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Inleiding 

Vorig jaar november kwam het boek van Bauke Geersing uit over het optreden van kapitein 

Westerling eind 1946-begin 1947 op Zuid-Celebes.1 Geersing heeft daarmee verslag gedaan van 

zijn nauwgezet onderzoek – met aandacht voor de militaire en juridische aspecten – naar wat er 

daar toen werkelijk heeft plaatsgevonden, namelijk dat Westerling in korte tijd de regio wist te 

pacificeren, waarbij hij de belangen van de bevolking centraal stelde. Zijn contra-guerrilla kostte 

enkele honderden slachtoffers, voornamelijk vanuit Java gestuurde rampokkers. Een 

conventioneel militair optreden zou aanzienlijke nevenschade met veel meer slachtoffers 

hebben veroorzaakt. In schril contrast daarmee staat wat vrij veel historici vanaf Willem IJzereef 

ervan hebben gemaakt.2 Niet zelden kopieerden auteurs diens gekleurde bevindingen 

klakkeloos en kon Westerling de geliefkoosde schurk worden die men zich moeilijk liet afnemen. 

Ik had wel verwacht dat Geersings boek felle tegenstand zou ontmoeten van de kant van 

prominente historici3 maar niet dat hun invloed zo ver zou reiken dat de boekenredacties van de 

dagbladen hun vingers niet wensten te branden aan de bespreking van een zienswijze die botst 

met de tegenwoordig gangbare focus op de zwarte bladzijden van het postkoloniaal conflict. Bij 

de ontwijking van Geersings bevindingen speelde ongetwijfeld een rol dat deze zijn pijlen had 

gericht op de gebreken in het werk van 25 auteurs die het optreden van Westerling ooit 

bespraken. Daarmee raakte hij een zenuw van de moralistische geschiedschrijving of zoals mijn 

leermeester, emeritus-hoogleraar Ger Teitler, zegt: de ‘weg-met-ons’ gedachte.  

Voor het postkoloniale conflict in brede zin geldt dat tot ca. 1970 trots op wat er in de kolonie 

was bereikt en teleurstelling over de afloop van het conflict hand in hand gingen. Deze visie 

maakte plaats voor een moderne die ook de geweldsexcessen in beschouwing nam.  Zo’n tien 

jaar geleden ontstond, mede onder invloed van door Nederlandse advocaten geïnspireerde 

rechtszaken van Indonesiërs tegen de staat, een moralistische stroming die zich vrijwel 

uitsluitend richt op het falen van het Nederlandse beleid en de toepassing van geweld als 

structureel kenschetst. De belangrijkste exponent daarvan is Rémy Limpach. Deze stroming 

identificeert zich met de Indonesische standpunten die oorspronkelijk een mythisch karakter 

hadden en het heldendom van de grondleggers van de natie onderstreepten. Deze identificatie 

heeft een ideologisch en een doctrinair karakter. Belangrijke uitgangspunten zijn dat elke vorm 

van kolonialisme in het verleden fout is geweest en dat uitingen van verzet daartegen positief 

moeten worden geduid. De aanhangers gaan uit van schuld van de kant van de kolonisator. 

Internationaal vooraanstaande historici menen echter dat schuld een onvruchtbare basis voor 

 
1 Geersing, Bauke, Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-affaire (1946-1947), Mythe en Werkelijkheid 
(Soesterberg, 2019). Zie ook mijn boekbespreking van deze titel in de Militaire Spectator 2(2020) 107-109. 
2 IJzereef, W., De Zuid-Celebes affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies (Dieren, 1984). 
3 Ik beperk mij tot de bij het Meerjarenonderzoek betrokkenen, onder wie Peter Romijn en Remco Raben (UvA), 
Frank van Vree (NIOD) en Gert Oostindië (KILTV). 



geschiedschrijving is. De Duitse historicus Eckart Conze meent in navolging van zijn Australische 

collega Christopher Clark dat ‘ein schuldorientiertes Untersuchungsmodell oft mit Vorurteilen 

einhergeht’.4  

Drie vooraanstaande Nederlandse instituten lijken de moralistische opvattingen toegedaan en 

hebben een verreikende invloed. Zo zei mij onlangs een betrekkelijk jonge wetenschapper: ‘als 

ik mij in deze discussie ga begeven, dan kan ik het voor de rest van mijn carrière wel schudden.’ 

