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Feit of fictie: het “framen” van een reguliere gevechtsactie tot een “war crime” in Nederlands-Indië. 
 
Wetenschappelijk onderzoek wordt in Nederland geacht plaats te vinden op basis van een 
onafhankelijk vastgestelde gedragscode. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) hanteert sinds 1 oktober 2018 een Nederlandse gedragscode wetenschappelijke 
integriteit als leidend principe voor haar integriteitsbeleid. Deze gedragscode definieert vijf principes 
van wetenschappelijke integriteit. Met deze code sluit Nederland aan bij internationale ontwikkelingen 
op het gebied van wetenschappelijke integriteit. De vijf principes zijn: 
 

• Eerlijkheid 
• Zorgvuldigheid 
• Transparantie 
• Onafhankelijkheid 
• Verantwoordelijkheid 

 
Deze principes zijn ook de maatstaf voor een historicus ten behoeve van zijn onderzoek. Mag een 
historicus persoonlijke opvattingen hebben? Binnen een democratisch rechtsbestel mag iedere 
persoon persoonlijke opvattingen hebben. Binnen het domein van wetenschappelijk (historisch) 
onderzoek gelden echter de normen van de NWO en blijken persoonlijke opvattingen van een 
historicus hooguit uit de affiniteit met de keuze van zijn onderwerp. Dat onderwerp dient daarna op 
basis van een helder geformuleerde probleemstelling en op basis van een gewogen inzet van 
beschikbare bronnen aan de hand van de probleemstelling te worden onderzocht. Bevindingen 
worden gepubliceerd en het is aan anderen daar schriftelijk op te reageren binnen het domein van de 
historiografie. In onderstaande casus wordt een publicatie tegen het licht gehouden van de principes 
van de NWO. 
 
Op 30 oktober 2020 lanceerde prof. dr. Frank van Vree, projectleider bij het Meerjarenonderzoek 
Dekolonisatie Nederlands-Indië een korte notitie “Termen, Stemmen en Perspectieven”. Nu het 
onderzoek haar einde nadert geeft Van Vree inzicht in de opvattingen die leidend zijn voor de 
onderzoekers van dit MJO-onderzoek. Van Vree spreekt van Veelstemmigheid en Multiperspectiviteit. 
Deze uitgangspunten vormen de richtlijn voor het onderzoek én de verslaglegging daarvan door de 
onder zijn leiding staande onderzoeksgroep. De complete tekst van Van Vree is te vinden op de site 
van het NIOD; dé spil binnen dit onderzoek. De onderzoeksgroep AURORE heeft kanttekeningen 
geplaatst bij deze opvattingen. Ik verwijs hiervoor naar de website www.dekolonisatie-nedindie.nl. 
Voor Van Vree is multiperspectiviteit een principiële kwestie als uitdrukking van inclusiviteit om 
eenzijdigheid in een onderzoek te vermijden. Hij constateert dat die opvatting niet bij iedereen in 
goede aarde zal vallen maar wél als verrijkend zal worden ervaren. Geschiedenis wordt interpretatie, 
stemlozen krijgen een stem en de historicus geeft zijn interpretatie van de historische gebeurtenissen 
waarbij objectiviteit een illusie is. Hoofdthema’s binnen het MJO zoals de Bersiap, de periode van 
ongekend geweld vanaf de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945, zullen een herconceptualisering 
ondergaan. Daarnaast pleit Van Vree voor een sterk discursief-bewust gebruik van termen.  
 
Hoe verhouden zijn uitgangspunten zich tot bovengenoemde vijf thema’s van wetenschappelijke 
integriteit? We kunnen die uitgangspunten beoordelen aan de hand van een casestudy van een van 
zijn onderzoekers, professor dr. Peter Romijn, te weten zijn artikel het vermeende bloedbad van Pesing 
van 15 april 1946. Daartoe worden twee publicaties van Romijn betrokken te weten een artikel uit 
20121 (van voor de formulering van deze uitgangspunten), opgenomen in de bundel bij Luttikhuis2 

 
1 P. Romijn, Learning on ‘the job’: Dutch war volunteers entering the Indonesian war of independence, 1945-
1946. Journal of Genocide Research 24 september 2012. 
2 Luttikhuis en Anthony Dirk Moses (reds.), Colonial Counterinsurgency and Mass Violence. The Dutch Empire in 
Indonesia (Abingdon 2014). 

http://www.dekolonisatie-nedindie.nl/
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naast een 2020-BMGN-publicatie van na de publicatie van de uitgangspunten3. In beide artikelen 
wordt een militaire confrontatie in Nederlands-Indië op 15 april 1946 bij het dorp Pesing besproken 
waarvan inhoud en strekking een constante vormt op basis waarvan Romijn speekt van “war crimes”.  
Romijn plaatst zijn stelling onmiddellijk aan het begin van het 2012-artikel: “one of the earliest 
documented cases of war crimes by Dutch troops”4. Een aanduiding van “war crimes” is een uitspraak 
met een historische- maar ook met een juridische connotatie. Wordt deze uitspraak in het kader van 
een historisch onderzoek niet- of onvoldoende onderbouwt dan betreedt betrokkene mogelijk het 
juridische domein. Tevens stelt Romijn met coauteur Bennett in het 2020-verdiepende artikel dat 
diverse autoriteiten van meet af aan informatie aangaande “Pesing” manipuleerden, desinformatie 
organiseerden en een breedvertakt systeem van schandaalmanagement lieten functioneren5. Met het 
ongefundeerd militairen en/of burgerlijke autoriteiten beschuldigen van “war crimes” dan wel van 
cover-up operaties verlaat men het terrein van academische vrijheid en betreedt men het terrein van 
smaad en laster. Wat is de onderbouwing door Romijn in zijn “Learning”-artikel en op welke wijze 
wordt deze verdiept in “liever geen onderzoek”? 
 
