
DEEL r

, weglaten tegenje wetenschappelijk geweten zou ingaan. Iedereen is vrij en
in zekere zin verplicht om de vinger te leggen op alle plekken in mijn
manuscript, dingen aan te wijzen waarmee hij het om zakelijke redenen of
om redenen van geloofs- of levensovertuiging niet eens is. Aan de andere
kant moet ik de vrijheid hebben om met die opmerkingen te doen, wat mij
raadzaam lijkt."

Kent hij ook emoties bij zijn geschiedschrijving?
"Ik zou haast willen zeggen: Hoe kunt U veronderstellen, dat je een boek

over die tijd zonder emoties schrijft? Maar die emoties moeten natuurlijk
beteugeld en in bedwang gehouden worden. Er mag in zo'n boek ergens
een emotionele en zelfs persoonlijke ondertoon zijn; dat vind ik alleen
maar eerlijk. Maar die mag natuurlijk niet domineren in iets, wat toch
bepaald - voor zover historisch mogelijk is - objectiviteit nastreeft. Ik
bedoel objectiviteit in die zin, dat men zich als schrijver van zijn te
persoonlijke eigen emoties en vooroordelen probeert los te maken. En dat
je dingen met fairheid tracht weer te geven. Het begrip fair is me bijzonder
dierbaar." [...]

U hebt gezegd, dat U pas in één van de laatste delen op deperiode tussen dejapanse
capitulatie en de soevereiniteitsoverdracht op de Indonesische "zaak" zult ingaan.
Dat is over elfjaar. Vindt U heteengemis, dat dit historisch terrein nog braak ligt?

"Ik vind het een groot gemis. Ik geloof dat op een gegeven moment een
van de na-oorlogse regeringen er verstandig aan zou hebben gedaan, ook
met het oog op het perspectief van later, wanneer ze net zo'n soort instituut
als dit in het leven zou hebben geroepen. Dat men dat niet gedaan heeft,
hangt natuurlijk samen met de immense verdeeldheid in regeringskringen
ten aanzien van het hele Indonesië-beleid. En dat betreur ik als historicus in
hoge mate, omdat ik bang ben dat hierdoor binnen het historisch materiaal
- ook doordat er mensen gestorven zijn -lacunes zijn ontstaan, die met de
beste wil van de wereld niet meer kunnen worden goedgemaakt."

Vindt U het juist dat de vraag "in hoeverre zijn er oorlogsmisdaden gepleegd" door
de publiciteitsmedia is opgeworpen?

"Ik vind dat een volkomen natuurlijk opgeworpen proces. Ik hoop ook
dat de contacten tussen regering en parlement, die op dit punt zijn ontstaan,
tot grotere mate van openhartigheid en tot grotere mate van bekendheid,
wat er werkelijk is gebeurd, zalleiden. Daar heeft men nu nog onvoldoende
kijk op. Ik zelf was er in die tijd al van overtuigd, dat er in Indonesië
oorlogsmisdaden door individuele militairen zijn gepleegd. Dat is door
geallieerde militairen ook menigmaal gedaan tijdens de veldtocht door
Europa.

De vraag waar het op aankomt, is: in hoeverre is gehandeld volgens én
tegen de instructie en hoe representatief is al dat materiaal? En op die twee
vragen heb ik geen antwoord." ,

Schrijvers van artikelen' en recensies hebben zich soms beziggehouden
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