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Inzoom op de spreker, lang en tanig in gevechtskostuum. Dan ernstig luisterende manschappen. Eenvlag die
wordt gestreken - envervolgens nog een, ergens anders in
de stad, weeÍ met de sprekende en handen schuddende kolonel. Manschappen die naaÍ een auto lopen, auto's in colonne die de stad verlaten.
'Wanneer gaan wij naar huis?'rondt de stem af. 'Nu!'
De muziek zwelt aan en in het opwaaiende zand van de
colonne zwenkt de camera nog even naar de commandant, hand aan de pet.
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schappen in deze film doen nauwgezet wat hun te doen
staat, ze lijken meester over het moment. Je zou er bijna bij
vergeten datze dat niet waren en dat het moment er juist
een was van een niet te benoemen, haast niet te verdragen
nederlaag.
Nederlands-tndië was van ons, dat sprak voor zich. De
naam werd zelfs al in de zeventiende eeuw gebruikt, toen
de voc de eerste posten op de kusten opende en handelsmonopolies afdwong. TWee eeuwen later was ook bijna
overal het binnenland veroverd. Er werd een bestuur gevestigd met een spanwijdte van vele duizenden kilometers
over land en water. Uit een wemeling aan eilanden met
onuitsprekelijke namen was een rijk ontstaan zo groot als
weinig andere op de wereld en zo mooi dat het niet hele-

vNjeeps en Nederlandse militairen in de uitgestorven straten.
Still uit Nederlandse troepen ontruimen Djohj a.
COLLECTIE BEELD & GELUID
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maal van deze wereld leek. Een gordel van smaragd. Van
ons.
Wij hadden dan ook weinig waarde toegekend aan het
inheems verzet dat in de jaren dertig van de twintigste
eeuw opkwam. We waren toch goed voor het land? Dat het
verzet tijdens de TWeede Wereldoorlog samenspande met
de Japanse bezetter sterkte ons in die morele zekerheid.
Verzetsleider Soekarno was de Mussert van Indië. Met zo n
man sprak je niet, daar vocht je tegen, en dat deden we dan
ook in kolossale veldtochten, tg47 en 1948, die politionele
acties gingen heten orÍtzeniet te laten klinken als de oorlog die zewarerl.We bezetten hetJavaanse Djokja, hoofdstad van Soekarno, arresteerden hem en zijn regering daar
en herstelden ons gezagaldus met overmacht, bewijs dat
het land ons en niemand anders toebehoorde.
Later, ooit, zol Indië natuurlijk onafhankelijk worden
onder een inheems bestuur. Maar daar was het te vïoeg
voor, daar was op een linkse minderheid na iedereen in
Nederland het over eens, en daarom was het pijnlijk dat
het buitenland er anders over bleek te denken. De politionele acties werden breedveroordeeld. Erger nog, Soekarno
werd vrij breed gesteund. Wij mochten vinden dat je niet
met die man praatte, de Verenigde Naties dwongen onderhandelingen met hem af en eisten dat wij hem zijnhoofdstad teruggaven.
Die teruggave, juni ry49, is wat het bioscoopjournaal
laat zien, en voor de goede verstaander laat zich daar wel
raden waar het heen ging met ons Indië. Of kolonel Van
Langen toen al zag aankomen dat Nederland nog voor het
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Van Langen spreekt zijn manschappen toe bij het strijken van alweer
een vlag. Ook uit het bioscoopjournaal. cor-lrcrrr BEELD & cELUTD

einde van datjaar de soevereiniteit over het

rijk zou overdragen aan Soekarno, dat de koningin daar hoogstper_
soonlijk vo oÍ zolitekenen, een halfjaar later al, d,at zegt d.e
geschiedenis niet, maar hil rnoet hebben aangevoelà dat
hij aan het begin stond van het einde. Zijn saluut aan Djokja was eï een aan meer dan dde eeuwen Nederlands{ndië.

at gebeurt er als een land geen wereldmacht meer is

en internationaal zijn glans verliest? Het is een
vïaag die beelden oproept uit het grote prentenboek van
de wereldgeschiedenis. De val van het Ràmeinse Rijk, de
neergang van het Britse Ernpire. Het lijkt ver van je bed, je
zou vergeten dat we nog maar zestig jaar geleden zelf een
wereldmacht geweest zrjn. Nou ja, een kleintje toch. We
vergeten dat in Indië het overgÍote deelvan ons toenmalig
grondgebied lag, dat er honderdduizenden landgenoten
woonden en werkten, en dat een verlies van de kolonie algemeen gezien werd als afgrondelijk, alleen al economisch. 'Indië verloren, rarapspoed geboren, dat stond
vast, en bijna niemand meer die het beseft.
Aan die vergetelheid zou ikwaarschijnlijk ook niet zijn
ontsnapt als kolonel Van Lxrrr.n niet mijn opa was geweest' Hij zwaaide na de roachtsoverdracht aan soekarno
af als generaal-majoor en woonde met mijn oma in Den
Haag toen ik als kind op zondxgen bij hen kwam. Een flat
met een Djokja-zilveren theeservies, een Chinese kist, een
djatihouten boeddha en een koperen sierkanon, die stuk
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voor stuk getuigden van de afstand die bestond tussen de
wereld van mijn grootouders en die van mij. Mijn moeder
keek er nauwelijks naar om, bewijs datzijer nogvertrouwd
mee was, maar mij trokken zeaanenweerden ze toch ook
weer af met hun glans en geur, zo zwaaÍ en donker, ik vond
ze toverachtig.
Opa voedde die magie. Als hij bij ons was en we wandelingen maakten door het bos, vertelde hij verhalen over de
patrouilles die hij vïoeger liep, de mannen die hij meekreeg, soms dienstplichtige jongens die nooit uit de Achterhoek waren geweest en nu op Java of Sumatra door de
bush moesten. Die hoorden de onheilspellende geluiden
van de jungle, net ofje door geestenwerd gevolgd, en zaten
's avonds huilendvan heimwee aan het kampvuur. Vooral
die jongen die zijn uniform te drogen had gehangen bij het
vuur, wegdommelde en wakker werd van een raar luchtje
- zijnverschroeidebroeken jasje. Lachenvoor de anderen,
zo n knul wist niet waar hij het zoeken moest, die zat te
janken orn zíjn moeder, trraaÍ ze gaven hem wel iets om
aan te trekken. Je moest verder met elkaar, je maakte het
weer goed.
'Eigenlijk is er maar één dingin mijn leven waar ik spijt
van heb,' zeíhíj een keer, ineens op andere toon. 'Dat mijn

