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indonesië Nederland weigert eerherstel voor drie gewetensvolle 
mariniers. Waarom doet Frans Timmermans niks meer? 
door Harm Ede Botje en Anne-Lot Hoek

Johannes de Hoog deed niet mee met een 
strafcampage. Rechts: Frans Timmer mans 
wilde als Kamerlid eerherstel

Ca. 30 juli 1947, Nederlandse militairen veroveren tijdens de eerste politionele actie een republikeinse basis op het bergachtige eilandje Noesa Kambangan

 ‘Er z!jn dr!e gewetensvolle ma-
r!n!ers geweest d!e hebben 
gezegd: “Het bevel dat u geeft 
!s !n str!jd met pr!nc!pes van 

het oorlogsrecht, dat doen w!j n!et.” 
Ik v!nd dat een m!l!ta!r daarvoor n!et 
moet worden gestraft maar moet 
worden geprezen.’ D!t ze! de hu!d!ge 
m!n!ster van Bu!tenlandse Zaken 
Frans T!mmermans op 6 jun! 2012 
op rad!o 1, toen nog !n z!jn rol als Ka-
merl!d !n de oppos!t!e. Onderwerp: 
eerherstel voor dr!e mar!n!ers d!e !n 

augustus 1947 t!jdens de Indones!-
sche onafhankel!jkhe!dsoorlog we!-
gerden het bevel op te volgen om 
kampongs !n brand te steken. De 
mannen kregen h!ervoor gevange-
n!sstraffen d!e opl!epen tot dr!e jaar, 
zo bleek u!t noo!t eerder openbaar 
gemaakte vonn!ssen van de Kr!jgs-
raad b!j de zeemacht !n Oost-Ind!ë d!e 
Vr!j Nederland !n het Nat!onaal Ar-
ch!ef terugvond (z!e vn.nl) 
De mar!n!ers waren onderdeel van 
een legereenhe!d d!e een strafcam-
pagne u!tvoerde !n de Oost-Javaanse 
kampong Soetodjajan nadat jeeps op 
landm!jnen van Indones!sche onaf-
hankel!jkhe!dsstr!jders waren gere-
den. Er werden mensen u!t de kam-
pong vermoord en hu!zen !n brand 
gestoken. Voorafgaand aan de act!e 
waren er al felle d!scuss!es onder de 
manschappen of d!t wel kon, zo bl!jkt 
u!t de doss!ers. De toen achtt!enjar!ge 
Johannes de Hoog verklaarde later !n 
een getu!genverhoor dat h!j n!et mee 
w!lde doen aan een represa!llemaat-
regel u!t chr!stel!jke overtu!g!ng. Ook 
de achtentw!nt!gjar!ge lu!tenant Lou-
!s Stokk!ng en sergeant van een ge-
weergroep Mart!nus Sm!t sloten z!ch 
b!j hem aan. De dr!e werden ontwa-
pend en afgevoerd. Ze belandden on-
der erbarmel!jke omstand!gheden 
achter de tral!es !n Indones!ë. U!te!n-
del!jk zouden ze grat!e kr!jgen, maar 
van eerherstel !s het noo!t gekomen. 
Heel anders verg!ng het lu!tenant 
Hans Herklots, dest!jds een van de le!-
d!nggevenden t!jdens de act!es. H!j 
zette aan tot de brandst!cht!ngen en 
gaf de opdracht de dr!e mannen af te 
voeren. In de rechtszaal getu!gde h!j 
later tegen de mannen. Terug !n Ne-
derland had Herklots een glanzende 
carr!ère – h!j schopte het u!te!ndel!jk 
tot br!gadegeneraal b!j de Kon!nkl!jke 
Marechaussee. H!j overleed !n 2006. 

U!t naspeur!ngen van Vr!j Nederland 
bleek dat ook de dr!e mar!n!ers allen 
reeds z!jn gestorven. Dochter N!col!-
ne de Hoog reageerde vor!g jaar 
stomverbaasd toen ze hoorde over 
het verleden van haar vader. H!j had 
er thu!s noo!t over gesproken. ‘Ik ben 
er heel trots op dat m!jn vader gewe!-
gerd heeft,’ ze! ze vor!g jaar !n d!t 
blad.