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap wendde voor, toen ik een bespreking van het 

boek van Geersing suggereerde, dat het te polemisch was en zich daarom voor bespreking 

diskwalificeerde. Wel bespraken de bladen met een militaire achtergrond in het algemeen 

Geersings onderzoek lovend. Van de landelijke kranten en periodieken gaf alleen Elsevier 

Geersing ruimte, evenals trouwens Limpach. Al met al voldoende reden om eens dieper in de 

materie te duiken voor een nadere analyse. Ik ga daarbij in op de kenmerken van het 

Meerjarenonderzoek, de rol van Limpach, de fictie van de Indonesische onafhankelijkheid, 

federalisme versus eenheidsstaat en een terugblik op het kolonialisme dat meer en meer als 

een abject fenomeen wordt gezien.   

 

Het Meerjarenonderzoek 

Het sinds 2017 lopende zogeheten Meerjarenonderzoek moet een groot onafhankelijk en 

wetenschappelijk Nederlands onderzoek zijn naar de brede historische context van de 

dekolonisatie van Nederlands-Indië in de periode 1945-1949.  Daaraan had de regering in 

december 2016 haar fiat gegeven.5 De aanleiding vormden onder meer nieuwe signalen 

omtrent structureel grensoverschrijdend gedrag van het Nederlandse militaire apparaat in 

Nederlands-Indië. Dat zou zijn gebleken uit het promotieonderzoek van de Zwitsers-

Nederlandse historicus Rémy Limpach met de titel ‘De brandende kampongs van generaal 

Spoor’. Volgens het kabinet bleven er nog veel vragen bestaan omtrent de moeilijke context 

waarin Nederlandse militairen moesten opereren. Bij het onderzoek naar grensoverschrijdend 

geweld moest dat van beide partijen worden bekeken. Er kwam een wetenschappelijke 

adviescommissie en een klankbordgroep met onder meer vertegenwoordigers van veteranen en 

de Indische gemeenschap. Afronding van het onderzoek is voorzien in 2021 en wordt uitgevoerd 

door drie instituten: het instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies NIOD, het 

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en het Nederlands Instituut voor 

Militaire Historie (NIMH).  

Met die instituten is iets aan de hand. Het NIOD heeft ongeveer alles wel onderzocht over de 
Bezetting en was eigenlijk, ondanks voortdurende uitbreiding van zijn werkterrein, aan 

 
4 Conze, Eckart, Die große Illusion, Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt (München, 2018) 14. 
5 Brief kabinet d.d. 2 december 2016 (Tweede Kamer 26 049 nr.82 d.d. 12 januari 2017). Op 23 februari 2017 
bevestigde het kabinet dat de opzet van de drie instituten aan het gestelde kader voldeed (Tweede Kamer, 26 049, nr. 

83).    



