren. Los daarvan
poogt het artikel zelf niet een politieke boodchap naar buiten te brengen.

Hoor (en)/
wederhoor

Positief. Zowel Lubbers impressie als de mening van onder meer de
delegatie van de Indische gemeenschap worden de ruimte gegeven.

Directe
beïnvloeding

Negatief. In ieder geval niet door de krant zelf. Enkel het nopen tot
politieke verandering door een beschreven derde partij wordt genoemd.

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010867142:mpeg21:a0108

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=KBNRC01:000088140:mpeg21:a0096

Datum: 06/12/1949

Datum: 22/08/1991
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NRC: De revolutionaire greep op de Indonesische delegatie

Het Parool: Een kleurcorrectie op Bezonken Rood

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Positief. Er wordt betoogd dat Indonesië niet alleen worstelt met
Nederland, maar ook vooral met zichzelf. Nederland zou enkel een
tijdelijke zondebok zijn om een revolutie tegen uit te vechten, en daarna
zou Hatta een andere tegenstander moeten vinden om de revolutie en
het bijbehorende momentum hand te kunnen haven. Dit artikel maakt
een 180 graden draai m.b.t. het beeld van Indonesië haar oprechte en
rechtvaardige strijd voor onafhankelijkheid en vrijheid.

Framing

Positief. “Loepzuiver signaleert Ferguson in Angst op Java dat het de
Republikeinen van Soekarno waren en niemand anders die toen de
Nederlanders in mootjes uit elkaar trachtten te trekken.” Dit stuk
schildert de Indonesiërs af als zijnde slechter dan de Jappen, wat zich
uiteraard perfect leent voor zij die ‘onze vuile oorlog’ aldaar willen
verbloemen.

Objectiviteit

Negatief. Het stuk is duidelijk pro-kolonialisme, maakt het politieke
standpunt hard dat we de kolonie nooit los hadden moeten laten
en wijt alle problemen van Indonesië nu, aan de afwezigheid van de
Nederlanders. “Nederland heeft deze Indonesische zelfdestructie
bestreden door in steeds grotere delen van Indonesië de orde en welvaart
te herstellen.”

Objectiviteit

Negatief. Duidelijk niet. “. . .de praktijken van de Japanners vielen in het
niet bij die van de latere doodseskaders van het regime van Soekarno.”
De auteur stelt zich met zijn woordkeus bevooroordeeld op ten opzichte
van het handelen van de nieuwe regering van onze voormalige kolonie.
Zijn boodschap is duidelijk: de Nederlandse Staat moet stoppen met haar
‘zelfkastijding’ voor het verleden.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Enkel quotes en personen die één kant van het verhaal
vertegenwoordigen worden enthousiast aangehaald.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Nochtans wordt op geen enkel punt de Staat of het
Nederlandse beleid ten opzichte van Indonesië direct aangemoedigd of
zwaar bekritiseerd in de hoop tot verandering.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Er is enkel sprake van een eenzijdig verhaal.

Directe
beïnvloeding

Positief. De Nederlandse Staat wordt op een piëdestal geplaatst door te
zeggen dat het altijd correct handelde en zelfs het enige was dat Indië bij
elkaar hield als een welvarende, ordelijke staat. Enig geweld zou bij de
revolutie zelf liggen, zo ook de oorzaak. Niet bepaald een artikel die Den
Haag zou aanzetten tot het doen van concessies aan Indië m.b.t. de door
Nederland gemaakte slachtoffers tijdens de onafhankelijkheidsoorlog.

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=KBNRC01:000088035:mpeg21:a0032

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010833406:mpeg21:a0821

Datum: 16/02/1991

Datum: 12/10/1949
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NRC: Persstemmen over het moeilijk besluit

NRC: Tot de juiste proporties

Parameters

Analyse

Parameters

Analyse

Framing

Framing

Negatief. Het afslaan of aannemen van een wetsontwerp m.b.t. Indië
wordt simpelweg naast elkaar gelegd en vergeleken: “Bij verwerping de
zekerheid van chaos en herhaling van de Bersiap 1945, en de vernietiging
van de enige kans op behoud van Indonesië en van Nederlandse
belangen, van mensenlevens en investeringen.” En “. . .kansen op een
redelijke uitkomst.” Dit brengt de Nederlandse buitenlandpolitiek m.b.t.
Indië voor de lezer in perspectief.