In de titel van het eerste artikel spreekt Romijn oorlogsvrijwilligers (“war volunteers”) en “Dutch 
troops” als totaliteit aan. Hij stelt dat oorlogsvrijwilligers weinig discipline kenden, trigger-happy waren 
en gewend waren erop los te slaan. Hij probeert dat te onderbouwen met een citaat uit een publicatie 
over Friese oorlogsvrijwilligers het ovw-bataljon Friesland. Om zijn punt te kúnnen maken past Romijn 
zelfs een citaat aan. Het gebruikte citaat luidt: “toen je eindelijk vele van je zolang onderdrukte 
instincten kon uitleven in heerlijk wittebrood, verrukkelijke Players, voor die tijd fantastische Canadese 
rations – en je zo lekker paffen kon langs de zeedijk!6. Romijn past het citaat in de vertaling aan naar  
“while enjoying ‘a magnificent time of feasting’ on seemingly unlimited supplies of cigarettes and 
alcohol, the unofficial currencies of the day7. Voor de zekerheid: met “paffen” werd bedoeld “roken”.  
Het wittebrood waar de hongerige ovw’ers zo van smulden verandert bij Romijn in alcohol en de 
“unofficial currencies” komt in het citaat in het geheel niet voor.  De aanpassing van wittebrood naar 
alcohol draagt bij aan een kwaadaardig karakter. Dit beeld is overigens een flagrante schending van de 
werkelijke situatie8 en de ontberingen die o.v.w.’ers jarenlang leden bij gebrek aan voldoende voedsel. 
De o.v.w.’ers werden niet voor niets “een klasse apart” genoemd vanwege hun kwaliteit, motivatie en 
inzet. Alcohol was overigens uit den boze tijdens trainingsarbeid en überhaupt nauwelijks beschikbaar. 
 
Vervolgens vermeldt Romijn datum en locatie van het vermeende oorlogsmisdrijf: 15 april 1946 locatie 
Pesing. Pesing ligt volgens het Learning-artikel vlakbij Jakarta (Learning, p. 317) maar verhuist in het 
tweede artikel echter naar Oost-Java (Bennett/Romijn, p. 63) zo’n 800 km naar het oosten. Volgens de 
kennelijke bron van Romijn, Google maps en Wikipedia, bevindt zich heden ten dage een Pesing in 
Oost-Java maar dat dorp heeft niets te maken met het Pesing van april 1946. Romijn heeft kennelijk 
geen weet van het operatiegebied van het o.v.w.-bataljon in kwestie zijnde de westflank van het 
toenmalige Batavia. Het toenmalige dorp Pesing lag overigens binnen het operatiegebied van het in 
maart op Java gearriveerde OVW-bataljon Zeeland. Dit bataljon was niet alleen gerechtigd op te treden 
tegen de republikeinse hit-and-run-acties vanuit Pesing maar dat gebeurde na de zoveelste aanval 
vanuit republikeinse kant ook in samenspraak met de Britse commandant9. Die Britse commandant in 

 
3 Huw Bennett en Peter Romijn, “Liever geen onderzoek’. Hoe schandalen over koloniaal geweld in de Britse en 
Nederlandse politiek onschadelijk werden gemaakt konden worden (1945-1960). BMGN, 135-2 (2020), pp. 52-
71. 
4 P. Romijn, Learning on ‘the job’: Dutch war volunteers entering the Indonesian war of independence, 1945-
1946. Journal of Genocide Research 24 september 2012. 
5 Huw Bennett en Peter Romijn, “Liever geen onderzoek’.  
6 T. Kingma, Friesland was here, p. 8. 
7 Romijn, Learning, p. 321. 
8 B.C. Cats, De L.I.B.’s in de tropen. 1962. 
  M. van den Heuvel, De L.I.B.’s bestemd voor Nederlandsch-Indië. Militaire Spectator, 1946. Pp. 307-315. 
9 Zie ook: The Argus, 18 april 1946. Inquiry into NEI clash. 
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kwestie was vooraf geïnformeerd, was het eens met de actie en men constateerde achteraf: “If the 
republican commander had agreed to a demarcation line the incident would never have happened”. 
Overigens voerden republikeinse eenheden reeds vanaf augustus 1945 vanuit uitvalsbasis Pesing 
regelmatig aanvallen uit op Japanse eenheden maar werden die aanvallen ook getuige gevoegd 
krantenartikel10, als een van de vele uitingen daarvan, met forse verliezen afgeslagen. 
 
 

 
 