opheffing toe.6 Het KITLV was al gekortwiekt met het verlies van zijn bibliotheek en was net als 
het NIOD opgegaan in het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).7 Het 
NIMH vreesde de boot te missen en koos voor de vlucht naar voren door zich bij beide andere 
aan te sluiten. Door promovendus Limpach een onderzoeksstoel te gunnen kon het initiatief het 
NIMH niet meer passeren. Hoe dit te rijmen was met de terechte vrees van het ministerie van 
Defensie te worden geconfronteerd met een nieuwe stortvloed aan claims van advocaten laat 
zich alleen verklaren met het gezegde: ‘we ‘d better have him in the tent pissing out than 
outside pissing in’ als waarschijnlijke repliek. Moeilijker valt te verklaren waarom Defensie de 
vertaling en de uitgave van de handelseditie van zijn dissertatie financierde. Het onderwerp van 
het onderzoek is nu niet meer de brede context maar het Nederlandse geweld. Het 
Indonesische komt minder aan bod. Samenwerking met de Universiteit van Djocjakarta is 
marginaal. Historici doen daar hun eigen regionale studies en een hoogleraar doet de 
wetenschappelijke begeleiding. Maar van een Indonesisch onderzoek naar de Bersiap of de 
bundeling van verzetsgroepen is geen sprake. Frank van Vree, directeur van het NIOD dat het 
onderzoek regisseert, noemt geen enkel Indonesisch instituut, slechts “historici”. Hij meent dat 
het nodig is het tot dusver geldende regeringsstandpunt over de dekolonisatie, vastgelegd in de 
zogenoemde Excessennota van 1969, tegen het licht te houden.8 Echter, de wijze waarop de 
onderzoekers pressiegroepen bejegenen, de inrichting van hun website en hun communicatie 
met het publiek veroorzaken van meet af aan onrust.9 Zo kreeg de groep van Bersiap-ontkenner 
Pondaag een warm onthaal van enkele uren, terwijl veteranen, Molukkers en andere Indische 
Nederlanders het met een afscheepbriefje moesten doen.10 Bij de selectie voor de 
Klankbordgroep werden de Federatie van Indische Nederlanders en Maluku4Maluku 
buitengesloten. Vreemd genoeg kwam het Comité Herdenking 4 en 5 mei wel binnen. Behoefte 
aan tegenspraak ontbreekt dus. 
 
Ik acht het amper voorstelbaar dat er €4,1 miljoen belastinggeld wordt gespendeerd om te 
concluderen dat een verandering van standpunt niet nodig is. De onderzoekers zullen dus met 
opzienbarende onthullingen willen komen. Die zullen enerzijds worden gevonden in de 
iconische bevestiging van Limpach als de nieuwe L. de Jong, dus een uitweiding van bekende 
gruweldaden, anderzijds zullen zij via mission creep ten aanzien van de opdracht van de regering 
willen toewerken naar het Indonesische perspectief. Zo is de term “onafhankelijkheid” 
toegevoegd aan de titel van het onderzoek. Dat kan in mijn ogen moeilijk anders betekenen dan 
een zekere identificatie met de “ideologische” standpunten van Indonesië. Het is dan 
onontkoombaar ook de datum van de stichting van de staat, zijnde 17 augustus 1945, serieus te 
nemen. De regie van het onderzoek is in handen van het NIOD dat ook de website onderhoudt. 

 
6 Kaaij, Meindert van der, ‘Niod vreest straks niet meer het Niod te zijn’, Trouw (16 mei 2013). Ook Wolthekker, 
Dirk, ‘NIOD vreest voor opheffing’, Folia (15 mei 2013).  
7 Vlasblom, Dirk, ‘Bezuinigen op een schatkamer’, NRC (14 juni 2011). Ook Sahadat Ianthe, ‘KNAW voegt zes 
instituten samen in tropeninstituut’, de Volkskrant (14 februari 2014).  
8 Tweede Kamer 1968–1969, Kamerstuk 10 008, nr, 3. De Excessennota: Nota betreffende het archiefonderzoek 
naar de gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945–1950. 
9 Salm, Harriët, ‘Het onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië veroorzaakt al sinds de start onrust’, 
Trouw (20 juni 2019).  
10 https://www.ind45-50.org/gesprek-met-ondertekenaars-open-brief 

https://www.ind45-50.org/gesprek-met-ondertekenaars-open-brief


Deze oogt professioneel, maar kent nogal wat manco’s: een zoekfunctie ontbreekt, de 
nieuwsbrieven zijn niet systematisch toegankelijk, onwelgevallige en kritische brieven van 
bovengenoemde buitengesloten pressiegroepen worden clichématig beantwoord (‘wij 
herkennen ons niet in uw kritiek’) en beleidsmatige koerswendingen worden niet toegelicht. Dat 
geldt in het bijzonder voor de zojuist genoemde punten als onafhankelijkheid en de datum van 
de stichting van de staat. Transparantie tijdens het onderzoek ontbreekt en het beroep op nog 
te publiceren producten overtuigt mij niet.  
 
