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Het meerjarenonderzoek ontmaskerd. De kongsi en machinatie van 

het grote dekolonisatieonderzoek Nederlands-Indië 1945 – 1950. 

1. Vooropgezet plan om onderzoek naar Nederlands militair geweld te onderzoeken en 

in het brandpunt te plaatsen; 

2. De drie instituten – NIOD, KITLV en NIMH – verzekeren zich dan van hun 

voortbestaan; 

3. De moralistische geschiedschrijving wordt krachtig ondersteund; 

4. Alle instrumenten worden ingezet om dat mogelijk te maken: mainstream media, 

boeken, relaties (media, Bert Koenders) aanboren en als finale het boek van Limpach;  

5. Limpach blijkt een pion in dit vooropgezette plan; 

6.  Wetenschappelijke fraude wordt zelfs gebruikt; 

7. De directeur van het NIMH, drs. Piet Kamphuis speelt een belangrijke rol om Limpach 

te helpen aan zijn ‘zwarte bladzijden’ en een uitgever voor de handelseditie van zijn 

boek; 

8. Deeltijdhoogleraar/NIOD-medewerker Peter Romijn is een centrale figuur in dit spel; 

9. De later binnengehaalde Remco Raben blijkt een racistische, politieke figuur die de 

moralistische antikoloniale historiografie in extreme mate nastreeft; 

10. De liaison met de East West Foundation wordt aangegaan om de Nederlandse markt 

willig te maken; 

11. De film DE OOST is het eerste grote marketinginstrument dat daarvoor wordt 

ingezet; 

12. De brief van 2 december 2016 van het kabinet is een tegenvaller voor de drie 

instituten ,omdat het kabinet daarin om  een breed genuanceerd onderzoek vraagt; 

13. Door de gekozen organisatieopzet en zelf geselecteerde onderzoekers wordt dat 

varkentje gewassen en koerst het onderzoek richting Nederlands militair geweld als 

hoofddoel; daardoor oordelen de ‘onderzoekers’ over hun eigen eerder gedane 

publicaties en moralistische en politieke opvattingen: ‘de slager die zijn eigen vlees 

keurt’;  

14. De WAC (Wetenschappelijke Advies Commissie) is een ‘lachertje’; veel vriendjes en 

gelijkgestemden; 

15. De MKBG (Maatschappelijke Klank Bord Groep) is selectief samengesteld  en 

tandeloos gemaakt;  het comité  ’40 – ’45 hoort daar helemaal niet in;  de  FIN en de 

Molukse Gemeenschap ontbreken en worden geweigerd; de voorzitter Sorgdrager is 

voormalig lid adviesraad NIOD; 

16. Men functioneert gesloten en eenzijdig, discussies worden uit de weg gegaan, het 

inzagerecht van de leden van de MKBG stelt niets voor en heeft geen invloed op het 

resultaat; 

17. Tegenstanders probeert men uit te schakelen door middel van ‘karaktermoord’ , 

georkestreerde negatieve recensies, zwart maken en doodzwijgen;  door middel van 
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de inzet van bijvoorbeeld: De Jager, Meuwese, Poezie, Limpach als 

‘karaktermoordenaars’ van critici; 

18. Onderzoekers die voortdurend in de media optreden met politieke en zelfs 

racistische standpunten, markeren de eenzijdigheid van het onderzoek; Raben spant 

daarbij de kroon; 

19. De mainstreammedia zijn op de hand (gebracht)  van de onderzoekers en 

functioneren als hun spreekbuizen; 

20. Er ontstaat toenemende onrust in de kringen van de veteranen en Indische 

Nederlanders; 

21. De uitkomst van dit onderzoek zal zonder ingrijpende bijsturing, eenzijdige en in 

grove mate verdraaide en moraliserende geschiedschrijving zijn. 

22. Omdat een dergelijke bijsturing niet mogelijk is in de huidige structuur, is er alle 

reden dit onderzoek direct stop te zetten. 

23. Journalisten van de mainstreammedia falen in het uitoefenen van hun kritische 

journalistieke rol. Zij blijken onderdeel te zijn geworden van het ‘politiek correcte’ 

denken. 