 
Na de Conferentie van Potsdam (1945) kreeg het Britse South East Asia Command (SEAC), in plaats van 
de Amerikanen onder generaal MacArthur, plotsklaps het Geallieerde commando over Nederlands-
Indië tot eind 1946. De Nederlandse rol en positie was onderhorig daaraan. De Britten – oorlogsmoe 
– gaven de voorkeur aan een zelfgekozen isolatie in enkele enclaves en reageerden slechts bij hoge 
uitzondering op de voortdurende republikeinse provocaties. De strijd om Soerabaja was zo’n 
uitzondering die losbarstte na de moord op de Britse generaal Mallenby. In de periode tussen 30 
oktober en 20 november werd er hevig slag geleverd tussen Britse troepen die oorlogsschepen, 
infanterie (zo’n 30.000 infanteristen), cavalerie en hun luchtmacht massaal inzetten om Soerabaja de 
pacificeren. Ze ontmoeten republikeinse tegenstand van zo’n 20.000 reguliere (vml.) door Japan 
getrainde republikeinse voormalige (en heropgerichte) PETA-eenheden ondersteund door zo’n 
100.000 man aan min of meer geregelde militietroepen van uiteenlopende samenstelling en kwaliteit. 
Soerabaja werd uiteindelijk door de Britten bezet met zo’n 15.000 gesneuvelden aan republikeinse- en 
zo’n 2.000 gesneuvelden aan Britse kant. De republikeinen waren niet bepaald alleen met speren en 
knuppels bewapend11 maar waren Japans getraind en beschikten over veel op de Japanners buit 
gemaakt of verkregen wapentuig. Dat was de inzet die de republikeinen konden plegen bij een strijd 
om één stad op Java. Het temperde de motivatie aan Britse kant aanmerkelijk om zich in deze 
onduidelijke situatie te storten met een eigen empire dat ook scheuren begon te vertonen. De Britse 
prioriteiten lagen (“operatie Zipper”) richting Singapore en Malakka. Daarnaast hadden ook de Britten 
medio 1945, getuige het rapport van opperbevelhebber Sir Montague Stopford, een groot gebrek aan 
inlichtingen, troepen en transportcapaciteit op zee12. 
Romijn lanceert de actie “Pesing” aan de hand van de getuigenis tijdens de 1969-VARA-uitzendingen 
over de dekolonisatie door een “former war correspondent”, de (ook) voor het Parool schrijvende 
journalist J.H.W. Veenstra. Veenstra was echter nog niet zo lang freelance actief maar Romijn noemt 
hem “oorlogscorrespondent”. Er zijn geen bronnen die bevestigen dat Veenstra überhaupt in de 
nabijheid van gevechtshandelingen is geweest. Nederlandse militairen zo stelt Romijn – naar 
Veenstra13 - “taking seventy prisoners, most of whom were subsequently beaten up, executed and 

 
10 Nieuwe Haarlemsche Courant, 30 oktober 1945 
11 Romijn, Learning, p. 328 “often armed with nothing more than clubs and spears”. 
12 Rapport Sir Montague Stopford, 22 november 1946. Nat. Archives Great Britain. 
13 1945 Nederlandsch-Indië 1949 Indonesië Achter het Nieuws (Hilversum VARA producties. 1969, bijdrage door     
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thrown into a river”.  Romijn stelt in beide artikelen twéé zaken centraal. Ten eerste de “war crimes” 
en ten tweede voegt hij in het vervolgartikel toe dat die hele operatie door autoriteiten onder het 
kleed werd geschoven door een cover-up organisatie14. Romijn en Bennett spreken in hun artikel op 
grond van Pesing van systematische wreedheden, manipulatie van informatie en organisatie van 
desinformatie. Veenstra citeerde tijdens de uitzending echter een artikel uit een republikeins periodiek 
uit 1945 “Het Inzicht”, sprak van een actie als een zeven (7) uur durend gevecht waarbij 70 
revolutionairen gevangen werden genomen die werden gemarteld, vermoord en daarna in de kali 
gesmeten. Maar: Veenstra was dus niet aanwezig bij de actie, had géén direct contact met de troepen 
ter plekke gehad en las voor uit republikeinse informatie tijdens die – ook – propagandaoorlog die hij 
niet had gecontroleerd.  
Romijn voert in het artikel tevens de term “socialized in a war”15 aan om aan te geven dat Nederlandse 

o.v.w. ‘ers door KNIL-militairen “leerden” wandaden te accepteren en daaraan deel te nemen. Het 

betoog van Romijn is dat het slecht getrainde Zeeland-bataljon in zijn “oorlogsmisdaden” werd 

“gesocialiseerd” door een ervaren KNIL-eenheid. De feiten zijn echter dat dit o.v.w.-bataljon nét op 

Java was aangekomen en voorafgaand aan deze actie niet of nauwelijks contact had met KNIL-

eenheden. Romijn suggereert dat de slechte training het bataljon kwetsbaar maakte voor verkeerde 

invloed van het KNIL op het gevechtsveld. Opnieuw de feiten: het Zeeland-bataljon werd opgericht in 

oktober 1944 en was vanaf januari 1945 onder Britse leiding getraind in Fournes (Frankrijk). Het is 

maanden ingezet tegen de Duitsers tot in Hamburg. Daarna kreeg het een training in Engeland en een 

ruim drie maanden gerichte aanvullende (jungle)training van Britse instructeurs in Malakka. En de 

feiten over de actie zelf, zoals vermeld in vele primaire en secundaire bronnen: Pesing lag binnen het 

patrouillegebied van het Zeeland-bataljon. Gesprekken over de demarcatielijn lukten niet omdat de 

TRI juist dichter naar de door de door Nederlandse troepen beheerste stadsrand van Batavia wilde. De 

Britse commandant in Batavia had de actie van het o.v.w.-bataljon goedgekeurd, liefst met zo weinig 

mogelijk slachtoffers.  

Romijn heeft voor de constructie van een oorlogsmisdaad echter meer nodig. Hij anonimiseert daarom 

een reservekapitein van het bataljon, die hij opvoert als klokkenluider over wandaden na afloop van 

de actie. Plausibel is dat er na de actie contacten zijn geweest tussen Frans Goedhart, op dat moment 

aanwezig in Nederlands-Indië en Nico Palar, Kamerleden voor de PvdA, schrijfster Beb Vuyk, 

woonachtig in Batavia en journalist J.H.W. Veenstra. Vuyk had een gerucht gehoord en daar een stuk 

over geschreven voor een links en antikoloniaal georiënteerd periodiek en Veenstra bevestigt in 1969 

dat hij alleen informatie bezat van de republikeinse tegenstanders waarvan hij zélf aangaf dat het 

ongecontroleerde informatie betrof.  