Er zijn vele signalen dat de Indonesiërs heel anders aankijken tegen het Meerjarenonderzoek 

dan de Nederlanders. Oud-minister Ben Bot meldde onlangs in een dagblad dat de Indonesiërs 

niet op onze excuses zitten te wachten, laat staan op een historisch onderzoek.11 Hij kent het 

land als weinig anderen. In tv-uitzendingen uiten geïnterviewden zich steeds opmerkelijk luchtig 

over de Nederlandse tijd, hoe interviewers ook aandringen op een minder rooskleurig oordeel. 

In een uitzending over het koningschap van Beatrix zei oud-minister Jan Pronk – 

praktijkdeskundige na de dekolonisatie van Suriname in 1975 – dat hij voorstander was van de 

erkenning van de datum van 17 augustus als de stichting van Indonesië.12 Men zou daaruit 

kunnen afleiden dat Pronk een zekere empathie heeft met de toen uitgeroepen staat. Dat was 

niet steeds wederzijds: in maart 1992 zegde Indonesië de overeenkomst op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking op. Minister van Economische Zaken Radius Prawiro verweet 

minister Pronk ‘het roekeloze gebruik van ontwikkelingshulp als instrument van intimidatie en als 

gereedschap voor dreigementen aan het adres van Indonesië'.13 Er opent zich dan ook een 

logische kloof tussen enerzijds de erkenning van Pronk cum suis van de Indonesische mythes 

rond de stichting van de staat en anderzijds de herhaaldelijke fricties uit dezelfde politieke hoek 

over de gewenste besteding van ontwikkelingsfondsen. Datzelfde geldt voor wapenaankopen 

uit Nederland. Hoewel het weinig aannemelijk is dat Djakarta tanks of fregatten tegen de 

bevolking inzet, kent Den Haag een reeks politieke beslissingen om leveranties aan Indonesië te 

verbieden. In scherp contrast daarmee ontmoet de reguliere achterstelling van de Papoea’s, een 

vorm van Javaans kolonialisme, zelden kritiek.    

 
Limpach 

Cruciaal in het onderzoek is het werk van Limpach, dat als vertrekpunt (lees: uitgangspunt) 

dienst doet. Hoe valt deze keuze te rechtvaardigen in bijvoorbeeld het licht van de ernstige 

kritiek die met name Geersing op zijn bevindingen uitoefent? Diens werkwijze kenmerkt zich 

volgens Geersing door eenzijdigheid, selectief gebruik van bronnen, manipulatie van gegevens, 

foutief citeren en overdrijven.14 Limpach meent zelf dat zijn boek voldoende aandacht schenkt 

aan de geweldsexcessen van de nationalisten, namelijk 50 van de meer dan 900 pagina’s 

 
11 Bot, Ben, ‘Indonesië zegt:  “hou eens op met excuses”’, AD (22 februari 2020).  
12 ‘De zware jas van Beatrix’, tv-uitzending 8 april 2020. 
13 ‘Voor Jakarta was en bleef Pronk een neo-koloniale signeur’, de Volkskrant (27 juli 1992).  
14 Zie Geersing, Westerling, 277-315.  



oftewel 5,5%.15 Evenwichtig is dat niet. Limpach heeft dan wel een volumineus werk 

geproduceerd, maar de focus daarvan is eenzijdig op de zwarte bladzijden aan Nederlandse 

zijde, terwijl hij het Indonesische geweld rechtvaardigt. De dynamiek van de 

gevechtshandelingen, resulterend in de beantwoording van geweld met heviger tegengeweld, 

een iteratief proces, komt zo onvoldoende tot uitdrukking.  

