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Onderwerp:

bezwaren tegen onderzoeksopzet

Geachte voorzitter/Hooggeleerde heer Van Vree,
Sinds september 2017 bent u als voorzitter van de programmadirectie betrokken bij het
onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950.
Van meet af aan bestaat er brede en fundamentele kritiek op uw onderzoeksopzet. Tot op
heden kreeg het onderzoek van ons het voordeel van de twijfel.
Inmiddels zijn de signalen, dat het onderzoek eenzijdig is vormgegeven en wordt
uitgevoerd, dusdanig verontrustend en dientengevolge de zorgen onder direct betrokkenen,
uit met name de Nederlands-Indische gemeenschap, dermate groot, dat die niet langer
kunnen worden genegeerd.
Mede gelet op de eventuele - zoals u op uw website zelf schrijft - "repercussies van het
onderzoek op de samenleving" evenals de wetenschappelijke integriteit en het
maatschappelijke draagvlak verdient uw studie oprechte reflectie. Vandaar alsnog deze
brief, waarin wij enkele van onze bezwaren op een rij hebben gezet.
Bezwaren
Uw onderzoeksopzet stelt dat De brandende kampongs van Generaal Spoor1 eens te meer
aantoont dat Nederlandse militairen gedurende de periode 1945-1950 "structureel
grensoverschrijdend geweld hebben gebruikt". Een dergelijke invalshoek komt weinig
onbevangen en onafhankelijk over, want de vraag over het soort en de mate van geweld
dient eerst door gedegen onderzoek te worden vastgesteld. Bestonden er welomlijnde
grenzen (rules of engagement) die zijn overschreden? Wat is er precies gebeurd, wat waren
de alternatieven en waarom is daar wel/niet voor gekozen? U pretendeert het antwoord
reeds te kennen.
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Tezamen met de sfeer rondom uw onderzoek wordt hiermee bovendien het beeld gecreëerd
als ware dergelijk geweld maatgevend voor het Nederlandse (militaire) optreden in
toenmalig Nederlands-Indië, iets dat de auteur van vorenvermelde publicatie zelf bij
herhaling nadrukkelijk tegenspreekt2 en ook wij verre van ons werpen. Al met al kunnen
wij ons niet aan de indruk onttrekken dat er naar een vooraf vastgestelde conclusie wordt
toegewerkt.
Overigens doen wij aan de stelling, dat er Nederlandse militairen zijn geweest die
grensoverschrijdend geweld hebben gebruikt, vooruitlopend op het onderzoek niets af. Dit
neemt echter niet weg dat de gekozen opzet problematisch is, zeker omdat een contranarratief geheel ontbreekt. Tegenover het onrecht dat de inheemse bevolking zou zijn
aangedaan staat niet zoiets als de slachtpartijen op Nederlanders en andere etnische
minderheden door met bamboesperen en kapmessen bewapende Indonesische bendes of ad
hoc gevormde menigten. Of het feit dat Indonesische militairen het standrecht nietschuwden waar zij dachten met 'spionnen' te maken te hebben.
Een dergelijk eenzijdige narratief als richtsnoer suggereert dat de onderzoekscommissie
bevooroordeeld te werk gaat. Dit gevoel wordt versterkt door enerzijds de welhaast
verontschuldigende woorden die u wijdt aan het betrekken van de Bersiap-periode in het
onderzoek en anderzijds het bagatelliseren van diezelfde periode door op uw website
dienaangaande te spreken over "veel onduidelijkheden en mythes"3 alsmede de militaire
operaties tijdens de periode 1945-1950 te indiceren als een "poging tot herbezetting".4 Een
wetenschappelijk onderzoek dient gevrijwaard te blijven van dit soort politiek.
Het behoeft geen betoog dat een dergelijke opstelling en formulering, zeker in combinatie
met het gekozen narratief evenals het ontbreken van een contra-narratief, veel mensen
zorgen baart. Het feit dat u ook nog eens de rode loper uitlegt voor dubieuze (buitenlandse)
activisten, waaronder de groep Michael van Zeijl, die nota bene bij herhaling de Bersiap
ontkent dan wel bagatelliseert alsmede oproept de Nationale Dodenherdenking te verstoren,
maakt dat het vertrouwen in uw onderzoek er niet groter op is geworden
Niet onbelangrijk is hier nog dat Indonesië iedere rol bij oorlogsmisdaden gepleegd jegens
Nederlanders tijdens de Bersiap ontkent, laat staan deze onderwerpt aan onafhankelijk
wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijke analyses over het Indonesische geweld in
deze periode zijn sowieso spaarzaam en daarom is de vraag gerechtvaardigd, welke
belangen de onderzoekscommissie afweegt in het kader van reeds genoemde "repercussies
van het onderzoek op de samenleving".
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Afsluiting
Samenvattend spitst onze kritiek zich toe op een viertal punten, namelijk:
1. het eenzijdige narratief;
2. het ontbreken van een contra-narratief;
3. de attitude met betrekking tot de Bersiap;
4. het betrekken van Bersiap-ontkenners bij het onderzoek.
Ten overvloede wijzen wij u op de nog in leven zijnde Nederlandse slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende Bersiap en hun nabestaanden. Het aantal
direct betrokkenen is inmiddels flink uitgedund, maar dit betekent niet dat men lichtvaardig
met hun geschiedenis kan omspringen. Dit kan niet de bedoeling zijn van een
wetenschappelijk en door de Nederlandse overheid gefinancierd onderzoek.
Wij doen bij deze daarom een klemmend beroep op u om alle zorgen serieus te nemen en
balans te brengen in uw onderzoek.

Hoogachtend,
namens Federatie Indische Nederlanders

drs. H. Moll
voorzitter
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