revolver niet per ongeluk is afgegaan toen wij Soekarno
hadden.'
Ik vond dat een onbegrijpelijke opmerking. Mijn opa
was een leuke man, hij hield van padvinderij en knopen
leggen en hij lachte grappighikkend, als een Opel die niet
wilde starten. Hoe bestond het dat hij iemand wilde dood-
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schieten? }{ij zei het later vaker, woordelijk dezelfde zin,
en bleek zichvoor te stellen dat hij met dat schot de loop
van de geschiedenis had kunnen veranderen. Dat Indië
dan niet 'verkocht' zou zijn, een uitdrukking die zelfs
mijn moeder tot mijn stomme verbazing nog gebruikte
toen ik het er met haar over had. Dat Indië nog steeds van
onszott zijn.
Hij moet geweten hebben dat het ingewikkelder lag,
dat kan niet anders voor een officier die dicht op de politiek zat. Hij had eindjarenveertig zelf gefunctioneerd onder de internationale druk die uitgeoefend werd om de
politionele acties op te schorten en hij kende toen al het
debat over de legitimiteit van Indonesisch zelfbestuur.
Hij moet nadien hebben gezien dat het verlangen naar
zelfbestuur ook elders in de wereld om zich heen greep,
dat de dekolonisatie op gang kwam, en dat één schot het
verlies van Indië dus niet zou hebben voorkomen. Niet
voor lang in elk geval. Toch bleef de anekdote over de revolver voor hem kennelijk de kern van een persoonlijke
waarheid. Hij was niet van zíns zijn machteloosheid tegenover de dingen onder ogen te zien, of datten overstaan
van anderen te doen.
Dat had hij gemeen met de meeste Indischmensen - en
de meeste mensen in het vaderland erbij. De kwestie van
de Oost was na 1949 gesloten verklaard. Uet had geen zin
om na te kaarten, want we moesten door, en dat bleek
wonder boven wonder nog te lukken ook. De naoorlogse
wederopbouw van ons land bracht in de jaren vijftig een
industrialisering op gang die de verloren welvaart uit de
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Soekarno bij zijn arrestatie in Djokja, december 1948. Meesterlijke
foto. Van Langen en zijn troepen vierden de overwinning, maar
zie de lach. Soekarno wist beter.
FOTO: NATIONAAL ARCHIEF/SPAARNESÍAD

PHOTO/UPI

Oost compenseerde. Indië was niet meer nodig, het werd
een herinnering om liever te vergeten, het koloniaal verleden raakte in hoog tempo uitgewist.

zet een rood karteltje onder het woord Indië

- hij kent het

niet.

Vervolgens kwam het zoeken naaÍ een nieuw beeld van
ons land waar een gevoel van eigenwaarde uit kon spreken. In de jaren vijftig lieten we ons kennen als de trouwste bondgenoot binnen de Nevo, in de jaren zestig ston-

ij mij in de familie is er iets meer kennis, maar het
scheelt niet eens zov

den we pal voor de vereniging van Europa. In de jaren
zeventig gingen we de wereld voor in het verstrekken van
ontwikkelingshulp aan arme landen. We streefden niet
naar een imperiaal eigenbelang, wat dacht je nou, we
werkten voor het nut van het algemeen en toonden ons
daarin een gidsland. De moraal werd het terrein, het enig
mogelijke, waarop een klein land als het onze toch weer
groot kon zijn.
Die hoogmoed, die verraadt hoe diep inry49 de vernedering zat, ís sinds de jaren tachtig minder nodig geworden voor ons zelfgevoel. We leren ons te schikken in onze
positie, zoals elk vernederd land dat op den duur doet als
het niet aan de verleiding van het revanchisme toegeeft.
Maar hoe ver wij ook mogen gaan in die normalisering, er
blijft iets ontbreken. De geschiedenis is zoek. Wie weet
nog dat er Vo.ooo Nederlandse militairen op de been waren tijdens de politionele acties? De spreekwoordelijke
vijf dagen strijd tegen de Duitsers ínr94o, die er eigenlijk
maar vier waren, want op de vijfde werd al amper meeÍ
gevochten, daar zijn we nog altijd vol van. Maar wie beseft
nog dat we na de bevrijding vier jaar lang een echte oorlog
uitvochten in Indië? Mijn Nederlandse spellingchecker

eel,.

Toen ik een jaar of zes geleden

voor het eerst het bioscoopjournaal over de overdracht
van Djokja had gezien, belde ik mijn moeder om mijn opwinding te delen, en terwijl ik ratelde over de film schoot
me te binnen datzíj die natuurlijk ook gezienmoest hebben. Jeetje ma, gooi ik eruit, hoe was dat toen voor jou?
Het blijft even stil. Ik zou het eigenlijk niet weten, zegt
ze. Zottíkdat hebben gezien? Natuurlijk heb je dat, gooi ik
eroverheen . Je zat in Den Haag, je moest in Nederland je
school afmaken omdat opa en oma je in die gevaarlijke tijd
niet in Indië wilden hebben. Dan ging je toch wel naar de
bios als je vader daar te zien was? Met je ntsje, met vriendinnen, je hadhem al jarennietgezien, dan ging je kijken
toch?
Ja, zegt ze toegeeflijk, dat zou. je denken.
Toen ik bij haar langsging en de film liet zien, ging haar
nog steeds geen licht op en begon het tot me door te dringen dat ze diemisschien echt niet bezocht had. oat zou ik
toch weten, zeïze plotseling beslist, alsof ik haar dement
verklaarde, en begon zichte verdedigen. Het was een heel
andere tijd, moet je denken. Het was heel normaal voor
ons om opa niet te ziet. Hij was er in de oorlog ook al niet,
hlj zatgeïnterneerd, ik had hem al een jaar of, gut, een jaar
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of acht niet meer echt meegemaakt toen die film uitkwam.
Hoe oud zal ik zijn geweest, ja zeventien of zo, ik wist niet

beter of hij was er niet, en ik herinner me niet dat we ons
afvroegen wat hij nou eigenlijk deed. Hij deed zijn werk
daar. Dat we er daar uit werden gewerkt, het is gek om te
zeggerL, maar ik vraag me sowieso af of dat tot me doordrong. We wilden daar geloof ik helemaal niet aan.
Maartoen opa en oma terugkwamen, bleefikproberen,
hebben jullie toch wel bijgepraat? Vast over mensen daar,
zeize, vrienden van opa en oma, alles wat je als kind met
oom en tante aansprak. Maar vast niet over opat werk. Wij
waren dochters, moet je denken. Dat speelde een ro1, we
waren een gezin van vrouwen. Als opa laat van een patrouille kwam, was oma ongerust, wat wil je. Maar dan
werd hij kwaad. Een officiersvrouw wís niet ongerust. Zo
ging dat in die tijd, dus ik denk dat hij ons dochters liever
helemaal niet ongerust maakte. We moesten de dingen
nemen zoals zekwamen. Dat moest hij zelf ook zo vaak. Je
had je orders en die voerde je uit, daar was je militair voor,
je hield je mond. Al helemaal over de erge dingen.
En je moestdóór, zeg ik.
En je moest door, echoot mijn moeder. Het xNrr. werd
opgedoekt en opa kreeg geen overstap naar het gewone
Nederlandse leger, dus hij moest eruit. Hij heeft toen gewerkt als adviseur voor Nederlandse brandweerkorpsen,
wat hij een ellende vond. Hij was gewend om knopen door
te hakken, nu schreef hij rapporten die een ander in de la
liet liggen. Je kon aan hem zien dat hij zich opvrat en ik heb
ook nooit begrepen waarom hij niks zinnigers te doen
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! t ses §*§ hs§} ösryl'3rdsad. fe*st'
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Bij het vijftigjarig huwelijk van opa en oma, coupletten uit een
liedtekst van mijn moeder op de wijs van'op de hoge, hoge daken
rijdt St.-Ilicolaas met zijn knecht'. Portret van een gezin dat van
de ene oorlog in de andere

valt
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Boven: het vrouwengezin, rond 1943. Mijn moeder is de jongste.
Opa kreeg de foto ongetwijfeld opgestuurd in krijgsgevàng-enschap

Rechts: mijn moeder rondry4g.Achttien jaar oràió"r,
zonder veel zicht op het leven van haar ouders in Indië