Limpach is een meester in het zelf bedenken van militair-juridische termen. Zo munt hij de 

termen extreem geweld en massageweld, die hij door elkaar hanteert.16 Hij vermijdt de termen 

exces en oorlogsmisdaad. Exces omdat dan de suggestie van incidenteel geweld wordt gewekt; 

oorlogsmisdaad omdat hij vindt dat een historicus niet op de stoel van de rechter moet gaan 

zitten. Dat is vreemd omdat zijn voorkeurstermen niet uitsluiten dat zulke vormen van geweld 

volstrekt legaal zijn of als legitiem worden ervaren, aldus de KITLV-onderzoeker Bart 

Luttikhuis.17  Onder massageweld valt technisch geweld, dat zich onder meer voordoet bij 

luchtaanvallen, artillerie- en tankbeschietingen. Zulk geweld veroorzaakt inderdaad nogal eens 

burgerslachtoffers, maar is het daarom buitenproportioneel of extreem?18 Extreem geweld is 

volgens Limpach extreem omdat het extreem is, een cirkelredenering dus.19 Wie was 

verantwoordelijk voor de uitoefening van extreem geweld? Waren dat individuele 

commandanten of liepen er afspraken binnen de militaire bevelsketen? Als extreem geweld zo 

frequent werd toegepast, dan was het structureel of systematisch, vage termen die Limpach 

opnieuw door elkaar gebruikt. Wie was uiteindelijk verantwoordelijk: luitenant-gouverneur-

generaal Van Mook, generaal Spoor, procureur-generaal Felderhof of de regering in Den Haag? 

Limpach noemt ze allemaal, maar een keuze maakt hij niet, aldus opnieuw Luttikhuis.20 De 

zelfbedachte terminologie verheldert nauwelijks. Aansluiting bij toen geldende internationale 

waarden en normen is onmogelijk. Hier wreekt zich dat het onderzoek wordt verricht door 

mensen met weinig juridische en praktische militaire expertise. Zelfs in de Wetenschappelijke 

Adviescommissie is deze schaars.  

 
De fictie van de Indonesische onafhankelijkheid 

‘Wetenschappelijk debat en wetenschappelijk onderzoek in het bijzonder zijn gebaat bij discussie en 

kritiek’, aldus minister Blok.21 Welnu, daar voldoe ik graag aan. Om te beginnen gaan de onderzoekers 

 
15 Limpach, Rémy, De brandende kampongs van generaal Spoor (Amsterdam, 2016). 
16 Limpach, Kampongs, 44-45.  
17 Luttikhuis, Bart, ‘What makes violence extreme, and who is responsible’, debate on ‘De brandende kampongs 
van Generaal Spoor’ by Rémy Limpach, with Bart Luttikhuis, Abdul Wahid, Robert Cribb, Harry Poeze, Bijdragen tot 
de Taal, Land- en Volkenkunde 4 (Vol 173) online publicatie 1 januari 2017. 

18 De term ‘technisch geweld’ is gemunt door J.A.A.. Van Doorn en W.J. Hendrix in Ontsporing van geweld, het 
Nederlands-Indonesisch conflict (Zutphen, 1970).  
19 Luttikhuis, ‘Violence’, 561. 
20 Ibidem. 
21 Brief Minister van Buitenlandse Zaken aan Voorzitter Tweede Kamer d.d. 15 augustus 2019 betreffende Reactie 
op Open Brief FIN m.b.t. bezwaren tegen onderzoeksopzet.   



uit van een oorlog in Indonesië. Er mogen in de periode 1946-1949 dan wel oorlogshandelingen zijn 

uitgevoerd, formeel was er geen sprake van een oorlog; hoogstens zou men kunnen spreken van een 

burgeroorlog als fenomeen. Een oorlog volgens het internationale recht wordt gevoerd tussen staten en 

Indonesië bestond nog niet als staat. Toch spreken de onderzoekers herhaaldelijk van oorlog en menen 

zij ook dat Nederland de facto de datum van 17 augustus 1945 als stichting van de staat heeft erkend.22 . 