Romijn gebruikt vooral bronnen die zijn constructie ondersteunen. In het artikel van 2012 vermijdt hij 

de term “bloedbad”, maar in het artikel van 2020 laat hij de PvdA-afgevaardigden Frans Goedhart en Nico 

Palar de term gebruiken bij ‘vragen over een bloedbad bij het dorp Pesing in Oost-Java’. Na diverse onderzoeken 

in 1945 bleef van inhoud en strekking van deze beschuldiging echter niets over. Palar is daar ook niet meer op 

teruggekomen.  

Wat gebeurde er werkelijk op 15 april 1946 en wat gebeurde er na de actie? 
 
In 1969 besteedde de VARA enkele tv-uitzendingen aan de dekolonisatieperiode van Nederlands-Indië 
in het programma Achter het Nieuws. Ook Veenstra participeert in het programma van zaterdag 25 
januari 1969, de uitzending waarvan de schriftelijke weerslag voor Romijn cruciaal is inzake zijn stelling 

 
     J.H.W. Veenstra, pp. 42-45. 
14 Bennett/Romijn, p. 52. 
15 Romijn, Learning, pp. 328-329 
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betreffende de “war crimes”16. Veenstra werd gevraagd of zijn informatie kwam van een eigen artikel. 
Nee, gaf Veenstra desgevraagd aan. Zijn verhaal was – niet gecontroleerde - informatie van de 
republikeinse tegenstander. Hij had er zelf wel een stukje over geschreven maar dat was niet door zijn 
eigen krant geplaatst. “Misschien meende men dat het niet op de juiste gegevens berustte, dat weet ik 
niet meer”. Hier wreekt zich ook het gebrek aan kennis bij Romijn inzake het verschil tussen informatie 
en inlichtingen. 
Hiermee vervalt Veenstra als betrouwbare primaire bron. Het verhaal van Veenstra bleek bij de VARA-
uitzending een republikeins gerucht, niet op waarheid gecontroleerde informatie gespuid door de 
republikeinse tegenstander tijdens die – ook - propagandaoorlog. Een historicus kan – tijdelijk – een 
secundaire bron bijvoorbeeld in de vorm van een krantenartikel gebruiken maar dat blijft een afgeleide 
bron wanneer door bijvoorbeeld archiefonderzoek documenten, primaire, bronnen beschikbaar 
komen. De lancering van de beschuldiging van Romijn inzake “war crimes” berust dus niet op een 
primaire bron. De stelling van Romijn berust onvoldoende op inlichtingen, gecontroleerde informatie, 
maar met name op niet gecontroleerde propaganda van de toenmalige tegenstander. Dat is voor 
Romijn voldoende grond om de complete categorie oorlogsvrijwilligers van “war crimes” te 
beschuldigen. Over de beschikbaarheid van primaire en secundaire bronnen komen we nog terug. 
 
Wat had Veenstra in april 1945 nog meer gedaan met het gerucht? Hij had een doorslag van het stuk 
gestuurd naar het secretariaat van de Partij van de Arbeid. Hij kreeg antwoord van de PvdA-
parlementariër Nico Palar. Palar gaf aan dat e.e.a. nader zou worden onderzocht. Veenstra had echter 
niets meer vernomen van deze zaak. Nico Palar verliet kort daarna de Tweede Kamer om spreekbuis 
in vaste dienst voor de geproclameerde republiek Indonesië te worden bij de Verenigde Naties. Hier 
zou hij een gefingeerd rapport presenteren over de 40.000 doden gemaakt door de acties van kapitein 
Westerling. Een lasterlijke aantijging die later zelfs vanuit de inmiddels onafhankelijk geworden 
Republiek Indonesië werd ontkend.  
 
Was er sprake van schandaalmanagement (term Romijn), manipulatie van informatie of het 
organiseren van desinformatie betreffende Pesing. In het geheel niet. Opnieuw betreedt Romijn 
ongefundeerd het domein van smaad en laster nu jegens vml. autoriteiten.  
 
Pesing is sinds april 1946 uitgebreid, grondig, onafhankelijk en internationaal onderzocht.   

1. De vragen van Nico Palar in de Tweede Kamer inzake het vermeende bloedbad leidden tot een 
actie door de minister van Overzeese Gebiedsdelen. De minister gelastte de Nederlands-
Indische regering een onafhankelijk onderzoek in te stellen “liefst niet alleen door militairen 
maar mede bijvoorbeeld door lid rechterlijke macht17. Legercommandant Spoor berichtte 
inzake het onderzoek dat de actie geen 7 maar 1,5h in beslag nam, dat de vijandelijke verliezen 
40 doden en 31 gevangenen betrof waarvan 3 gewond. De gewonden werden per ambulance 
afgevoerd, de gevangenen in verzekerde bewaring gesteld. Daarvan werd schriftelijk verslag 
gedaan.  

2. De Directeur van Justitie stelde een onafhankelijke onderzoekscommissie in onder leiding van 
de president van de temporaire krijgsraad.  De commissie hoorde een aantal getuigen waarvan 
drie van de gevangenen genomen tegenstanders. Van door Palar vermelde wreedheden bleek 
niets; ook niet uit de getuigenis van de gevangenen. De getuigenis van een KNIL-kapitein dat 
tijdens het zuiveren van het terrein een Nederlandse soldaat werd gedood door een 
sluipschutter en Nederlandse militairen 2 of 3 geüniformeerde en bewapende tegenstanders 
tijdens het fouilleren hadden doodgeschoten werd niet in het verslag opgenomen aangezien 
de kapitein geen directe getuige was geweest en de commissie ook niet had kunnen vaststellen 
of zijn verhaal klopte. 

 
16 Drie VARA produkties. 1969. Pp. 42-45. 
17 Jan Bank (ed), De Excessennota. Den Haag 1995. Bijlage V, p. 65 
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3. Legercommandant Spoor heeft naar aanleiding van Pesing een schrijven doen uitgaan dat 
tegen excessen gestreng zal worden opgetreden.  