Èr.g,

___r--___

kreeg. Afgezwaaid als generaal-majoor, net vijftig, goed
gezond, hij wilde echt wel, daar lag het niet
ft a."k
"r". weg_
weleens dat er een reden is waaromzehem zo hebben
gestopt bij die brandweer. Ik heb dat altijd r"r. g.ro.rd.i.
Maar tegen die tijd was hij geen militair meer, zegik,
kon hij toen niet vrijer praten? Ma kijkt me meewarig aan.
Het bleef dezelfde man, hoor. Toen zelater uit D.rr-Hrag
gingen verhuizen heeft hij zijn werkkameï opgeruimd
en
alles aan papieren wat nog KNrL was afgege"È" Uil het
mi
nisterie van Oorlog, of hoe heette dat toen. Zat ookin Den
Haag, het was een kleine moeite en hij vond dus blijkbaar
dat je dat hoorde te doen. Het randsbJ.ng. oat hieid
niet
op met je pensioen, hij bleef zijn mond houden.
god,
Ja
zoh manwas het.
Dus hij heeft zelf zijn sporen uitgewist, zeg ik ongelo_
vig. Mijn moeder pruttelt tegen, zo dramatisch hoef ik het
nou niet te maken, maar ten slotte zegt ze dat het daar
misschien op neerkomt, ja. Dus eigenlijk weten we niks?
Nou dit dus, zegt ze, eÍrhaalt haar schouders op. Of mijn
zusjes zouden meer moeten weten. Maar die Lrebben tret
vast ooknietuitgezocht enwaarom zouje er nu aanbeginnen. Opa leeft al, hemel, twintig jaar niet meer. Het is
zo
lang geleden. Je verandert er niks meer aan.

Mi:::ïil;:ï:i:'.'.';:;ïïi:ïï:1ïj;:ïïíïx
liep. Ik had de neiging om mijn moeder te verwijten datzle
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weinig wist, niks had gevraagd, niks had gezocht, kom op
ma, dat wil je toch wéten. Maar had ik zelf meer gevraagd?
De onachtzaamheid strekte zich uit tot mijn broers en mij,
een generatie later waren wij er net zo goeddoor ingekapseld.

Kennelijk begon dat al wel tot mij door te dringen, het
was net de tijd dat ik belangstelling kreeg voor boeken
over Indië. In boekhandels sloeg ik ze rechtstreeks op blj
het register achterin. Eerst kijken naar de naam Van Langen en als die er stond, terugbladeren om nog maar eens
te lezen wat me toch niet ophield te verbazen. Dat het dus
echt was gebeurd. Dat Indië niet zomaar een verhaal was
dat in ons gezin rondging, maar dat mijn moeder er als
kind daadwerkelijk gewoond had, dat de baboe haar er
's avonds instopte met het gordijn een kiertje open ('seg
maar dag de maan ), dat opa dan soms ver van huis was en
dat oma daar het fijne niet van wist. Verhaal, maar echt.
Verhaal. Echt. Check. Zoals je hoort van mensen die in de
spiegel kijken om er zeker van te zijn dat zebestaan.
Iets dergelijks gebeurde bij het praten met mijn moeder. Bijna alle anekdotes kende ik al, maar ze veïversten
mijn gevoel van echt gebeurd, en het was voor het eerst dat
me verteld werd dat er mogelijk een reden had bestaan
voor die degradatie naar de brandweer. Iets in Indië waarvan opa vond dat wij het niet hoefden te weten. Het joeg
mijn verbeelding aan. Was er een, nou ja, geheim in de familie? Raar idee, iets voor een filmscript, maar je hoort
hetvaker, opgroeien in de schaduwvan een oud gÀeim en
het niet doorhebben.

Ik opperde het bij mijn oudste broer en hij kwam met
een anekdote die ik nog niet kende. In Den Haag had opa
hzijnwerkkamer een doos met paperassen laten zien die
hij met zorg bewaarde voor als'ze' hem ooit voor de rechter
wilden slepen. Hier stond alles in, precies hoe het gegaan
was. Wat dan? Ja, dat had hij er niet bij verteld, daar kon
mijn broer alleen maar een vermoeden van hebben, en
misschien dat dit wel net de paperassen waren die opa later naar het ministerie had gebracht, dus kom er maar
eens achter.

Weken later vroeg ik er mijn moeder naar, inmiddels
echt gegrepen door de mogelijkheid van een geheim, en
kreeg het antwoord dat ik kon verwachten. Gut kind, ik
weet echt niet ofje hetzo groot moet maken hoor. Ze keek
me aan alsof ik een sensatiezoeker was en ik geneerde me,
want mogelijk had ze gelijk en was het valse romantiek
van een historicus die, beter laat dan nooit, ontdekt dat hij
zelf ook geschiedenis heeft. Ik voelde me jong en kinderachtig.
Toen schoot haar blijkbaar ls15 1s finnen. Ze wuifde het
al halfweer weg, samen met de rook van haar sigaret, maar
vertelde het toen toch, in een paar zinnen als een tijdbom.
Weet je wat ik weleens denk? Heel gek, maar wat ik weleens heb gedacht is dat opa iets te maken heeft gehad, het
zegt je misschien niks, met de verdwijning van Wester-

ling.
RaymondWesterling. De Turk, zoals hij werd genoemd
omdat hij Turks zot zíjn varr moederskant. Een van de
grote commandanten uit de Nederlandse krijgsgeschiede-

nis, maar ook een van de grote oorlogsmisdadigers. Chef
van de Groene Baretten, de Speciale Troepen die in 1946
een revolte opZuid-Celebes onderdrukten door een ongenadige contraguerrilla uit te oefenen, standrechtelijke
executies uit te voeren, kampongs plat te branden. Een
methode die bijzonder effectief bleek maar tot gëne leidde
bij de legerleiding en de politiek, die een terechte aanklacht wegens krijgsexcessen vreesder,. Zij plaatsten het
keurkorps onder scherper toezicht en ontsloegen de door
zijr. tr o ep en verafgo de commandant, voorzichtig hopend
dat de man en zijn methoden dan wel uit het zicht zouden
verdwijnen.
Dat is het bekendste deel van het verhaal, maar er kwam
een vervolg. Toen in december ry4g demacht werd oveÍgedragen aan Soekarno, bleek dat Westerling niet zornaar
uit het zicht wilde verdwijnen. In de stilte na zijnafzwaai
was hij uitgegroeid tot een legende. Hij gold als een wreker, nietsontziend maar gerechtvaardigd, pal voor Neërlands zaak, een Jan Pieterszoon Coen van zijn tijd, en hij
besloot die status uit te buiten met een actie, driest als alles wat hij ondernam. Een opstand tegen het nieuwe regime. Als hij hetvoortouwnam, zou menigeen in Indonesië die Nederlands gezindwas volgen om Soekarno weer
uit de macht te zetten. Stelde hij zich voor. In januari r95o
waagde hij de sprong en faalde. De organisatie was onder
de maat, de steun die hij verwachtte bleef uit, de opstand
bloedde in een dag al dood. Maar zelf bleef hij op vrije voeten en wist als door een wonder, een legende waardig, het
land uit te komen zonder een spoor na te laten.

hij datvoor elkaar kreeg, is lang onduidelijk gebleven. Volgens zijn memoires, die de reputatie hebbendatze
het niet zo nauw nemen met de waarheid, vatte hij na de
mislukking het plan op voor een vlucht naar Singapore.
Hij zou ontsnapt zijn in het uniformvan een sergeant, met
valse papieren die hij zelf vervaaÍdigd had, en hij voegt
daaraan toe dat hij contact had'met bevriende relaties bij
de Nederlandse generale staf.
Zoals mijn opa?
Ik kocht het vuistdikke proefschriftWesterling's oorlog
van historicus Jaap de Moor, het was pas uit, en voelde
mijn hart overslaan toen ik in het register keek. Langen,
D.R.A. van, met een sliert aan paginanummeïs erachter
Hoe