Contrair daaraan is dat juist de Republik de soevereiniteit van Nederland tot aan de overdracht op 27 

december 1949 heeft gerespecteerd. Dat de “onafhankelijke staat Indonesië” niet internationaal erkend 

kan zijn geweest blijkt onder meer uit de uitkomsten van de Conferentie van Potsdam (juli/augustus 

1945). Daar werd gesproken over de overdracht van Nederlands-Indië van het bevelsgebied van generaal 

MacArthur naar dat van admiraal Mountbatten (SEAC). Sumatra viel al onder SEAC. Impliciet betekende 

dit dat deze verhouding zou duren totdat Nederland in staat was zijn verantwoordelijkheden uit te 

oefenen.23 Die verantwoordelijkheden zouden zich vooral richten op het dekolonisatieproces dat logisch 

voortvloeide uit de rede van koningin Wilhelmina van 6 december 1942, waarin zij het voornemen tot 

een koninkrijksverband op basis van gelijkwaardigheid en zelfstandigheid uitsprak.24  

Indien de fictie van vroeg verworven onafhankelijkheid voor feit wordt gehouden, zou de interventie van 

Nederland onrechtmatig zijn en komt er ruimte voor de tot dusver onhoudbare stelling dat er 

oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Als dat zo is, schuiven de onderzoekers richting politieke stellingname, 

waarmee zij het wetenschappelijke fundament van hun onderzoek ondergraven. Het valt op dat In de 

onderzoeksopzet een professionele toetsing aan internationaalrechtelijke normen ontbreekt. Toch lijkt 

het onontkoombaar dat de onderzoekers zich daarover uitspreken. De weg naar karakterisering van het 

conflict als een International Armed Conflict (IAC) lijkt dus onbegaanbaar.  

 

Het kolonialisme als fenomeen 

In het licht van de tijd was kolonialisme een volstrekt normale zaak. Zelfs Multatuli was niet 

tegen het koloniale stelsel. Hij vond meer dat de praktijk van het stelsel verkeerd was en dat de 

Indonesiërs dit beleid op den duur niet meer zouden trekken: 'Dan zouden ze ons eruit gooien 

en zou er een andere kolonisator komen.'25 Douwes Dekker drong aan op meer toezicht vanuit 

het bestuur, opdat wantoestanden geredresseerd werden. In 1919 kreeg het kolonialisme bij de 

vredesbesprekingen van Parijs via de aan de Volkenbond toevertrouwde mandatenregeling van 

de Duitse koloniën een extra impuls, al werd het door de Amerikaanse president Woodrow 

Wilson gelanceerde recht op zelfbeschikking in de ijskast gezet. Alleen de Verenigde Staten 

namen maatregelen om het bestuur van de Filippijnen op den duur over te dragen aan de 

inheemse bevolking. De Britse regering was eveneens vooruitstrevend in het betrekken van de 

inheemse elite in het bestuur van Brits-Indië. Elders in het imperium was men minder 

 
22 Werkprogramma ‘Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’, 5. Ten tijde van het uitkomen van dit 
programma was de term ‘Onafhankelijkheid’ nog niet aan de titel toegevoegd.  
23 Drooglever, P.J., ‘SEAC in Indonesia, voices from the past?’, International Association of Historians of 

Asia/Institute of Netherlands History (Den Haag, 1998).  
24 Smit, C., De Indonesische quaestie: de wordingsgeschiedenis der souvereiniteitsoverdracht (Leiden, 1952) 47-57. 
25 Meulen, Dik van der, Multatuli, leven en werk van Eduard Douwes Dekker (Nijmegen, 2018) 559 e.v. Ook Slager, 
Seije, ‘Wat is daar nou erg aan? Multatuli’ Trouw/Letter&Geest (29 februari 2020). 



vooruitstrevend. De Britse archeologe en arabiste Gertrude Bell probeerde de Iraakse politicus 

Jafar Pasha al-Askari in 1920 tijdens een diner gerust te stellen: ‘Complete independence is 

what the British government ultimately wishes to give’. Hij repliceerde met: ‘My Lady, complete 

independence is never given, it is always taken’.26 Voor Nederlands-Indië bleef het in 1918 bij de 

instelling van de Volksraad, een al te bescheiden stap op de weg naar zelfbestuur. Nationalisten 

werden vaak over één kam geschoren met communisten en nogal eens opgesloten in Boven-

Digoel, een gevangenkamp op Nieuw-Guinea. Boedi Oetomo, een ambtenarenverbond en 

Sarekat Islam, een bredere volksbeweging tegen de privileges van de Chinezen en voor de 

verheffing van het volk, waren de eerste inheemse organisaties die baanbrekend werk 

verrichtten in de richting van onafhankelijkheid. Hun ideeën moesten het echter afleggen tegen 

een elite die meer geporteerd was van het “totok-conservatisme” van de Vaderlandsche Club. 