Positief. Raymond Westerlings oorlogsmisdaden worden hier
zonder enige gêne gereduceerd tot een ‘stoutmoedige stunt’ en een
‘overmoedige streek’. Als er één manier is om het publiek van destijds
ongeïnformeerd te houden over de excessen in Indië, dan is dit het wel.

Objectiviteit

Negatief. De vrijpleiting van Westerling wordt hier absurd genoeg een “. .
. nuchter en goed begin van rechtzetting van deze figuur” genoemd. Het
artikel houdt zich 1. niet aan de feiten en 2. laat duidelijk merken dat iets
als de verbrandingen van de Indische kampongs voor een nobel doel was.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Is op geen enkele wijze sprake van.

Directe
beïnvloeding

Positief. Er wordt gezegd dat Westerling de leidersgave miste om de
‘opstand’ tegen Nederland neer te slaan. Kritiek op het militaire apparaat,
dus. En gezien er wordt vermeld dat “de buitensporige heldenverering, die
een hem bijzonder toegewijd deel van het Nederlandse publiek voor hem
aan de dag legde”, zou je wel kunnen stellen dat kritiek of lof voor deze
man de aandacht zou kunnen vinden in Den Haag.

Objectiviteit

Positief. Er wordt geen poging gedaan een eigen politiek standpunt
te articuleren of nonwaarheden aan te wenden teneinde een punt te
kunnen maken.

Hoor (en)/
wederhoor

Positief. Aan meerdere kanten van het politieke spectrum worden politici
aan het woord gelaten, zoals de PvdA en een politicus via de Maasbode.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Dit artikel is informerend en probeert invloed noch druk uit te
oefenen op de Staat m.b.t. het wetsvoorstel.

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=KBNRC01:000088144:mpeg21:a0019

Datum: 10/12/1949

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=KBNRC01:000046736:mpeg21:a0045

Datum:19/04/1952

NRC: Nederlanders achtten aanneming de enige mogelijkheid
Parameters

Analyse

Framing

Negatief. Het artikel geeft een heldere analyse van wat Nederlanders
in Indië te wachten staat nu de macht is overgedragen aan de regeringHatta.

Objectiviteit

Positief. Enkel feiten worden medegedeeld over de mogelijke gevolgen
van de machtsoverdracht, maar geen concrete mening over deze
gevolgen of wat de Staat van plan is nadien, wordt gespecificeerd.

Hoor (en)/
wederhoor

Negatief. Nochtans wordt er maar vanuit één perspectief bericht over de
situatie in Indië post-machtsoverdracht, en dat is die van Nederlanders
die in Batavia wonen.

Directe
beïnvloeding

Negatief. Er wordt geen druk gezet of pogingen gedaan invloed uit te
oefenen op politici of machtshebbers, anders dan die aan Indonesische
zijde.

Link naar artikel: https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=KBNRC01:000088144:mpeg21:a0007

Datum: 10/12/1949
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8.3 Instrument(en) en bronmateriaal interviews
8.3.1 Topiclijst interviews

• Wat betekent het dekolonisatieonderzoek voor
nabestaanden?

• In hoeverre worden nabestaanden betrokken bij het
dekolonisatieonderzoek?

• Is het gegeven dat nabestaanden zo lang hebben moeten
Topics

(Voorbeeld)vragen

• Droeg beeldvorming in de media bij aan het zaaien

Impact handelen
Staat

• Zou het staatsgesponsorde dekolonisatieonderzoek er

• Is de schadeclaim-regeling en de reparaties voor de

ook geweest zijn zonder druk vanuit de media?

weduwen van Rawagede een concessie/generositeit van de
Staat naar de nabestaanden toe –en een (in)direct gevolg
van mediadruk?

• In hoeverre is de media zelf verantwoordelijk te houden
voor de lange stilte m.b.t. oorlogsmisdaden in Indië?

• Als de beeldvorming in de kranten niet zo eenzijdig en vol
propaganda geweest was, had dat dan de grootte van het
Nederlandse leger beïnvloed –ofwel het Staatse besluit tot
de ‘politionele acties’?