4. Ook de Britten die via SEAC formeel en feitelijk de facto en de iure tot eind 1946 namens de 
Geallieerden het gezag uitoefenden in Nederlands-Indië en waaraan Nederlandse militairen 
gehoor dienden te geven, stelden een onderzoek in. Meerdere primaire bronnen getuigen 
daarvan. De contemporaine Britse archieven bevatten meerdere documenten. Deze waren 
uiteraard ook in 2012 voor Romijn beschikbaar. De Britse opperbevelhebber in Nederlands-
Indië, Sir Montague Stopford, liet naar aanleiding van “Pesing” een eigen onderzoek uitvoeren. 
Zijn officieren kwamen tot de conclusie dat er sprake was geweest van een kort gevecht dat 
effectief was uitgevoerd. Men sprak van zo’n 1,5h tijdsduur met aan Indonesische kant zo’n 
25 gesneuvelden, 10 gewonden en 27 gevangenen naast 3 gesneuvelden aan Nederlandse 
zijde. De republikeinse gewonden werden per ambulance afgevoerd, de gevangenen “were 
confined” en werden – in gevangenschap - gecontroleerd door Britse officieren. De Britten 
klaagden overigens wel over “appalling conditions” omdat de cellen stonken naar urine18. 

 

 

 
18 R. McMillan, The British occupation of Indonesia 1945-1946. 2005. P. 90. 
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De Britse rapporten laten echter niets aan duidelijkheid te wensen over. De gevangenen werden 
gewoon afgevoerd. 
 

 
                                                           Informatie uit de Britse Archieven 
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De korte inleidende beschieting met mortieren was bijzonder effectief. Het feitelijke gevecht duurde 
niet langer dan 1,5h en geen 7h zoals Veenstra de republikeinse bron citeerde. Maar Veenstra was dan 
ook niet aanwezig geweest en baseerde zijn informatie op ongecontroleerde republikeinse 
propaganda. 
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De gevangenen werden gevangengezet op de locatie Struiswijk waarna ze waren afgevoerd. Ze werden 
o.a. ingezet voor wegreparatie. Acht (8) van hen werden kort erna vrijgelaten. De norm was dat de 
gevangenen behandeld dienden te worden als mensen onder arrest. Een deel van de gevangenen 
vroeger later over te mogen stappen naar Nederlandse troepen met name de militaire politie. 
 
Er is een overvloed aan primaire bronnen aan Brits archiefmateriaal voorhanden die aantonen dat de 
gemaakte gevangenen correct werden afgevoerd. De bronnen tonen aan dat een deel van hen na 
enkele dagen is vrijgelaten, een deel werd ingezet bij reparaties van wegwerkzaamheden en een 
belangrijk deel informeerde naar de mogelijkheid te worden ingezet aan Nederlandse zijde. In geen 
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van gevoegde primaire bronnen is de opmerking te vinden van Romijn in het Learning-artikel die door 
hem niet als citaat werden weergegeven: The report says that it could not establish if more prisoners 
had been taken, or that the men just had been shot19. Deze bronnen geven ook géén informatie over 
dat Romijn stelt dat het ovw-bataljon wreedheden maar diende te accepteren “and possibly even 
participating in them”20. Het gebruik van het woord possibly” zonder hard bewijs is afkeurenswaardig. 
De Britse archiefdelen beschrijven de feitelijke situatie en deze informatie is volledig ontlastend voor 
de Nederlandse militairen. Door de diverse andere bronnen met dezelfde inhoud mag worden gesteld 
dat zij ontlastend zijn voor de beschuldiging door Romijn. 
De republiek bevestigde het gevangennemen van haar strijders en eiste teruggave van deze 
gevangenen naast de buitgemaakte wapens. Er was een gigantische hoeveelheid wapens buitgemaakt 
door de Nederlanders. 
 

 
 
 

 
19 Romijn, Learning, p. 329. 
20 Romijn, Learning, p. 329 
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5. “Pesing” werd in meerdere publicaties onderzocht. Robert Cribb21 sprak van beschuldigingen 
onder verwijzing naar het eerste deel van de verklaring van Veenstra. Richard McMillan22 
verrichte aanvullend onderzoek in de Britse archieven en stelt dat alle gevangenen werden 
afgevoerd onder verwijzing van de “appalling” condities als gevolg van de hevige urinegeur in 
de cel.  

6. Ook de Nederlandse onderzoeker Stef Scagliola23 beschrijft de Achter het Nieuwsuitzending 
met de kanttekening dat het gestelde inzake “Pesing” niet alleen al in de uitzending werd 
gecorrigeerd door de getuigenis van generaal Thompson maar ook door een reactie van een 
veteraan die destijds bij de actie ter plekke aanwezig was. De redactie van Achter het Nieuws 
gaf aan wegens tijdsdruk niet in staat te zijn geweest alle getuigenissen, waaronder die van 
Veenstra, op waarheidsgehalte te doen onderzoeken. Er kwam ook een pittig commentaar op 
de uitzendingen van Achter het Nieuws door de heer H. Düster, tml. Hoofd Centrale Justitiële 
Afdeling belast met de opsporing van ernstige misdrijven van militairen en burgers op Java24. 
Hij gaf aan dat er delen uit zijn betoog waren geknipt zodat een andere indruk ontstond dan 
wat hij had gezegd. Een van de interviewers Koos Posthuma gaf toe dat er “gemonteerd was”.  
VARA-medepresentator Herman Wigbold kreeg commentaar wegens zijn partijdige invloed en 
werd geconfronteerd met zijn eigen verleden als militair tijdens de dekolonisatieperiode. Hij 
was als militair veroordeeld, had zeven weken in Nieuwersluis in detentie vastgezeten maar 
hij vond achteraf de aantijging van de achterliggende reden – desertie - wat zwaar aangezet. 
Het zette wel de toon. 