Drie van de vijf gouverneurs-generaal waren bestuurders met conservatieve opvattingen.  

Het zou de regering onlangs dan ook gesierd hebben haar excuses bij monde van de koning aan 

de Indonesische bevolking aan te bieden voor de vooroorlogse stagnatie in de toelating van 

inheemse krachten in het Binnenlands Bestuur. Ook de strijdkrachten waren niet vrij van 

discriminatie. In de snelle uitbreiding van de Militaire Luchtvaart van het KNIL en de Marine 

Luchtvaartdienst vanaf 1936 kregen inheemse vliegerkandidaten geen kans. Pas na mei 1940, 

toen de werving van Nederlandse jongemannen opdroogde, ontstond er ruimte voor 

Indonesische kandidaten. Wel stonden technische functies met lagere rangen open.27  

 

Federalisme versus eenheidsstaat  

Kritiek op het Nederlandse optreden in Nederlands-Indië in de loop van drie eeuwen kan niet 

verhullen dat onder het Nederlandse bewind de kolonie als samenhangende entiteit, inclusief 

Nieuw-Guinea, tot stand is gekomen. Dat is een incrementeel en nogal eens gewelddadig proces 

geweest, waarbij de buitengewesten later aandacht kregen dan het hoofdeiland Java. Het verzet 

in Atjeh kon pas na 40 jaar, rond 1900, met een contra-guerrilla worden gebroken en Celebes 

kwam eerst na 1900 onder het effectief bestuur van Batavia. Gegeven de grote etnische 

verscheidenheid en de afstanden tussen de 17.500 eilanden heeft het Nederlandse bewind de 

archipel altijd zo veel mogelijk via lokale heersers bestuurd. Het lag dan ook voor de hand dat bij 

de dekolonisatie deze regionale en etnische verscheidenheid tot uitdrukking zou worden 

gebracht en wel met de stichting van zeven deelstaten (negara’s) en negen autonome 

gebieden.28 Dat dit concept niet een Nederlands verzinsel was, maar een levende werkelijkheid 

blijkt uit een gesprek op 21 april 1948 tussen Abdulkadir Widjojoatmodjo (lid Nederlandse 

onderhandelingsdelegatie) en Soekarno (hoofd van de deelstaat Republiek die grote delen van 

Java en Sumatra omvatte). Hij beluisterde in het betoog van Soekarno weliswaar nominale 

 
26 Kwarteng, Kwasi, Ghosts of Empire, Britain’s legacies in the modern world (London, 2012) 21. 
27 A.C. Tjepkema, ‘Kunst en Vliegwerk, personeel en organisatie bij de twee vooroorlogse militaire 
luchtvaartdiensten, deel 2’, Mars et Historia 2 (2018) 29. 
28 https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten_van_Indonesi%C3%AB Geraadpleegd op 1 mei 2020. 
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steun voor een federale structuur, maar tegelijk een sterk verlangen naar een Indonesische 

eenheidsstaat. Abdulkadir zei toen: ‘Indien gijzelf meent op democratische wijze leider te zijn 

geworden van de Republiek, zo moeten wij ook aannemen dat Mansoer, Tjakraniningrat en 

Wiranatakoesoema democratische vertegenwoordigers zijn van hun negara’s. Zij hebben het 

vertrouwen van hun volk en zullen voor hun volk kunnen spreken.’ Soekarno moest toen 

toegeven dat indien het zelfbeschikkingsrecht zo ruim mogelijk wordt gegeven aan de 

Indonesiërs, ook de Indonesiërs in de Republiek dat moeten hebben op een nieuwe basis en 

niet op de basis van de toestanden van Augustus 1945.29  

Binnen een jaar na de soevereniteitsoverdracht aan de Republiek der Verenigde Staten van 

Indonesië op 27 december 1949, waarbij ook de deelstaten waren betrokken, voerde Soekarno 

tegen alle afspraken in een centrale regering in en ruimde de Republiek der Zuid-Molukken op. 