RaymondWesterling, november r9a8, brj zijn gedwongen afscheid
als commandant van de Speciale Troepen. Volgens voorzichtige
schattingen verantwoordelijk voor rond de r5oo doden
FOTO: NATIONAAL ARCHIEF/SPAARNESTAD PHOTO/FOTOGRAAF ONBEKEND

die vooralbleken te slaan op eenvan de laatste hoofdstukken, 'De ontsnapping'. Daar stond het in geuren en kleuren. Westerlingwas met een Catalina-watervliegtuig afgezetrn de kustwateïen van Singapore, waarna hij met een
meegenomen rubberboot de wal wist te bereiken. Hij had
inderdaad een paspoort onder valse naam bij zich, maar
dat het een vervalsing van zijn hand was klopte níet. Zowel het paspoort als het watervliegtuig, om nog maar te
zwijgen van een stapel dollars die hij bij zich droeg, had hij
te danken aan Nederlandse militairen, die voor de ontsnapping een uitvoerig vluchtplan hadden opgesteld onder leiding van de kort ervoor tot generaal-majoor en chef
van de generale staf van de Nederlandse troepen in Indië
benoemde D.R.A. van Langen.
Deze Van Langen gafniet alleen de opdracht tot het maken van het vluchtplan, hij coördineerde ook de uitwer-

king. Hij koos ervoor zo min mogelijk mannen voor de
operatie in te zetten en schiep een sfeer van uiterste geheimhouding. Wie erbij betrokken was, begreep dat hij
maar beter niet te veel kon weten. Een en ander leek beklonken door de hoogst verantwoordelijken uit de krijgsmacht en de politiek, Den Haag wist er vast ook van, vragen stellen gaf daarom geenpas, alleen gehoorzamen.

Datbespaarde Van Langen eenlastige verklaring. Want
de waarheid was dat lang niet alle verantwoordelijken uit
de krijgsmacht en de politiek in het complot zaten. Sommigenwel, maar anderen hield hij erbuiten, in de kennelijke vrees dat zij geen sympathie voor het plan zouden
opbrengen en hem de voet dwars konden zetten. Hij besloot het er dus blijkbaar op te wagen. Als de vlucht van
Westerling zou slagen zonder sporen na te laten, als het
allemaal achter de rug zotzrjneniedereen de episode zou
vergeten, dan zotthij er mee wegkomen.
Alleen, zo gïnghet niet. Al peddelde WesteÍlingop 22
februari r95o met zijn opblaasboot het strand van Singapore op en vond hij in de stad logies onder zijn nieuwe
naam Willem Ruitenbeek, twee dagen later ging het mis.
Hij werd gearresteerd na overmatig drankgebruik en moet
toen open kaart hebben gespeeldmet de Singaporese autoriteiten, want diezelfde dag lag het verhaal op straat en
stuurde Reuters een bericht uit over de spectaculaire ontsnapping die, dat stond erbij, betrokkenheid van hoge Nederlandse militairen deed vermoeden.
Vooral het laatste was een klap in het gezicht van de regering van het nieuwe Indonesië. Den Haag had beloofd

loyaal mee te werken aan de soevereiniteitsoverdracht. De
strijd was beslecht, er lagen akkoorden, Nederlandse instituties hadden opdracht zich bij de feiten neer te leggen
en te bouwen aan de onafhankelijke toekomst van de archipel. Dat gold ook voor de militairen. Aan hen de taak
het land in deze kwetsbare oveÍgangstijd te begeleiden
naar een nieuw gezag. Ze dienden de regering van Soekarno te steunen, zeket niet te ondermijnen, en begrijpelijkerwijs was Indonesië daar op gespitst. Dus wat moest het
betekenen als Reuters, niet de minste, meldde dat het Nederlandse militairen waren die een oproerling tegen Soekarno hielpen ontsnappen?
Ogenblikkelijk kwam Indonesië verhaal halen bij de
Nederlandse Hoge Commissaris Hans Max Hirschfeld.
Hij was sinds de machtsoverdracht de hoogste vertegenwoordiger van Nederland in Indonesië en, hier wordt het
pikant, de hoogste man die niet was ingelicht over het
vluchtplan. Hij nam aan dat het bericht van Reuters een
verzinsel was en voelde zich daarin bevestigd toen Van
Langen hem bezwoer niets van een vluchtplan te weten.
Het moest 'blackmail' zijn, noteerde Hirschfeld sussend
maar nog niet geheel gerustgesteld, 'een andere voorstelling van zaken zou catastrofaalzijn.
Een dag later kwam de waarheid uit.
Hirschfeld was des duivels. Voor Den Haag was het van
levensbelang vertrouwen op te bouwen bij het nieuwe Indonesië, het was de enige manier die overbleef om de Nederlandse belangen in het land te dienen. Militairen die
zich aan die lijn onttrokken, waren wel het laatste wat

Hirschfeld kon gebruiken. In zijn ogen zou het sowieso
ondenkbaar moeten zijn dat militairen tegen hun regering ingaan, dat legde de bijl aan de voet van het staatsbestel, en hij zat bovendien met iets persoonlijks. Hij was
nog maar kort in functie en moest zijn gezagdus nog verwerven. Hij kon dit onmogelijk over zijn kant laten gaan.
A1 snel beloofde Hirschfeld Indonesië genoegdoening.
Dat was stap één, het ging hier om'het redden van de samenwerking'. Daarna gaf hij opdrachtvoor een onderzoek
naarhet gebeurde, waaruit de maand daaropbleekdatVan
Langen inderdaad het hart van het complot was geweest.
Toen lag het voor Hirschfeld duidelijk. Van Langen moest
ontheven worden uit zijn functie. Dat idee werd fel bestreden door de leiding van het KNrL, die dreigde met Van
Langen mee te gaan wanneer die moest veÍtrekken, en
Den Haag schrok daarom terug voor het idee. Maar Hirschfeld hield de poot stijf en de legerleiding haalde in het
voorjaar bakzeil. Van Langen moest vertrekken.

ldus Westerling's oorlog, pagina 499, alsof er een marla-keerstift over de bladzij was gehaald. Zo zathet dus.
Mijn moeders intuïtie ofherinnering ofwat het ook mocht
zijn, klopte. Opa had de vluchtvanWesterling op touw gezet zonder een aantal verantwoordelijken in te lichten en
was daarop aangepakt. Enniet zonbeetje ook. Ten overstaan van Indonesië en van zijn manschappen was hij ten
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voorbeeld gesteld.

Ik bel mijn moeder. Ze hoort het geduldig aan. Haast
onverschillig, ze vindt kennelijk dalzehier niet om heeft
gevraagd. Maar als ik aan het eind van mijn verhaal ben,
hoor ik haar geërgerd aan haar sigaret trekken. Het Nederlands belang? Was dat het Nederlands belang, omWesterling aan zijnlot over te laten en desnoods door Indonesië
te laten arÍesteren en berechten? Eerst dat land verliezen
en dan nog een showproces tegen een Nederlander daar,
voor het oog van de wereld, was dat Nederlands belang?
Mijn moeder als politiek analist, zoiets heb ik nog nooit
gehoord. Ik haast me om haar bij te vallen. Westerling's oorlog geeft dat argument ook. Het was nogal een risico om
Westerling in Indonesische handen te laten vallen. Het
gevaar bestond dat hij uit de school zou klappen over minder loffelijke kanten van het Nederlandse militaire optreden de laatste jaren, niemand die daar meer van wist dan
hij. Of over de steun die hij van Nederlandse militairen
had gekregen bij zijn revolutiepoging. Over wapens die hij
van hen toegeschoven had gekregen. Allemaal voer voor
propaganda tegen Nederland, het kon maar beter niet bekendworden.
Daar kwam bij dat ook het Nederlands publiek nietzat
te wachten op een Westerling-pÍoces. Bij een opiniepeiling vanbewonderde figuren scoorde hij inmiddels hoger
dan TWeede Wereldoorlog-generaals als Eisenhower en
Marshall, die toch symbool stonden voor de bevrijding en
de wederopbouw van ons land. Bij een andere opiniepeiling keurde maar 35 procent van de bevolking zijn optreden af. Een rechtszaak tegen Westerling zott ir het land