• Waarom is zoiets als De brandende kampongs van

generaal Spoor niet eerder gepubliceerd, of waarom
ondernamen journalisten/wetenschappers niet eerder
stappen om onderzoek te doen naar wat er daadwerkelijk
is gebeurd in Indië? ‘We’ hebben toch wel al eerder dan ca.
1990 een moreel kompas?

• Had meer en eerlijke ‘journalistieke supervisie’ ervoor

kunnen zorgen dat er eerder figuren als Liesbeth Zegveld
zouden zijn er ‘opgestaan’?

• Gelooft u überhaupt in dat besluiten van politici tot
op zekere hoogte onderhevig zijn aan journalistieke
supervisie?

• Als er in 1945 al zo geschreven zou worden in de kranten
als er nu geschreven wordt over Indië, wat zou er dan
anders zijn?

• Merken nabestaanden iets van de hernieuwde aandacht

voor de oorlogsmisdaden in Nederlandse media (kranten)?

• Als De brandende kampongs van generaal Spoor vóór

• Denkt u dat door een gebrek aan een kritische blik/stem

in de mainstream kranten, politieke actoren als Raymond
Westerling zich gevrijwaard zagen om ‘vrijer’ en ‘flexibeler’
op te treden in Indië?

van tweedracht door de Staat (tussen Indonesische
republikeinen en Nederlandse pro-kolonialen)?

Invloed media

wachten op (geldelijke) rectificaties, misschien een nawee
van de decennialange beeldvorming in Nederlandse
kranten?

Maatschappij

• Als de beeldvorming in kranten anders was geweest,

had de bevolking dan anders tegenover Indië gestaan en
het handelen van haar regering? Zou dit de Staat haar
handelen in Indië beïnvloed kunnen hebben? En hoe is die
verhouding nu?

• Wat waren, chronologisch, de grootste pieken aan

kritiek/reacties vanuit de maatschappij/kranten/Staat op
de onthullingen over ‘s Nederlands hebben en houwen in
Indonesië?

‘69 was gepubliceerd, had het dan hetzelfde effect gehad
op de Staat?

• Media hebben de plicht het volk te informeren, zodat zij
haar politieke representatoren in het gareel kan houden.
Hebben de media gefaald in hun informatievoorziening?

• Is Liesbeth Zegvelds werk vergemakkelijkt/bevorderd
door de aandacht voor haar zaken in de kranten?

63

8.3.2 Audiomateriaal en transcripties interviews
Rémy Limpach
Audio
Transcriptie

https://drive.google.com/open?id=18Mr9J5xBdmUbDxMGIFKIdYInrn8ZRqWK
https://drive.google.com/open?id=1j5_afktszR5EncM1Sv88NIYC8N1C4_Y0

(.mp3)
(pp. 13)

Tineke Bennema
Audio
Transcriptie

https://drive.google.com/open?id=1SMWVxgIXbJ1529RZip98hcgsRY5UDdqC
https://drive.google.com/open?id=1Kc_-aM1Rqv5g3nSpWYCpG3U-xVIZxNb9

(.mp3)
(pp. 10)

Esther Captain
Audio
Transcriptie

https://drive.google.com/open?id=1UwSt5CCNOK1x7tpkMZxmFMk0IW2z20ue
https://drive.google.com/open?id=1JkYoQdllOys4rttqDP7LSZhAGC9QNHC0

(.mp3)
(pp. 13)

Anne-Lot Hoek
Audio

https://drive.google.com/open?id=13Ysb_ACpIHYvpK80nAJ3jBP_3Yuc_w6a

(.mp3)

Transcriptie

https://drive.google.com/open?id=1FLQU_ujFH0n7iho2Sk6bPtPc2VlzqoZC

(pp. 14)

Kester Freriks
Audio

https://drive.google.com/open?id=1f3JuvJ3VJ4hiwTyD3Cb4NKCob5vLxo_6

(.mp3)

Transcriptie

https://drive.google.com/open?id=1bK5vRdFD7jTbUwzFG3J9gvTJIpPi3rwO

(pp. 12)
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