De voorstanders van een federatie werden hierdoor voor een fait accompli gesteld. Limpach 

karakteriseert het streven naar een federatie door Van Mook als “ontegenzeggelijk een 

marionettenstaat”, zonder enige onderbouwing.30 Bij hem ontbreekt een beschrijving van de 

politiek dominante positie waarin de Javanen kwamen tegenover de andere in de archipel 

levende volken, toen het bevolkingsoverschot van het hoofdeiland een weg vond naar de 

buitengewesten. Na het Nederlandse kolonialisme volgde dus het Javaanse kolonialisme.  

Men kan niet zeggen dat de gehele top van de Republiek van Javaanse afkomst was. 

Mohammad Hatta was een Minangkabauer en Soetan Sjahrir kwam uit Medan. De macht lag bij 

de eerste president die was geboren in Soerabaja. Volgens Van Doorn ‘bleek Soekarno geen 

staatsman, zelfs geen handige politicus die zijn kansen waarneemt, maar een demagoog die 

bereid was de belangen van zijn volk aan zijn illusies op te offeren’.31 In de loop van de tijd heeft 

hij als Vader des Vaderlands binnenslands een herwaardering ondergaan, maar zijn politieke 

incompetentie, opportunisme en bedrieglijkheid staan een internationale statuur in de weg. Hij 

heeft meer weg van Robert Mugabe dan van George Washington.  

 

Ten slotte 

In 1990 sprak J.A.A. van Doorn zich als volgt uit over de verwerking van het verlies van Indië: 

‘dat het….tot op de dag van vandaag een emotionele nawerking kent en dat deze nawerking zal 

blijven zo lang er een substantiële groep mensen bestaat die ooit in Indië heeft geleefd en 

gewerkt dan wel er als militair heeft gediend. Deze nawerking heeft in het algemeen geleid tot 

verwerking: het in reine komen met een voltooid verleden. Niet in alle gevallen echter. Juist in 

de afgelopen jaren is overduidelijk gebleken hoezeer de Indische gemeenschap hier te lande en 
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30 Limpach, Kampongs, 248.  
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voor een aantal militairen een traumatisch gebeuren is geweest.’32 Misschien heeft Van Doorn 

met deze wijze woorden onderschat hoezeer dat trauma door de volgende generaties wordt 

gedeeld. Organisaties van Indische Nederlanders, Molukkers en oud-militairen zijn nog altijd 

springlevend en tonen een intensieve belangstelling voor Indonesië en wat er aan de stichting 

van die staat voorafging. Jongere generaties tonen zich nieuwsgierig naar wat hun ouders 

hebben meegemaakt en doorstaan. Heldhaftig optreden heeft destijds een groot aantal 

dapperheidsonderscheidingen opgeleverd, te weten in totaal 558: Militaire Willemsorden, 

Bronzen Leeuwen, Bronzen Kruizen en Vliegerkruizen waarvan 36 postuum verleend. 

Nakomelingen weten doorgaans goed waarom deze zijn verleend en zullen moeilijk accepteren 

dat deze alsnog onrechtmatig worden verklaard. 

Daarom is het weinig verwonderlijk dat de moralistische geschiedopvatting grote tegenstand 

ontmoet. De wijze waarop het Meerjarenonderzoek wordt uitgevoerd ontmoet diepgaande 

scepsis, te meer omdat de leiding van het onderzoek critici nauwelijks ruimte geeft, laat staan 

ingaat op hun argumenten. Ook rijzen er aanzienlijke twijfels of het onderzoek voldoet aan de 

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit van 2018, die vijf principes centraal 

stelt, te weten eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en 

verantwoordelijkheid.33 Bovenal rijst de vraag welk probleem precies het Meerjarenonderzoek 

gaat oplossen.  
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