kwaad bloed zetten - niet alleen tegen Jakarta maar ook
tegen Den Haag, waar blijkbaar slappelingen zaterdie de
Oost verkochten en nog te beroerd waren iemand te helpen
die eenventwas en de rug daar recht hield.
Mijn moeder onderbreekt me. En? Dus? Heeft opa iets
verkeerd gedaan? Wat hij deed was voor iedereen het beste.
Dat zeg je toch eigenlijk, dat zegt datboek toch eigenlijk?
Het was in het belang van Nederland dat Westerling niet
werd berecht in Indonesië. De man moest weg en opa heeft
dat goed geregeld. Hij heeft de kastanjes uit het vuur gehaald voor, j a toch voor ons land zeg maar. Ze hadden hem
wel dankbaar mogen zijn.
Daar heb ik niet van terug. Niet van het argument,
maar eigenlijk nog minder van de toon, die geen tegenspraak duldt en vreemd klinkt bij mijn moeder. Alsof iemand anders haar stem gebruikt, met het gezagvan een
kenner, rechtstreeks uit r95o. Is dit opa die ik hoor? Is dit
hoe hij erover sprak, in die tijd tegen ma en via haar nu
tegen mij? Ik voel me een archeoloog die op iets hards
stuit. Je hebt gelijk, zegik, ze hadden hem best dankbaar
mogen zijn, en over de lijn klinkt een geluid van zie je wel.
Mijn moeder drukt haar sigaret uit. We zwijgen.
Maar, schiet me te binnen, dat maakt het verhaal alleen
maar ingewikkelder. Want als ze dankbaarhaddenmogen
zijn,waarom waren ze datniet? Daar moet een reden voor
geweest zijn. Of waterlzehet wel en speelde er iets anders
mee? Ik zoek naar woorden om die stem in mijn moeder
nog een keer uit te lokken. Ma, wat denk je.
In mijn oor een zucht. Ik weet het echt niet lieverd, zegt
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plotseling vermoeid, en ik merk dat ze vindt dat ik weer
doordraaf. Ik weet het ook niet, rommel ik me eruit, maar
het is raar toch?
In de hoop dat er alsnog een luikje met herinneringen
openvalt, leen ik haar het boek en kom erop terug als zehet
heeft bekeken - ik denk niet datze het heeft gelézen. Och
kind, zegt ze, íkkan je echt niet helpen. Ik ben er niet bij
geweest, ikweet die dingen domweg niet. Behalve dan dat
je van Westerling weet, zegik snel, en ze valt stil. Ja, dat is
gek. Dat is gek ja. Hoe kom ik daaraan? Dat moet ik toch
van opa zelf hebben gehoord. Of nazijndoodvan oma. En
- en dat is nou toch helemaal gek. Nou schiet me ineens te
binnen dathij voor dievluchtvanWesterling zijnjeep had
uitgeleend. Dat Westerling in opa's jeep naar dat watervliegtuig is gereden. Hoe kom ik daarop. Hoe kom ik daar
nou op.
ze

f

/oor het geheugen

van mijn moeder bleek de grens be-

V

reikt. Als ik haar later woeg hoe het kon dat ze iets
niet énwelwist, keek zevalal sla je me dood, enmeerviel
er misschien ook niet van te maken. Het geheugen heeft
zoveel niveaus, de lijn tussen herinneren en vermoeden is

zo dttr-',vertellen is vervormen, en dan heb je nog vergeten
en verdringen. Het verleden is een vreemd land en als je
het in gedachten oproept, wordt het steeds een ander land.
Juist wezenlijke dingen weet je niet en ook weer wel.
Ik vroeg mijn moeder daarom niet zoveel meer en in-

middels valt er niets meer te vÍagen. Vier jaar geleden is ze
overleden. Je verandert er niks meer aan, zoals ze zelf zot
zegger:,en zo is het. Maar dat zinnetje, dat zoveel kinderen
van ouders horen, zegt tussen de regels door hoe heerlijk
het zou zijn als je het wel kon veranderen. Het draagt de
spoÍenvan iets wat nooit is aanvaard, laat staanverwerkt,
en sinds haar dood lijkt het wel of de erfenis van het verleden van mijn moeder op mlj overgaat. Als iemand nog iets
kanverhelderen, moet ikhet zijn.
Een paar maanden na haar dood belde ik de schrijver
vanWesterling's oorlog. Wisthij meer overVan Langen dan
hij opgeschreven had? Of wist hij waar ik meer zou kunnen vinden? Jaap de Moor dacht hardop na en deed een
paaÍ suggesties voor dossiers - er zatniets anders op dan
de archieven in te gaan. Om te beginnen die van Buitenlandse Zaken,diehadhij zelf ookbekeken, en zozatikeen
paar weken later in de leeszaal van het Nationaal Archief
in Den Haag boven een map die bij het openen die onverwisselbare geur afgaf die bij archieven hoort, die van zacht
kruimelend papier.
Na een paar mappen vond ik een bevestiging van wat
mijn moeder zei. Een aantal diplomatieke documenten
over Westerling uit januari r95o sprak over de noodzaak de
man kwijt te raken omdat hij het Nederlands belang bedreigde. Het was enkele weken voor zijn opstand tegen het
nieuwe Indonesië, de man hield zich nog kalm, maar verantwoordelijken zager al voortekenen en bleken het erover eens dat hij 'uit het spel' gehaald moest worden. Hoge
Commissaris Hirschfeld, die Van Langen later Wester-

lings ontsnapping zou verwijten, was daar nota bene het
meestuitgesprokenin. Konhet rNrr die lastpak desnoods
niet zelf oppakken en naar Nederland voeren?
Interessant genoeg werd die gedachte volgens de stukken niet ontmoedigd door de Indonesische regering. Die
zagertegenop omWesterling zelf ínte rekenen, wanlzoiets kon tot bloedvergieten leiden en het zou niet bijdragen
aan vrede met de Nederlanders, die ook Indonesië op prijs
bleek te stellen. Premier Hatta opperde bij Hirschfeld dat
een Nederlandse poging 'Westerling in der minne het land
uit te krijgen ten zeerste aan te bevelen was' en president
Soekarno, altijd een manvan het grote gebaar, liet Hirschfeld weten'er wel een bedrag voor oveÍ te hebben als Westerling het land kon worden uitgewerkt'.
Punt voor mijn moeder dus. Dit was voor iedereen het
beste. Maar dieper in de map veranderde het beeld. De
stukken waïen van een paaÍ weken later, vroeg in februari.
Westerling had zijn revolte doorgezet en Indonesië bleek
na die klap in het gezicht niet meer bereid hem stilletjes te
laten gaan. Mocht Nederland hem vinden, dan behoorde
hij te worden uitgeleverd en berecht. oie druk riep aan de
Nederlandse kant juist de reflex op hem nu snel te laten
vluchten - hij was op dat ogenblik nog in het land, het
xNrr wist waar hij zat. Maar Hirschfeld werd voorzichtig
en vond het nu raadzamer om even niets te doen. Voor alle
zekerheid herhaalde hij later in de maand dat het leger
geen gevaarlijke dinge fl zolr doen'.
Daar stond alleen een standpunt tegenover dat minstens zo gezaghebbend klonk. Staatssecretaris van Oorlog

