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‘Het verleden hoeft 
geen bron van 

verdeeldheid te zijn 
(…) we moeten het 

onder ogen zien. 
We kunnen het niet 
met rust laten want 
het verleden laat òns 

niet met rust’

D
e onderste steen boven. Met die houding worden voortdurend gebeurtenissen 
uit het verre of recente verleden onder de loep genomen. In dit nummer gaat 
het bijvoorbeeld over de Slag in de Javazee. We hebben er behoefte aan om te 
weten wat precies gebeurd is. Tegelijk verandert onze kijk en vinden we dat het 

tijd is om er opnieuw aandacht aan te besteden. De vraag is natuurlijk wat we er wijzer 
van worden.

Wat betreft de Slag in de Javazee mogen we dankbaar zijn voor de moed van de zee-
lieden en het offer dat zij voor de vrijheid – onze vrijheid - hebben gebracht. Maar wat 
voor beslissingen zijn daar genomen? Wat is de betekenis van de zeeslag geweest in het 
licht van de verdere oorlog tegen Japan? Wat is er gebeurd op en rond de reddingssloep? 
Ook elders stelt men nieuwe vragen. Nog steeds blijken onderzoekers zich bezig te hou-
den met wie precies Anne Frank verraden heeft. En dat zou wel eens een joodse notaris 
kunnen zijn geweest, die de familie Frank verraadde om zijn eigen gezin te redden. Wat 
worden we er wijzer van? In ieder geval wat joodse mensen in die jaren onder afschuwe-
lijke druk gestaan moeten hebben. 

Er is controverse over de aandacht voor de Bersiap-periode in voormalig Nederlands-
Indië. Moeten we begrip opbrengen voor de Indonesiërs die van het koloniale bewind af 
wilden? Of juist het perspectief leggen bij de Nederlandse en Nederlands-Indische slacht-
offers? Andersom geldt dat weer voor Jan Pieterszoon Coen. Was hij nu een de held die 
in de Oost ‘iets grootsch’ verrichtte? Of voerde hij een smerige koloniale oorlog die de 
Javanen onderdrukking en ellende bracht? Meten we zijn gedrag aan de normen van nu 
of aan de maatstaven van toen?

Recent was er ook controverse naar aanleiding van de treinkaping bij De Punt in 1977. 
Je zou denken dat de reizigers, die drie weken gegijzeld waren, de meeste aandacht ver-
dienen en dat de mariniers die hen bevrijdden de helden zijn, maar die aandacht ging in-
eens uit naar het optreden van de mariniers in de richting van de gijzelnemers. Even leek 
het alsof zíj de grootste slachtoffers waren. Wat worden we wijzer van dit soort discus-
sies? Moet je het verleden met rust laten of juist controversiële kwesties durven oprake-
len? Er zijn een paar aspecten om rekening mee te houden: respect voor de betrokkenen, 
de kwaliteit van het debat en de bijdrage aan de samenhang in onze samenleving. Het 
verleden hoeft geen bron van verdeeldheid te zijn.

Er zijn verschillende opties mogelijk. We kunnen een streep trekken onder het verleden: 
vergeten en vergeven. Hoezeer dit een heilzame oplossing is, moeten we het verleden 
onder ogen zien. We kunnen het niet met rust laten, want het verleden laat òns niet met 
rust. We kunnen op de tweede plaats met de blik van de rechter terugkijken en aanwij-
zen wie schuldig waren en wie niet. Dat kan nodig zijn in gevallen van grof onrecht of 
geweldgebruik, maar de jurist heeft hard bewijs nodig. Zo’n Joegoslaviëtribunaal heeft 
jaren in beslag genomen om tot juridisch houdbare conclusies te komen. Ook de histo-
ricus probeert een zo waarheidsgetrouw beeld van de geschiedenis te krijgen. Maar de 
geschiedschrijver heeft nu eenmaal zijn of haar bijzondere perspectief en invalshoek.

Je kunt ten slotte kijken naar de vraag of verzoening mogelijk is. Meerdere visies op het 
verleden werken verrijkend en die diversiteit moet worden toegejuicht. De bijdrage aan 
verzoening zit hem in het feit dat we – hoe verschillend we ook zijn – met hetzelfde 
bezig zijn. Het verleden en de mensen die daarin een rol speelden verdienen dat. De 
onderste steen zal in veel gevallen nooit echt boven komen. Als we samen de zoektocht 
maar blijven ondernemen: dat is wat we er wijzer van worden.
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