Oorlogsmisdaden
De zaak kwam !n 2012 !n pol!t!ek Den 
Haag aan het rollen door Max van 
der Werff, !n het dagel!jks leven !nter-
nat!onaal bedr!jfsadv!seur, maar 
mede door z!jn fam!l!everleden (h!j 
heeft een Javaanse vader d!e getu!ge 
was van de moorddad!ge act!es van 
de beruchte kap!te!n Raymond Wes-
terl!ng op Zu!d-Sulawes!) als onder-
zoeker zeer betrokken b!j de str!jd 
om eerherstel van Indones!sche 
slachtoffers én van Nederlandse m!-
l!ta!ren d!e we!gerden mee te doen 
aan oorlogsm!sdaden. 
Van der Werff had !n 2012 u!tgebre!d 
contact met toenmal!g oppos!t!el!d 
Frans T!mmermans, d!e hem per-
soonl!jk u!tnod!gde om te komen 
praten. Een van de agendapunten 
van een b!jeenkomst op 24 me! was 
de zaak van de dr!e we!geraars. ‘T!m-
mermans !s van men!ng dat de dr!e 
mar!n!ers eerherstel d!enen te kr!j-
gen,’ staat te lezen !n het gesprekver-
slag. Twee weken later l!et T!mmer-
mans z!ch !n gel!jke bewoord!ngen 
u!t !n een rad!o-!nterv!ew. H!j vond 
dat de m!n!ster van Defens!e ‘de 
pl!cht’ had deze zaak nog eens ‘heel 
goed’ tegen het l!cht te houden. 

De zaak van de dr!e mar!n!ers !s on-
derdeel van een veel bredere kwest!e: 
d!e van de vele Ind!ë-we!geraars d!e al 
!n Nederland we!gerden het sch!p op 
te gaan en forse straffen kregen. Ook 
h!ervoor w!lde T!mmermans z!ch !n-
zetten, bl!jkt u!t het verslag van de b!j-
eenkomst van 24 me!. Verder was de 
PvdA’er een van de oppos!t!eleden d!e 
z!ch hard maakten voor een groot-
scheeps wetenschappel!jk onderzoek 
naar oorlogsm!sdaden !n Indones!ë. 
Als m!n!ster bleek h!j n!et bere!d er 
geld voor u!t te trekken.
T!mmermans en part!jgenoot Ange-
l!en E!js!nk stelden Kamervragen 
over de zaak aan de toen al dem!ss!o-
na!re m!n!ster van Defens!e Hans H!l-
len en d!e van Bu!tenlandse Zaken 
Ur! Rosenthal. Ze vroegen onder 
meer of de dr!e mar!n!ers n!et als 
‘voorbeeld kunnen worden gesteld 
voor datgene wat w!j van onze m!l!-
ta!ren verwachten en waar we f!er op 
z!jn’. De antwoorden van H!llen u!t 
september 2012, waar!n h!j aangaf 
geen aanle!d!ng voor nader onder-
zoek naar de zaak te z!en, waren voor 
Van der Werff en dochter N!col!ne de 