Fockema Andreae kwam in die eerste week van februari
over uit Den Haag en bracht de boodschap mee dat pre-

mier Drees persoonlijk toestemming verieende om'met
alle middelen en ongeacht de kostenWesterling uit Indonesië te halen'. Met die boodschap ging de staatssecretaris
ook naar de legerleiding, die daardoor in de positie kwam
datzevan de regering twee tegenovergestelde visies kreeg
om naaï te handelen. Drees of Hirschfeld, men kon als het
ware kiezen.
En dus koos men. Koos in elk gevalVan Langen.
Dat moet het beslissende gegevenziin geweest van dat
moment. Er lag niet één richtlijn, het waren er twee, en dat
gaf speelruimte. Toen Hirschfeld later in de maand ontdekte hoe hij door Van Langen gepasseerd was, greep hij

ín zíjn woede naar het aïgument dat het bevel over het
rNrr formeel bij hem lag. Zohad hij het afgedwongen bij
Den Haag toen hij zijn taak begon, hij had het zwart op
wit. Maar dat bevel was hem verleend door de ministerpresident, die het ook weer kon intrekken, dus wat als de
minister-president er anders over dacht danhij? Uiteindetijk viel het formele argument weg tegen het besef dat het
vraagstuk Westerling zo ingewikkeld was, zo onvoorspelbaar ook, dat iedere benadering de kracht had van een gok.
Die onbeslisbaarheid klinkt ook door in het oordeel dat
vervolgens werd geveld over Van Langen. Hirschfeld kreeg
zijnzíndatde generaal moest opstappen, maar de legerleiding stelde daar een verweerschrift tegenover dat benadrukte hoeveel gezagde man over de jaren had verworven,
niet alleen onder de troepen maar ook bij de Indonesische

Hirschfeld op audiëntie bij Soekarno, dan net door Nederland
erkend als president van Indonesië. December 1949 - ongeveer de
tijd waarin de twee bespraken wat te doen met Westerling
FOTO: NATIONAAL ARCHI EFlSPAARNESTAD PHOTO/ANEFO
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tegenpartij. Hij werd daarom niet uit de dienst ontslagen,
maar in patria geroepen met het voornemen hem elders te
benoemen, en zelfs na die verzachtingen klonk er nog spijt
over de uitkomst. Aan Van Langen ware verzekering over
te brengen, dat de Regering grote waardering blijft houden voor de militaire diensten, die hij zowel in conflictstrijd als daarna heeftbewezen,'schreef Drees aan Hirschfeld, en bij overleg in de ministerraad bleek men het eens
dat de maatregel voor Van Langen buitengewoon hard en
alleen op politieke overwegingen gebaseerd is'.
Kennelijk bleef er iets knagen. Niemand kreeg de uitkomst die hij wilde en iedereen leek te beseffen dat Van
Langen vastgeraakt was in een situatie waarin krachten
loskwamen die groter waren dan een enkeling aankon.
Met zijn plan had hij geen ander doel voor ogen gehad dan
het Nederlands belang, daar was voor niemand twijfel aan
- zelfs niet voor Hirschfeld, die het in een brief aan Drees
erkende. Als het was gelukt en Westerling in stilte was
ontsnapt, had iedereen een zucht van verlichting geslaakt
- tot Hirschfeld aan toe, die van een hels probleem verlost
zort zijngeweest. Nu het niet was gelukt, moest er iemand
geofferdworden op hetblokvan de internationale politiek
- maar zelfs de kwade Hirschfeldwas het op den duur met
de ministeruaad eens dat'het overwogen ontslag van Van
Langen in hoofdzaak berustte op overwegingen van politieke aard'.
Na een flinke dag in het Nationaal Archief begon het
me te dagen dat de stukken niet de indruk wekken dat Van
Langens loopbaan zoveel schade van de zaakzouhoeven

ondervinden. Het woord dankbaarheid valt nergens, maar
dat hij zijn best gedaan had de kastanjes uit het vuur te
halen voor ons land, zoals mijn moeder zei, werd algemeen erkend, en ook dat hij daarbij een zekere steun had
kunnen voelen uit de hoogste kringen van het land, tot
premier Drees aan toe. Er werd hem al met al niets meer
verweten. Wat was het probleem nou eigenlijk?

,Thrit die avond las ik alles nog eens door. Ik moest iets
I over het hoofd hebben gezien. Dit kon niet het verhaal
zijn, dit wís geen verhaal, en met de absolute helderheid
waarmee je's avonds laat kunt voelen dat de wereld om je
heen niet zo betrouwbaar is als ze bij daglicht lijkt, schoot
me te binnen dat er best geknoeid kon zijn met het archief.
Alsof de overheid in r95o stukken ging vervalsen voor een
lezer van tientallen jaren later - minstens vijftig jaar, na
het verlopen van het gangbare embargo. Maar wat moest
je anders denken?
Na verloop vanuren bleef er één optie over. Als de bronnen die je vindt niet kloppen met de feiten die je kent, betekent dat waarschijnlijk toch wel degelijk dat er iets uit
die bronnen is gehouden. Mogelijk alleenniet doelbewust.
Het i<on iets ondershands als een amiceb riefje zijn,een papieren blik van verstandhouding die buiten de archiefstroom van de overheid gebleven was maar net dat cruciale argument tegen Van Langen over tafel schoof. Kon
toch? Gewoon maar verder zoeken leek me dus, op plaat-
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sen waar zo'nbríefje wel bewaard zott kunnen ziin, en
plotseling viel me in dat je de naamVan Langen ook kunt
googelen.
Gek, nog nooit gedaan.
Indië-sites. r<Nr-sites. Onderdelen-van-het-KNrr-sites.
In een paar seconden ging een fijn vertakte wereld open
van actieve veteranen, tachtig-plus en vol van de herinneringen die de Nederlandse samenleving nooit heeft willen
horen. Aan elkaar vertelden ze die in detail. Over patrouilles en gewonden, over kameraden uit hun peloton van
toen die, blijkens een bericht van de weduwe, laatst overledenwaren. En dus over commandantVan Langen, die in
deze uithoek van de digitale wereld zo volkomen levend
bleek dat me de tranen in de ogen sProngen.
Maar hoog op de Google-lijst stond ook een wetenschappelijke site. Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis bleek bronnen verzameld en on line gezet te hebben
over de Nederlands-Indonesische betrekkingen tussen
1945 en ry5o.ZoekopVanLangen enzoef, zontwintig documenten op een rij, gefotografeerd of overgetikt en zelfs
voorzien van voetnote fi , za op het scherm. Simple comme
bonjour. Het zou toch niet waar zíin dat het stuk waar ik
Van Langen, strqk en mager, bij de opheffing van het KNrL. Naast

op hoopte maar eenmuisklikweglag?
Dat is wat de onderzoeker gaande houdt, de vondst die

hem premier Hatta, gewaardeerde tegenstander. Uit het bioscoop-

journaal Nieuws uit lndonesië

net buiten zijn blikveld ligt te wachten' Maar na een paar
uur lezen weigerden de stukken mee te werken. Ze bevestigden alles wat ik in het Nationaal Archief gevonden had
en maakten het zelfs nog iets bonter. Was Van Langens
ontslag in de mappen van Buitenlandse Zaken al afge-
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zwakt tot een eervolle terugkeer naar het vaderland, uit
deze nieuwe stukken bleek dat ook die terugkeer steeds
werd afgezwakt. Die kon 'voorlopig blijven rusten', aldus
Hirschfeld in april1950 aan Drees, en die was blijkens de
ministerraadnotulen kort daarop 'getroffen door de reden. Indonesië bleek'prijs te stellen op handhavingvan de
betrokken hoofdofficier'. Premier Hatta 'betreurde' het
voorgenomen ontslag van de generaal. De sultan van
Djokja, een politieke spilfiguur, was er'zeer onthutst'
over, enpresident Soekarno ging op zijnvertrouwdewijze
nog iets verder. Op een vraag naar de mislukking van Westerlings ontsnapping gaf hij olijk toe dat hij als Nederlander'precies hetzelfde' zou hebben geprobeerd.
Onaangetast was kennelijkVan Langens aanzien bij de
Indonesiërs, daar had de legerleiding niets aan overdreven, en dat kwam het KNrL mooi uit. Bij de machtsoverdracht was afgesproken dat het leger binnen een halfjaar
zou worden ontbonden, dat wil zeggefluiterlijk juli r95o.
Dat bleek een immense operatie, waarin een bestemming
moest worden gevonden voor tienduizenden manschappen, wapens, gebouwen, allemaal in samenspraak met de
Indonesiërs. Hetbetekende alle hens aan dekvoor de generale staf- en dus voor de chef-staf, als spil van de organisatie.

