
In dit boek toont Geersing op overtuigende wijze aan dat onderzoekers die 
betrokken zijn bij het Dekolonisatieonderzoek Nederlands-Indië 1945 – 
1950, dat het kabinet per 2 december 2016 mogelijk maakte, het optreden 
van de Nederlandse militairen tijdens die dekolonisatie beschrijven vanuit 
een antikoloniale opvatting en morele verontwaardiging over kolonialisme. 
Dit leidt tot een eenzijdige en vooringenomen beschrijving van dat optre-
den. Volgens de historicus Adam Zamoyski is op basis van dergelijke uit-
gangspunten sprake van “onhistorische kletskoek”, dat wil zeggen het is geen 
geschiedschrijving en het is onzin. Geersing volgt dat standpunt in zijn boek.

Geersing heeft de medio dit jaar gepubliceerde uitgave van het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie (NIMH) – een van de drie instituten die is 
betrokken bij het Dekolonisatieonderzoek – over deze dekolonisatie grondig 
geanalyseerd. Hij komt tot de slotsom dat beschrijvingen van deze historie 
op fundamentele punten niet kloppen. Hij concludeert dat dit past in het 
negatieve beeld dat historici met een antikoloniale politieke opvatting, al 
jarenlang proberen te creëren over het optreden van Nederlandse militairen 
in die periode.

Zijn analyse is gebaseerd op de opvatting van gerenommeerde historici als 
o.a. Tony Judt en Adam Zamoysky, die vinden dat geschiedschrijving tot 
taak heeft het verleden te beschrijven in de context van destijds en die van 
daaruit te begrijpen.

Geersing (1944) is opgeleid aan de Koninklijke Militaire 
Academie te Breda. Hij is daarna afgestudeerd als jurist 
aan de RU Groningen. Na een universitaire carrière werd 
hij hoofd Juridische Zaken van de Nederlandse Omroep 
Stichting, waarvan hij van 1992 tot 2000 directeur was. 
Hij vervulde daarna diverse bestuurlijke functies in het 
bedrijfsleven en was onder meer 22 jaar lid van de Raad 
van Commissarissen van de KLM.
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Boekbespreking

Theory’. Tevens ziet hij het verband tussen 
de publicatie van Krijgsgeweld en Kolonie en 
het lopende dekolonisatieonderzoek (of-
ficiële naam ‘Onafhankelijkheid, dekoloni-
satie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945 
– 1950’) waarvan de resultaten in februari 
2022 openbaar zullen worden gemaakt. 
Selectief brongebruik, het niet plaatsen in 
de juiste context en het redeneren vanuit 
een eigen politieke/ideologische opvatting 
leiden volgens de schrijver tot het mani-
puleren en uiteindelijk vervalsen van de 
geschiedenis.
De analyse heeft geleid tot een boek van 
114 pagina’s. Voor wie dit in eerste aanleg 
te veel vindt om te lezen, wil ik aanbevelen 
om eerst de lijst van 45 vragen op de pagi-
na’s 101 - 105 door te nemen; dat zal onge-
twijfeld uitnodigen tot verder lezen.
Dat Bauke Geersing dit boek publiceert, 
toont aan hoe zwaar wordt getild aan 
het integer, objectief en verantwoord 
beschrijven van de geschiedenis van het 
Nederlandse leger tijdens de dekolonisatie-
periode 1945 – 1950. Eerlijke geschiedschrij-
ving is in het belang van de krijgsmacht in 
het algemeen en van (nabestaanden van) 
veteranen in het bijzonder. De schrijver 
maakt zijn woorden waar, en hoe triest het 
in wezen ook is, maar de ondertitel is
juist.

Het NIMH is onderdeel van de Neder-
landse Defensie Academie (NLDA) en heeft 
onder meer als taken het beheren van een 
militair-historische collectie, het publi-
ceren van wetenschappelijke studies, het 
verzorgen van onderwijs en lezingen en 
het geven van beleidsadviezen aan de de-
fensietop. Op grond hiervan mag worden 
verwacht dat genoemd boek een weten-
schappelijk verantwoord werkstuk is.
Hoofdstuk 11 van Krijgsgeweld en Kolonie 
heeft als titel ‘De oorlog met de Republiek 
Indonesië 1945 – 1950/1952’. Het is vooral 
dit hoofdstuk van het boek dat kritisch is 
geanalyseerd door mr. Bauke Geersing, au-
teur van Kapitein Raymond Westerling en de 
Zuid-Celebes-Affaire (1946 – 1947) - Mythe 
en werkelijkheid (2019). Deze analyse is ver-
woord in een nieuw boek van Geersing: De 
Nederlandse krijgsmacht tijdens de dekoloni-
satie van Nederlands-Indië 1945 – 1950. Hoe 
het NIMH deze geschiedenis manipuleert en 
vervalst (20 september 2021). 

Het boek, de analyse door Bauke Geersing 
De ondertitel van het boek zal menigeen 
de wenkbrauwen doen fronsen. Het zijn 

grote woorden om van een werk, dat we-
tenschappelijk mag worden geacht, te stel-
len dat het de geschiedenis manipuleert en 
vervalst. Dat legt op de schrijver de zware 
verplichting om die aantijging waar te ma-
ken.
Nauwgezet analyseert Geersing Krijgsge-
weld en Kolonie, vooral hoofdstuk 11 van 
het boek. Hij toont aan dat de geschiedenis 
wordt beschreven vanuit een hedendaagse 
antikolonialistische opvatting. Tevens 
laat hij zien hoe de context van die tijd 
wordt genegeerd, terwijl het plaatsen van 
de gebeurtenissen in de juiste context zo 
bepalend is om de geschiedenis te kunnen 
begrijpen. Ook toont hij aan hoe selectief 
gebruik wordt gemaakt van bronmateriaal. 
Juist het gebruik van meerdere bronnen, 
die vanuit een verschillend perspectief een-
zelfde gebeurtenis beschrijven, zou moeten 
bijdragen tot objectieve en verantwoorde 
geschiedschrijving. 
In zijn zeer kritische, overtuigende analyse 
ontrafelt Geersing ook de door de schrij-
vers gehanteerde opzet en werkwijze bij 
het schrijven van het boek en onderkent 
hij zelfs elementen van de ‘Critical Race 
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Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
heeft een nieuw boek in de serie ‘Militaire Geschiedenis van 
Nederland’ uitgebracht: Krijgsgeweld en Kolonie - Opkomst en 
ondergang van Nederland als koloniale mogendheid, 1816 - 2010.


