
Standpunt Bestuur Veteranen Platform inzake het Onderzoek “Dekolonisatie, geweld en oorlog in 

Indonesië, 1945-1950”, in het kort “Het Indië-onderzoek”. 

 

Eind 2016 heeft de Nederlandse regering, naar aanleiding van de publicatie “De brandende 

kampongs van Generaal Spoor” van dr. Remy Limpach, besloten steun te geven aan een breed 

onderzoek naar het gebruik van extreem geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië en het 

Indië-onderzoek financieel mogelijk te maken. 

 

Hiertoe is een omvangrijk samenwerkingsverband aangegaan en onderzoeksprogramma opgesteld. 

Voor het onderzoeksprogramma zijn de volgende uitgangspunten van kracht: 

 

- Het betreft geen regeringsopdracht maar een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat 

met rijkssubsidie wordt uitgevoerd. 

- De verantwoordelijkheid voor het gehele onderzoeksprogramma ligt bij de drie 

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

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en 

Genocidestudies. 

- Op inhoudelijke gronden zijn 9 deelprojecten geformuleerd, waaronder 1 synthese. De projecten 

zijn verdeeld op basis van de expertise van de drie afzonderlijke instituten. 

- Het onderzoek moet in september 2021 klaar zijn en resulteren in een beknopte synthese en 

diverse toegankelijke deelstudies, in plaats van een vuistdik eindrapport. 

- Om de kwaliteit van het onderzoek te bewaken is een Wetenschappelijke Adviescommissie 

ingesteld, bestaand uit 9 wetenschappers en inhoudelijk deskundigen uit binnen- en buitenland. 

- Het onderzoeksprogramma voorziet in een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland, waarin 

7 organisaties zijn vertegenwoordigd, te weten: 

 

o Vereniging Veteranen Platform (vertegenwoordig door de heren Leen Noordzij en Hans 

Peters) 

o Stichting Veteranen Instituut 

o Stichting Herdenking 15 augustus 1945 

o Stichting Nationaal Indië monument 



o de Stichting Indisch Platform 

o Stichting Pelita 

o Nationaal Comité 4 en 5 Mei. 

Deze Klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van de uitvoering van de 

verschillende projectplannen en activiteiten. 

Het Veteranen Platform heeft ten doel namens en samen met de bij haar aangesloten organisaties, 

het behartigen van de algemene belangen van alle Nederlandse veteranen en hun relaties in de 

meest ruime zin des woords. Vanuit die hoedanigheid maakt het Veteranen Platform deel uit van de 

Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland. 

Voor de deelname aan de Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland heeft het Bestuur van het 

Veteranen Platform uitgangspunten opgesteld. Daarmee kan het Veteranen Platform de bijdrage aan 

de Klankbordgroep verantwoorden en een eigen standpunt innemen indien het Veteranen Platform 

bedenkingen heeft bij het proces en de zorgvuldigheid van het onderzoek, en de communicatie naar 

aanleiding van het onderzoek. 

 

 

De uitgangspunten zijn: 

1. Ten aanzien van dit onderzoek richt de belangenbehartiging zich met name op het er op toezien 

dat het onderzoek: 

a. wordt uitgevoerd naar de vigerende wetenschappelijke standaarden en kwaliteitsnormen; 

b. zich richt op waarheidsvinding, buiten de invloed van politieke, juridische of andere 

belangen; en gebaseerd op feiten in plaats van veronderstellingen; 

c. zich richt op verklaren i.p.v. beschuldigen; 

d. objectief is en wordt uitgevoerd op basis van feiten, genuanceerd en in de context van de tijd 

waarin e.e.a. plaats vond (1945-1950) zoals: het normen- en waardenkader van die tijd en 

die locatie, de politieke en maatschappelijke inzichten van die tijd en de wet en regelgeving 

van die tijd; 

e. gebruik maakt van de officiële terminologie zoals gehanteerd in die periode; 

f. het optreden van de Nederlandse militairen en verschillende opponenten onderzoekt met de 

(gewelds)instructies van die periode van alle betrokken partijen. 

2. Het Veteranen Platform is niet verantwoordelijk voor de uitvoering of uitkomsten van het 



onderzoek. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de 3 uitvoerende onderzoeksinstituten. 

3. Het Veteranen Platform is vrij om haar mening over het onderzoek publiekelijk uit te dragen, met 

in achtneming van de vertrouwelijkheid van de beschikbare informatie. Het Veteranen Platform 

geeft haar eigen mening weer, ook als dit een minderheidsstandpunt betreft. 

 

Bron : veteranenplatform.nl 