Blijkens de stukken werd Van Langen in de laatste
maanden van het xxrr in razend tempo door de Indonesische archipel gestuurd. Hij demobiliseerde legeronderdelen, onderhandelde met delegaties, schreef rapporten,
vloog weer verder. Zobleef hij in dienst tot op de laatste
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xrvrr, niks terugkeer naar het vaderland, en
werd uiteindelijk zelfs ritgezwaaid als een held. op z5 juli
stond hij bij de plechtigheid voor de ontbinding van het
leger op een ereplaats en werd er voor de volle zaal benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw,
dag van het

een mooie staatsonderscheiding voor vaderlandsliefde en

burgerplicht..
'Inderdaad is de politiek wonderlijk,' schreef de aanwezige viceadmiraal Kist in een van de stukken on line. 'Enige maanden geleden was deze opperofficier niet te handhaven, thans krijgt hij de Leeuw.'
Het leek te ongerijmd om zomaar te aanvaarden, niet
alleen voor mij dus kennelijk, de intuïtie wilde er niet aan.
Maar het bewijs lag klaar. De Google-lijst noemde een Polygoonfilm van de plechtigheid en die bleek na een klik,

verdomd, on line. In een wit tropenkostuum Hirschfeld
achter een katheder. Dan de zaal, stampvol, met schilderijen langs de wanden, en dan een draai van de camera
naar een paar gei.iniformeerde heren vooraan. Daar staat
Van Langen. Hij staat stram rechtop, met een blik die bij
de ernst van het moment past. Hij is zichtbaar afgevallen
sinds de fllm over het vertrek uit Djokja, holle ogen, hij is
blijkbaar zwaar vermoeid. Geen zweem in elk geval van
blijdschap of ontroering. Wel, begrijp het of niet, die
Leeuw.

de Nederlandse belangen in Indonesië veilig te stellen,
zou ons land steun moeten geven aan de krachten in het
land die zich tegen Soekarno verzetten. De voormaiige
strijdkrachten van het r<Nrr zouden daarbij in te schakelen zijn. Hij propageert kortom een aanzet tot guerrilla
tegen het nieuwe bewind, in volle tegenspraak met het beleid vanuit Den Haag. Geen wonder dat ministers zeÍrJwachtig werden bij het lezen.
Zo werden de bewindslieden vaker onaangenaam getroffen door Van Langens visie. Na de mislukte coup van
Westerling had de chef-staf op z7 janu.ai een stuk ingeleverd over de bereidheid van de Nederlandse troepen om de
wapens op te nemen tegen dergelijke opstanden. Daar
bleek hij duidelijk over te kunnen zíjn. De Nederlanders
zouden dan de strijd aanbinden met Nederland-getrouwen en dat trok hen om begrijpelijke reden niet .Zezotden
met die strijd Soekarno ondersteunen en dat trok hen om
dezelfde reden evenmin, ze kenden hem als vijand en beschouwden hem nog altijd zo. Het land was nu van hem,
niet meer van hen, en ook al hadden ze voorlopíe nog de
opdracht er de orde te handhaverr, zewaren'niet geneigd
om enig persoonlijk risico te aanvaarden bij het deelnemen aan gezagshandhaving van een vreemde mogendheid op het grondgebiedwaarvanzij sedert S.O. [soevereiniteitsoverdracht] als gasten verblijven'.
Het is een opsomming die weigemikt de nadruk legt op
het uitzichtloze van de opdracht die het xNrr toen had. De
vrede bewaren voor je vijand. Je kunt dat haast niet vragen, impliceert Van Langen, en hij laat een dreiging mee-

Uit opa's fotoboeken - beelden van onrust bij de troepen. Morrend
dat ze onder de wapens moeten blijven, maar ook foeterend tegen
de opstandelingen die de macht zullen overnemenzodraze de
wapens neerleggen
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Links: een oorkonde die Van Langen van zijn manschappen kreeg,

'uit grote waardering voor de wijze, waarop door

U aan de troepen

leiding werd gegeven'.
Boven: hun handtekeningen - ofkruisjes, met de naam erachter

ingevuld

zet soms niet meer te verbergen. Aan zijntroepen gaf hij
ooit een order met de woorden: 'Zo gaanwehet doen. Vraag
niet waarom. Dat is politiek. Daar begrijp ik niets van.'Dat
was ter ore gekomen van bestuurders, die zich daarop bij
de leiding van het rNrr beklaagden dat er niet tegen die
houding opgetreden werd, maar dat weerhield hem niet te
blijven zeggen wat hij vond, vermoedelijk al in r9 47 of g 48.
Die aversie van de politiek herinner ik me ook. Als opa
op een wandeling door het bos vertelde over zijn patrouilles door de bush met jongens die nooit verder waren gekomen dan de Achterhoek, klonk daar een klacht in door. Dat
was dus wat je meekreeg van Den Haag. Daar moest je het
mee doen. En raakte je op zo'npatrouille in gevecht, vertelde hij, danvond Den Haag dat je de vijandmoest gevangennemen. Dat was hoe Den Haag dacht. Maar hoe ging
zoiets? Een gevangene ging lawaai maken om kameraden
op te trommelen en danwas je een schietschijf voor die lui
daar in het struikgewas. Dus nam je graag gevangenen?
Drie keer radenwat je liever met die jongens deed.
De politiek, kortom, begreep niet wat een oorlog was.
De eeuwige klacht van militairen over het bestuur - en
daarligtzonder twijfel eenmotief voorzíjnhouding in die
laatste maanden. In zijn wrikkende verzet tegen Den Haag,
maar mogelijk ook ínzíjnhulpactie voor Westerling. Zo'n
man wist wat een oorlog was, die ging niets uit de weg, dat
voelde een collega als Van Langenvastenzeker mee. Ik zie
geen reden om te denken dat hij daarin anders was dan al
die anderen in het r<Nrr die sympathiseerden met de opstandeling.

Voor het oog van een camera rollen Van Langen en zijn staf ín tg48
het portret uit van de nieuwe koninginJuliana. Trouw aan de kroon,
meer dan aan de politiek. Foro: MUSEUM BRoNBEEK

Uit Van Langens fotoboeken - de uitvaart van een van zijn manschappen. Achterblijvend in Indonesische aarde, terwijl hijzelf
naar Nederland terugkeert en het allemaal voor niets is geweest.
Hoe verdraag je dat?

