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Samenvatting
Het dekolonisatieonderzoek “Nederlands-Indië 1945 – 1950” is niet gebaseerd op de “dissertatie”
van Rémy Limpach: “De brandende kampongs van generaal Spoor”. Dit werk werd slechts
geschreven als katalysator om een veroordelend onderzoek naar de dekolonisatie van
Nederlands-Indië vlot te trekken. Eerdere projectvoorstellen waren afgewezen.
“De brandende kampongs” werd onder veel publiciteit aan een algemeen publiek gepresenteerd.
Door aanhoudende en brede media-aandacht gesteund kregen dezelfde onderzoekers, die
eerder betrokken waren bij het “promotieonderzoek” van Limpach, hun eerder afgewezen
projectvoorstel geaccepteerd.
In het projectvoorstel werd dan ook consequent gerefereerd aan de a priori veroordelende
“Brandende kampongs van generaal Spoor.”
De wijze waarop het boek (“wetenschappelijk” gepresenteerd als “dissertatie”) tot stand kwam
en als katalysator is gebruikt voor een “onafhankelijk onderzoek” geeft een duidelijk beeld van
de werkwijze die bij het dekolonisatieonderzoek Nederlands-Indië 1945 – 1950 tot op heden
consequent wordt toegepast.
Die werkwijze behelst antikoloniale herschrijving van de geschiedenis met gebruikmaking van
methoden uit de Critical Race Theory. En daarnaast onwaarheden, verdraaiingen van de
werkelijkheid en nog veel meer.
In dit artikel wordt de gang van zaken rond de “geboorte” van “De brandende kampongs van
generaal Spoor” uitgebreid beschreven.
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Hoofdstuk 1. Wie is Rémy Limpach? Studie en promotie
1.1. Opleiding Limpach
Rémy Limpach (1974) studeerde communicatiewetenschappen aan het Institut für
Kommunikations- und Medienwissenschaft in Bern. In 2004 behaalde hij zijn bachelor met de
scriptie “Die entwicklung der Berichterstattung über die Schweizer Nationalmannschaft in zwei
deutchzweizerichen Tageszeitungen”.
Limpach vervolgde zijn opleiding op de Philosophisch-Historische Fakultät (Historisch
Instituut) in Bern. Op 5 oktober 2007 kreeg hij zijn mastertitel, nadat hij zijn eindscriptie “Das
Unvorstellbare: die Verfolgung der niederländische Juden 1940 – 1945” voltooid had. Hij werd
daarbij begeleid door prof. dr. Stig Förster.
Het onderwerp van Limpachs scriptie, de vervolging van Nederlandse joden in de periode 19401945, leidde hem logischerwijze naar het NIOD en bracht hem hoogstwaarschijnlijk in contact
met hoofd onderzoek NIOD en deeltijdhoogleraar UvA Prof. Dr. P. Romijn, Romijn zou zijn latere
co-promotor worden.
Na zijn afstuderen (hij is dan 33) was Limpach van 2007-2009 werkzaam als freelance journalist
bij verschillende (digitale) kranten en tijdschriften, waaronder de Jungfrau Zeitung. Zijn
artikelen hadden niets met onderwerpen uit zijn studietijd te maken.
1.2. Onderwerp promotieonderzoek Limpach
Zelf schreef Limpach in het voorwoord van “Brandende kampongs” dat hij in 2009 op zoek ging
naar een geschikt promotieonderzoek. “Vanwege mijn belangstelling voor koloniale geschiedenis
en mijn deels Nederlandse komaf werd mijn aandacht getrokken door de Indonesische
onafhankelijkheidsoorlog 1945–1949.“ Die belangstelling bleek helemaal niet uit de onderwerpen
van zijn bachelor- en masterscriptie.
“Uit een verkennend literatuuronderzoek bleek dat de Nederlandse extreme geweldpleging in die
jaren een belangrijke lacune in die geschiedenis is”, schreef Limpach in zijn “Brandende
kampongs” op bladzijde 13. Was hij druk aan het lezen tijdens zijn journalistieke periode? Of had
hij deze kwestie in 2007 al aan zijn latere promotor Stig Förster of co-promotor P. Romijn
voorgelegd? En hadden zij toen geen belangstelling getoond zodat hij in de journalistiek zijn
brood moest verdienen tot 2009?