7. Het archief van de betreffende uitzending is opgeslagen bij Beeld en Geluid in Hilversum. Het 
bevat tientallen getuigenissen van veteranen die aangaven dat veel van de informatie van deze 
Achter het Nieuwsuitzendingen niet volledig en niet correct was. Dat waren ook overwegend 
de reacties in veel contemporaine krantenverslagen.  

8. Rémy Limpach verwijst naar Romijns Learning artikel en heeft het over, afhankelijk van de 
bron, de moord door Nederlandse militaire op drie tot 80 gevangenen25. Romijns Learning is 
zijn enige bron. Limpach deed kennelijk geen controle op die bron. Romijn was overigens de 
copromotor van Limpach tijdens de niet openbare verdediging van diens dissertatie in 
Zwitserland. Limpach ontving (mede) van Romijn het Zwitserse predicaat summa cum laude. 

9. Er is een overstelpende hoeveelheid materiaal in de periodieke pers verschenen over “Pesing”. 
Enkele voorbeeld uit de Nederlandse pers26 worden als bijlage toegevoegd. 

10. Niet alleen in kranten en periodieken in Nederland of in Nederlands-Indië maar ook in 
Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland verschenen tientallen vermeldingen van “Pesing”. Zo 
vermeldde op 30 april 1946 The West Australian in Perth: “BATAVIA, April 29. -- The official 
British spokesman in the N.EI. confirmed the report of a recent clash between a Dutch patrol 
and a band of terrorists which resulted in 27 terrorists being killed and eight captured. The 
Indonesians were dispersed with heavy losses. The Dutch casualties were one killed and six 
wounded”.  

11. The Argus van 18 april 1946 meldde: “An official statement issued by Allied HQ later 
contradicted that the Dutch battalion commander had taken Pesing without authority. It said 
the commander at Batavia had told the battalion commander to use his own discretion in 
occupying Pesing but to avoid casualties. If the republican commander had agreed to a 
demarcation line the incident would never have happened”.  

12. Aanvallen vanuit Pesing door de republikeinen op Geallieerde posities in dezelfde periode 
blijven bij Romijn onbesproken. Zoals de patrouille van O.V.W.-bataljon Margriet die op 18 mei 

 
21 Robert Cribb, Gangsters and Revolutionaries. 2009. P. 117. 
22 Richard McMillan, The British occupation of Indonesia 1945-1946 
23 Stef Scagliola, Last van de Oorlog. 2002. P. 298, 
24 H. Düster in De Leeuwarder Courant, maandag 27 januari 1960 p. 5 
25 Rémy Limpach, De brandende kampongs van Generaal Spoor. 2018. P. 36 
26 Het Dagblad, 18 april 1946. 
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1946 in een hinderlaag valt. Het bleek dat republikeinse eenheden zowel Japanse als Duitse 
commandanten hadden. Er vallen gesneuvelden aan Nederlandse kant, enkele militairen 
kunnen wegkomen maar zes (6) van hen worden gevangengenomen. Onmiddellijk worden 
extra patrouilles uitgezonden om hen te zoeken en ze vinden een dag later één overlevende 
die zich een nacht verborgen had gehouden onder water in een kali met een rietje om lucht te 
happen terwijl er naar hem werd gezocht. Zes gewonden werden echter meegenomen door 
de republikeinen en gedurende de 19e mei een voor een langzaam dood gemarteld. De 
restanten van de lichamen werden op 20 mei gevonden en plechtig begraven. Het 
Nederlandsch Dagblad doet verslag op 29 mei 1946 dat als bijlage werd opgenomen. Ook dit 
bericht vermeld Romijn niet in zijn zoektocht naar - Nederlandse - “war crimes”. 

13. Op 5 juni 1946 worden door deze republikeinen in Tangerang vlak bij Pesing tenminste zo’n 
1.000 Chinezen vermoord: mannen, vrouwen en kinderen. De vrouwen en zelfs de kinderen 
waren verkracht voor ze werden vermoord. Romijn vermeldt deze actie in het geheel niet.  

14. “Pesing” komt voor in diverse publicaties die verschenen vóór het Learning artikel van Romijn. 
Het onderzoek van Robert Cribb27 verwijst naar Veenstra maar Cribb stelt inmiddels – per email 
- aanvullend onderzoek zeker te verwelkomen: “Because atrocities tend to leave few reliable 
records, there is a lot of scope for both over- and under-estimation. In this endeavour, there 
is a lot of scope for error, but I feel broadly confident in the long term that good historical 
method will lead to a relatively accurate picture. For this reason, I would be very pleased to 
learn what you have discovered in the archives about the Pesing incident”. 

15. Richard McMillan28schrijft dat een Britse fact-finding mission ’s middags na de gevechten 
constateert dat de gevangenen waren afgevoerd, maar worden vastgehouden in cellen ‘waar 
het stinkt naar urine’.  

16. Opmerkelijk is dat A.W. Kawilarang29, toenmalig brigadecommandant van de Siliwangi-divisie 
waaronder de TRI-eenheid in Pesing viel, vermeldt de affaire niet eens. De Republikeinse krant 
Gelora Rakjat (23 april 1946) schrijft wel over de operatie maar niets over misdragingen. 

17. Tientallen bronnen én publicaties waren beschikbaar voordat Romijn zijn Learning artikel met 
de aantijging van “war crimes” publiceerde. Geen van deze bronnen werd door Romijn 
gebruikt.  