Dat brengt ten slotte ook de Nederlandse Leeuw in
beeld. Dit moet beloond ! Liefst in het openbaar, dan straalt
het meteen af op de duizenden andere r<Nrr'ers die zich
schikken in hun lot en zichdaar sterk bij houden. Impli
ciet krijgen ook zij een lintje - en dat straalt weer af op
Nederland inzijtgeheel, dat toch iets moetverzinnen om
de bittere pil van het moment te vergulden. Ook al blaast
het KNrL de aftocht, heel het land kan zien hoe groot het
zich betoont in rust en waardigheid.
Dat is de boodschap van dat Polygoon uit juli 1950, te
vertonen in de Nederlandse bioscopen, en daar opent zich
voor het eerst de kier van het vergeten waaï het xNrr de
jaren daarna in zal vallen. Je ziet militairen die worden gehuldigd en neemt dan aan datze als steunpilaren van ons
land worden beschouwd. Zo is je blik gevormd. Maar waar
ze voor worden gehuldigd is dat ze aanvaarden dat hun eigen land niet meer van hen zalzijnen dat het verre Nederland voor velen geen vervangend thuis zal zijn. De waaïheid is datzeworden gehuldigd omdat zeaaÍrvaarden dat
ze voortaan juist geen steunpilaren van ons land meer
zijn.
Laat dat tot je doordringen en de verstarring in Van
Langens blik op de film spreekt plotseling voor zich. Het
is niet enkel de vermoeidheid van die maanden die hem
tekent. Het is het besef dat hij, met Nederlandse Leeuw en
al, op zijn verdwijnpunt afgaat. Hij heeft er geen misverstand over gelaten waar zijn loyaliteit ligt. Hij heeft daar
zelfs een morele kwestie van gemaakt en heeft zijn superieuren verweten dat hun loyaliteit eÍgens anders ligt. Hij
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De Bronzen Leeuw, in het teken van moed en trouw, een van de
hoogste eerbewijzen voor een Nederlandse militair. Van Langen
kreeg hem in december 1949, een halfjaar voordat hij de Nederlandse
Leeuw zou krijgen, wegens zijn verdiensten als commandant van
Djokja. Hij bewaarde de onderscheiding in het verkeerde doosje.

hoort niet meer bij hen, hij zegthet zelf, hij is uit ander
hout gesneden. Dus wat zou hij nu nog hopen dat zij voor
hem opkomen? Wat zordenzij zich nu nog loyaal aan hem
verklaren?
Dit is, denk ik, wat Van Langen aanvoelde toen hij op
die plechtigheid, met leeuw en lint, het ordeteken kreeg
opgespeld. Misschien dat hij nog heeft getwijfeld of het
werkelijk zo achteloos zou kunnen gaan. Op zo'nmoment
van eerbetoon, onder het oog van iedereen, het oog zelfs
van de camera, het oog dus van het Nederlands publiek,
moet dat toch haast niet voor te stellen zijn geweest, de
verbeelding schiet erbij tekort. Maar de gedachte zal hem
door het hoofd geschoten zijn. Dit is het uuÍ voor de verdwijning. Dit is het scenario, het hoeft zich nog maar te
ontrollen.
Zo reisde hij een paar weken later, 13 augustus, eindelijk af naar watzo makkelijk het vaderland genoemd werd.
Twee dagen later kwam hij aan, hij was per vliegtuig. Een
van mijn tantes weet zich te herinneren dat hem toen nog
een mooie baan beloofd werd, iets als militair attaché op
de ambassade in Washington of Parijs. Want wat had hij
goed werk gedaan en wat verdiende hij een mooi vervolg.
Maar een besluit liet op zich wachten en de plannen raakten aan het schuiven, de regering viel, de brug stond open,
netzo lang tot iedereen het op den duur te druk kreeg met
zijn eigen zaken enVan Langen onwillekeurig uit het blikveld schoof, om er niet meer in terug te keren.
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Het ogenblik waarop Van Langen bij de opheffing van het KNrL
de Bronzen Leeuwwordt toegekend. Naast hem
Buurman van Vreeden. Uit het bioscoopjournaal Ni euws uit Indonesië

hoort dat hem
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Wat doet dat met een mens? Hoe ga je door de straten
waar j e niet gezien moet worden ? Mij lijkt het geen wonder
dat veel Indischmensen in ons land dicht bij elkaar bleven,
vaak in Den Haag, zoals ook Van Langen zou doen. Het was
van oudsher al hun stad, al zeker sinds de negentiende
eeuw, het had de nestgeur van hun toko's en hun restauïants, er kwam een pasar. Maar Van Langen zou vast minder in die wereld zíjngaanleven als hij toegang had gekregen tot een andere. Het was typisch de sfeer van een
immigrantengroep die van de nood een deugt maakt en
isolement de draai geeftvan gezelligheid.
En daar begon het pas. Het isolement ging verder. Het
drong op den duur zelfs binnen in families. Zoals alle immigranten wilden Indischmensen dat hun kinderen niet
door hun achtergrond werden belast. Ook die moesten
door, dat wilde je als ouder zelf nog wel het meest. Dus
gingen velen over op aardappelen-vlees-groenten, wc-papier inplaats vanwassen, enpraat tochniet z olàndisch.De
kinderen mo esten anders worden dan zijzelf - en dikwij ls
lukte dat zo goeddatze hun kroost op afstandplaatsten
van hun leven, hunverhaal, hun alles. Bij hen hield het op.
Met hen zou het verdwijnen.
De gevolgenzljnte zien tot in mijn eigen familie, realiseer ik me nu ik die van mijn opat kant leer bekijken. H1j
besloot zijn dochters in de laatste Indische jaren a1 in Nederland te laten om ze te beschermen tegen de onttakeling
vanzíjnwereld. Voor hen werd het zo gewooï om hem te
missen dal ze nog maar weinig aan hem dachten en vermoedelijk niet eens de moeite namen om hem in de bio-
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De laatste

foto uit Van Langens Indische fotoboeken - de stoet

die Djokja verlaat

Kijkt u mee naar die Polygoonbeelden. Het einde van
Djokja, junírg4g, en het einde van het KNrL, ruim een jaar
later. Daar staat hij, hand aan de pet, op dagen die geschiedenis maken, en hij wordt dan ook gefilmd. Hij weet het.
Hij begrijpt dat zijn saluut wellicht bewaard zal blijven.
Het is beeld als flessenpost, ooit wordt het teruggevonden,
en wie weet probeert hij zich dat bij het salueren voor te
stellen, dat er ooit weer mensen zullen zlin die ernaar willen kijken. Hij heeft u en mij nog nooit gezíen, weet van
geen jaar of plaats. Wie zullen wij zijr,?

De website delaatsteman.nl

Delaatstemanvertelt de geschiedenis van één militair bij
het einde van Nederlands-Indië. Zo moeten er talloze verhalen uit de eindtijd van het xNrr zijn die het verdienen
ombewaard te blijven.
De website delaatsteman.nl biedt aan oud-xrvrr-militairen, hun naasten en andere betrokkenen gelegenheidverhalenuit die periode op te tekenen en openbaar te maken.
Om het beeld van die geschiedenis rijker te maken en, wie
weet, minder te vergeten.
Verder toont delaatsteman.nl de meest intrigerende bronnen die gebruiktzijninhetboek - rapportenenfoto's, plus
de beide Polygoonfilms die in het verhaal een sleutelrol

vervullen.

Verantwoording

Omdat De laatste mdn aanvartkelijk niet was bedoeld voor

publicatie, heb ik er geen voetnoten bij gemaakt. Hier de
belangrijkste bronnen en literatuur:

Bronnen
NATIONAAL ARCHIEF DEN HAAG
- Collectie Buurman van Vreeden, inv.nrs.
- Ministerie van Buitenlandse Zaken
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inv.nrs. 22c95,
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SAIP HEERLEN

- KNrL-personeelsdossier

D.R.A. van Langen

HUYGENS INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE
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