Geen moordenaars,  
wel een strafblad

De minister van 
Defensie had de 
‘plicht’ de zaak 
te onderzoeken
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VVD waren al !n volle gang. ‘Begr!jpe-
l!jk dat de ma!lbox van Frans T!m-
mermans overl!ep. H!j werd !mmers 
onze n!euwe m!n!ster van Bu!ten-
landse Zaken. Toch zou een korte re-
act!e heel f!jn z!jn geweest.’ H!j 
schreef ook een open br!ef waar!n h!j 
de net benoemde m!n!ster vroeg te-
rug te komen op z!jn als Kamerl!d ge-
stelde vragen. Maar het bleef st!l. 
Pas !n december, T!mmermans was 
toen al zes weken m!n!ster, kwam er 
een kort ber!cht van z!jn secretar!aat. 
Daar!n staat dat het eerherstel van de 
dr!e mar!n!ers ‘!n belangr!jke mate 
b!nnen de verantwoordel!jkhe!d van 
de M!n!ster van Defens!e’ valt. Van 
der Werff kreeg daarom het adv!es 
contact op te nemen met dat m!n!s-
ter!e. Verder taal noch teken van de 
oo!t zo betrokken T!mmermans zelf. 
N!col!ne de Hoog laat het er n!et b!j 
z!tten. ‘Dan maak !k me aan dezelfde 
houd!ng schuld!g als onze reger!ng. 
Ik w!l eerherstel voor m!jn vader en 
daarvoor w!l !k tot het u!terste gaan.’ 
De Hoog !s voornemens een rechts-
zaak tegen de staat te starten. H!er-
voor heeft ze b!nnenkort overleg met 
advocaat L!esbeth Zegveld, dezelfde 
d!e eerder de zaak won van de wedu-
wen u!t dorp Rawagede, d!e een scha-
devergoed!ng kregen voor het leed 
dat hen was aangedaan. Ook de vrou-
wen u!t Zu!d-Sulawes! w!er echtgeno-
ten door kap!te!n Westerl!ng en z!jn 
mannen werden vermoord, werden 
b!jgestaan door Zegveld. Z!j ontv!n-
gen deze week excuses van de Neder-
landse staat. Opmerkel!jk was dat d!e 
excuses werden u!tgesproken op een 
door Nederland bepaalde plaats en 
datum, zonder overleg met de vrou-
wen !n kwest!e. In Indones!ë worden 
de slachtoffers op 11 december her-
dacht. Omdat de excuses kennel!jk 
gemaakt moesten worden voordat 
prem!er Mark Rutte voor een han-
delsm!ss!e !n november naar Indone-
s!ë komt, voelden de vrouwen z!ch 
gebru!kt. Z!j we!gerden dan ook naar 
Jakarta af te re!zen.
Een woordvoerder van het m!n!ster!e 
van Bu!tenlandse Zaken laat !n een 
react!e weten dat de m!n!ster de 
kwest!e van het eerherstel voor de 
dr!e mar!n!ers ‘staatsrechtel!jk ge-
z!en n!et behart!gt’ en verw!jst op-
n!euw door naar het m!n!ster!e van 
Defens!e. Q

Hoog teleurstellend. Eerherstel vond 
H!llen n!et opportuun. ‘De desbetref-
fende mar!n!ers hebben een keuze 
gemaakt d!e !n het l!cht van deze t!jd 
anders zou kunnen worden beoor-
deeld als dest!jds. Ik acht het echter 
n!et zorgvuld!g de toets!ng van het 
gedrag van deze mar!n!ers te herbe-
oordelen aan de hand van de heden-
daagse normen en met de weten-
schap van nu.’ 

Een kort bericht
Dochter N!col!ne de Hoog !s nog 
steeds verontwaard!gd over wat z!j 
‘de dooddoeners’ van H!llen noemt: 
‘Het was toch n!et meer dan terecht 
dat m!jn vader en de andere twee 
we!gerden de d!enstbevelen op te 
volgen? Dat !s nu toch wel meer dan 
du!del!jk! Waarom doen ze na zeven-
t!g jaar nog steeds zo moe!l!jk? Het 
l!jkt erop dat ze n!et w!llen dat er een 
beerput wordt opengetrokken.’ 
De hele affa!re roept sterke emot!es 
op b!j De Hoog. ‘Het ergste van alles 
v!nd !k nog wel dat m!jn vader z!jn 
hele leven als cr!m!neel gereg!streerd 
heeft gestaan. Als we!geraar had h!j 
een smet op z!jn naam en !s h!j !n z!jn 
verdere leven !n z!jn keuzes beperkt. 
H!j w!lde dom!nee worden, studeer-
de psycholog!e aan een n!et-off!c!ële 
un!vers!te!t en !s u!te!ndel!jk maar 
een e!gen prakt!jk begonnen. Ik denk 
dat het hem n!et lukte om een vaste 
baan te v!nden.’
Max van der Werff probeerde !n de 
maanden na de beantwoord!ng door 
H!llen nog contact te zoeken met 
Frans T!mmermans. De coal!t!ebe-
sprek!ngen tussen de PvdA en de 

Nabestaande 
Nicole de Hoog 
wil een rechts-
zaak beginnen

Onze 
webshop
heeft ook 
inhoud

Ga nu naar vn.nl/winkel

The book lamp
Ziet er niet alleen uit als een mini-
bureaulamp, u kunt hem ook daad-
werkelijk op zijn voetje op tafel of 
bureau zetten.

Maar u kunt hem ook als leeslampje 
op uw boek bevestigen: ‘It clips on 
your book, it sits on your desk.’ 
Inclusief batterijen.
 
Prijs: ! 15,95
Abonneeprijs: ! 13,95