 
Conclusie van tientallen primaire en secundaire bronnen: 

1. Er was sprake van een kort gevecht tussen ovw-bataljon Zeeland en Republikeinse eenheden; 
2. Dit bataljon was gerechtigd op te treden aangezien Pesing in haar reguliere actiegebied lag; 
3. De Britten waren de republikeinse hit-and-run acties beu vanuit Pesing en gingen akkoord met 

de Nederlandse actie maar gevraagd werd het aantal slachtoffers onder controle te houden; 
4. Er was over en weer sprake van slachtoffers. De Nederlandse troepen voerden de gewonden 

per ambulance af en ook de gevangenen werden afgevoerd. 
5. Een deel van de gevangenen werd na ondervraging na enkele dagen vrijgelaten, een deel werd 

ingezet voor reparatiewerkzaamheden aan wegen. Een deel wilde zich graag aansluiten bij de 
Nederlandse troepen; 

6. De getuigenis van Veenstra bij de VARA-uitzending was gebaseerd op een door hem gehoord 
gerucht, niet op een controleerbare bron. Dat bleek ook uit andere getuigenissen. De 
betreffende VARA-medewerkers gaven in de periodieke pers toe dat door tijdsdruk controle 
op verhalen als van Veenstra niet plaats had kunnen vinden en dat er in de opnamen van 
gesprekken ”gemonteerd” was en delen waren weggelaten; 

7. In de periodieke pers kwam na deze uitzendingen een storm van protest van veteranen op 
gang waarvan velen ook schriftelijk de VARA inlichten over hun bevindingen en opvattingen. 

 
27 Robert Cribb Gangsters and Revolutionaries. 1991. P. 116.  
28 Robert McMillan The British occupation of Indonesia 1945-1946.2005 
29 A.E. Kwalilarang. Offcier in dienst van de Republiek Indonesië. 1993. 
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De VARA kwam ook met een verklaring in de periodieke pers dat het expliciet niet de bedoeling 
was de Nederlandse troepen in haar geheel in diskrediet te brengen. 

 
Conclusie. 
Romijn stelt dat bij de actie “Pesing” door het o.v.w.-bataljon Zeeland “war crimes” werden gepleegd. 
De titel van zijn artikel refereert aan ”oorlogsvrijwilligers” waardoor deze beschuldiging neerdaalt op 
alle oorlogsvrijwilligers. Die beschuldiging werd gelanceerd op basis van een indirecte bron waarvan 
de steller in de bron zelf al aangaf dat het een niet gecontroleerd bericht betrof van de Indonesische 
tegenstander. Er werd in die periode ook een propagandaoorlog uitgevochten. Daarbij was alles 
toegestaan. Zoals de lasterlijke aantijgingen door Nico Palar, als vml. Tweede Kamerlid P.v.d.A. en als 
diplomaat in dienst van de Republiek Indonesië. Van zijn aantijgingen bleef noch na diverse 
onderzoeken noch door controle door de onafhankelijke pers in Nederland een spaan heel. 
Overgestapt in dienst van de Republiek zette Palar zijn anti Nederlandse propaganda werkzaamheden 
voort o.a. als vertegenwoordiger van de Republiek bij de Verenigde Naties waar hij onder meer de 
inzet van kapitein Westerling verdraaide tot een oorlogsmisdrijf. Op Pesing kwam hij niet meer terug.  
 
Romijns stelling dat Nederlandse oorlogsvrijwilligers in Pesing oorlogsmisdrijven hebben verricht is 
gebaseerd op onvolledig onderzoek. Romijn vermeldt wat in zijn opinie past en laat weg wat daar niet 
in past. Ontlastende informatie wordt door Romijn genegeerd. Dat tal van onderzoeken en fact-finding 
missions, ook door meerdere contemporaine onderzoeken als door Britse officieren ter plekke, zijn 
stelling ontkrachten probeert Romijn zaken te minimaliseren of voegt daar suggestieve teksten aan 
toe. Vele berichten in de nationale- en internationale periodieke onafhankelijke pers ontkrachten de 
stelling van Romijn. Al deze informatie was controleerbaar aanwezig voor 2012. 
Een vraag is legitiem naar een onafhankelijke controle op de publicaties van Romijn. Waar is de peer 
review? Wat te denken van het aanpassen van een citaat. Professor Oostindie30 noemt de journalist 
Veenstra “embedded”. Maar Veenstra was geen oorlogscorrespondent, was zeker niet “embedded”, 
niet aanwezig bij de actie Pesing van ovw-bataljon Zeeland en baseerde zijn informatie op niet 
gecontroleerde republikeinse propaganda. Professor Oostindie geeft inmiddels schriftelijk aan dat 
inzake de combinatie “Veenstra” en “embedded” waarschijnlijk een foute codering werd gebruikt in 
de publicatie “Soldaat in Indonesië”. Daarmee vervalt Veenstra als betrouwbare bron. 
 
Als Romijn in Learning op p. 328 tevens stelt dat de Nederlandse militairen “in the early days of the 
war” vochten tegen een tegenstander die werd gezien als een zooitje ongeregeld “often armed with 
nothing more than clubs and spears” terwijl in werkelijkheid de gemiddelde Indonesische tegenstander 
“in the early days of the war” aanmerkelijk beter en zwaarder bewapend was dan wat Nederland toen 
in het veld kon brengen is de conclusie gerechtvaardigd dat Romijn niet alleen slecht op de hoogte is 
van tijd, locatie en omstandigheden maar niet de moeite heeft gedaan zich op dit terrein al was het 
maar elementair in te lezen. Er is een bibliotheek aan gegevens inzake de bewapening van beide 
partijen medio 194531. De republieken beschikten over meerdere tienduizenden strijders waarvan 
velen, zoals het PETA-deel, jaren waren getraind door geharde Japanse oorlogsveteranen. Het grootste 
deel van de bewapening van het op Java gestationeerde 16e Japanse leger ging over naar de republiek 
vanaf 15 augustus 1945 vóór de komst van de lichtbewapende Nederlandse militairen. De republiek 
ontving zoveel wapens dat men meerdere divisies kon uitrusten. De republiek beschikte niet alleen 
over enorme aantallen strijders, ze beschikte ook over vele duizenden geharde oorlogsveteranen, 
zowel Japanners als Brits-Indiërs, die de kant van de republiek kozen. Onder de gesneuvelden aan 
republikeinse kant bij Pesing bevonden zich bijvoorbeeld zes (6) Japanners, oorlogsveteranen, 
waaronder de beruchte Japanse kapitein Kakijasei.  

 
30 Gert Oostindie, Soldaat in Indonesië. 2015. P. 160. 
31 W.G.J. Remmelink, The emergence of the new situation: the Japanese army on Java after the surrender. In: 
Militaire Spectator 1978. Pp. 49-61. Een van de tientallen publicaties die dit aan de orde stellen. 
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De disbalans in bewapening was dermate dat de door Nederland uitgezonde L.I.B.’s, die waren 
uitgerust met geweercompagnieën, hervormd moesten worden. Na een bezoek van kolonel Calmeyer 
werden op diens dringende advies ondersteuningscompagnieën opgezet die werden uitgerust met 
zwaardere wapens. Later werden daar cavalerie- en artillerie-eenheden aan toegevoegd. Het is 
ondoenlijk een literatuuroverzicht te maken in deze gezien de overstelpende hoeveelheid beschikbaar 
materiaal. 
 
Een eerste conclusie is dat Romijns beschuldiging van het verrichten van “war crimes” door het OVW-
bataljon Zeeland op 15 april 1946 bij Pesing uit de lucht is gegrepen. Militairen onvoldoende 
gefundeerd beschuldigen van oorlogsmisdrijven is geen vrijheid van meningsuiting of academische 
vrijheid. Dat is laster en smaad. Romijn kan inzake “Pesing” worden aangesproken op onvoldoende 
onderbouwd onderzoek waarbij in onvoldoende mate primaire bronnen werden gebruikt.   
 
Wetenschappelijke integriteit en het Pesing-artikel van Romijn.  
 
De norm voor wetenschappelijke integriteit hanteert principes: 

• Eerlijkheid 
• Zorgvuldigheid 
• Transparantie 
• Onafhankelijkheid 
• Verantwoordelijkheid 

 
Eerlijkheid. Romijns beschuldigingen inzake “war crimes” zijn niet houdbaar. 
 
Zorgvuldigheid. Romijn past een citaat aan, verricht onvoldoende bronnenonderzoek en past 
suggestieve stellingen toe die niet in het citaat zijn terug te vinden.  
 
Transparantie. Romijn schrijft suggestieve teksten. Er was expliciet geen sprake van een cover-up, geen 
sprake van het vermoorden van tientallen gevangenen en geen sprake van “socialisatie” in het geweld 
van OVW-bataljon Zeeland door een KNIL-eenheid bij Pesing. 
 
Onafhankelijkheid. Romijn laat zich kennelijk leiden door buiten wetenschappelijke principes.  
 
Verantwoordelijkheid. Romijn persisteert in zijn opvattingen door die te stellen in artikelen 
gepubliceerd in 2012, 2014 en 2020. Alle ontlastende bronnen waren ruim voor 2012 beschikbaar en 
inzichtelijk. Er zijn meerdere internationale publicaties verschenen voor 2012 die volledig ontlastend 
zijn voor de militairen die door Romijn van een oorlogsmisdrijf worden beschuldigd. Waar is de “peer 
review” is inzake de publicaties van Romijn. Wie is verantwoordelijk voor de peer review inzake de 
bijdragen van Romijn inzake het MJO-onderzoek Dekolonisatie? 
 
De stelling van Romijn inzake de “war crimes” uitgevoerd oor oorlogsvrijwilligers bij Pesing op 15 april 
1946 is onzinnig en wetenschappelijk niet verdedigbaar. Samen mét de suggestieve toepassing van 
bronnen plaatst dit een vraagteken bij de wetenschappelijke integriteit op basis van de “Pesing-casus” 
bij Romijn. Bij het verschijnen van de synthese van het MJO-Dekolonisatie zal wel sprake zijn van peer 
review. Is het niet intern dan extern in de historiografie. 
 
 
Drs. Cees Somers, historicus. 
Bestuurslid t.b.v. de Indië-veteranen Vereniging Veteranen Garderegiment Grenadiers en Jagers. 
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Bijlage: enkele in het artikel genoemde berichten. 
 

         
 
 

 
                                                                            McMillan. 
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Bericht over 6 doodgemartelde Nederlandse militairen na Pesing. 

 
 
INQUIRY INTO NEI CLASH 
 
From GRAHAM JENKINS, Batavia. 
Lieut-General Sir Montague Stopford, Allied Commander in NEI, opened an inquiry yesterday into a 
clash between Dutch and Indonesian troops at Pesing, on the outskirts of Batavia, in which 40 
Indonesians and three Dutch soldiers were killed and many were wounded. 
An official statement issued by Allied HQ later contradicted a previous report that the Dutch battalion 
commander had taken Pesing without authority. It said the commander at Batavia had told the 
battalion commander to use his own discretion in occupying Pesing, but to avoid casualties. If the 
Republican commander had agreed to a demarcation line the incident would I never have happened. 
Bron: The Argus Thursday 18 April 1946 - Page 5 

 
30 Killed in Java Clash 
BATAVIA. April 16. A.A.P.-A 
Dutch patrol killed 30 Indonesians and captured 18 others in a clash south of Batavia.  
It is officially an announced. The Dutch suffered no other Dutch troops killed 40 extremists in occupying 
Pesing, southwest of Batavia. Three Dutch troops killed. Large stocks of firearms were captured by the 
Dutch. 

Bron: Newcastle Morning Herald and Miners' Advocate, Wednesday 17 April 1946, page 1 