Wat Limpach op bladzijde 13 stelde is overigens onjuist. Vanaf 1969 (Excessennota) werd er in
de geschiedschrijving van deze periode en aan de geweldsthesis ruimschoots aandacht besteed.
1.3. Hoe verliep het promotieonderzoek?
Het onderwerp van het promotieonderzoek werd in 2009 geformuleerd als: “Die Niederlande
und der Dekolonisierungskrieg in Indonesiën, 1945–1949”. Promotor Stig Förster vroeg ter
financiering van dit onderzoek een promotiebeurs bij de Swiss National Science Foundation
(SNSF) aan. Limpach kreeg voor de periode van 1 oktober 2009 tot 30 september 2012 (drie
jaar) een beurs van 187.878 Zwitserse Frank (ongeveer 178.239 Euro).
Hieraan was de verplichting verbonden een dissertatie te schrijven en de onderzoeksresultaten
kosteloos voor een breder publiek toegankelijk te maken. Omdat de dissertatie nog niet af was
op 30 september 2012 en de bodem van de beurs van 187.878 Zwitserse Franken in zicht vroeg
en kreeg promotor Stig Förster opnieuw geld. De SNSF kende Limpach voor de periode van 1
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oktober 2012 tot 30 september 2013 (een jaar) het bedrag van 63.537 Zwitserse Franken
(ongeveer 60.2772 Euro) toe. De SNSF ontving echter op die datum niet de beloofde dissertatie
(30 september 2013, vier jaar na het begin van het promotieonderzoek). Limpach was nog druk
aan het onderzoeken. Dat weerhield de directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie (NIMH) drs. P. Kamphuis er niet van Limpach met ingang van 1 augustus 2014 in dienst
te nemen.
Een kanttekening die hierbij te plaatsen is: waarom nam een wetenschappelijk instituut een
niet-gepromoveerd persoon, die inmiddels 40 was en geen noemenswaardige
wetenschappelijke publicaties op zijn naam had staan, in dienst?
Een antwoord hierop zou kunnen zijn dat directeur NIMH Kamphuis gedurende deze periode
diverse Historische Collecties onder druk zette om voor Indië-veteranen specifiek nadelig
(foto)materiaal af te staan ten behoeve van het promotieonderzoek van Limpach.
2. De raadselen rond promotie, dissertatie en boek
2.1. Promotie en de raadselen eromheen
Een jaar nadat Limpach bij het NIMH in dienst was getreden, op 15 september 2015, vond
eindelijk (na zes jaar en ruim 230.000 Euro aan subsidie van het SNSF) de langverwachte
promotie plaats. “Die brennenden Dörfer des General Spoor: Niederländische Massengewalt im
Indonesischen Unabhängigkeitskrieg 1945 – 1949” zag het licht.
Limpach verdedigde zijn dissertatie in beslotenheid in aanwezigheid van alleen prof. Förster,
promotor, prof. Romijn, co-promotor en prof. Hesse. Hesse was geen materiedeskundige maar
toezichthouder namens de universiteit van Bern.
Deze beslotenheid week af van de hoofdregel die openbaarheid aangaf, maar was een
mogelijkheid als de promovendus er zelf om vroeg. Op initiatief van co-promotor Romijn werd
het promotieresultaat summa cum laude toegekend (Limpach gaf dit aan in zijn email aan auteur
Geersing d.d. 18 juli 2018).
Over de tekst van de dissertatie werden geen opmerkingen gemaakt noch suggesties voor
aanvullingen gedaan. De digitale editie van de dissertatie zou zijn aangeleverd voor de
verdediging maar was niet meer aanwezig bij de universiteit van Bern. Het enige exemplaar op
de hele wereld volgens WorldCat is te vinden in de bibliotheek van het NIMH, hetgeen zeer
uitzonderlijk is voor een proefschrift met het predicaat summa cum laude.
Het verslag van de sessie waarin Limpach zijn dissertatie verdedigde bleek ook niet vindbaar.
Zo’n verslag wordt ook van een besloten verdediging gemaakt dus had ergens aanwezig moeten
zijn. De woordvoerder van de Universiteit van Bern wist niets anders te bedenken dan: “dat het
wel eens voorkomt”.
Tijdens een promotie kan een uitgeefcontract als een vorm van publicatie geaccepteerd worden
door de universiteit. Hiervan was bij de promotie van Limpach sprake. Wij komen hierop later
terug als wij Boom Uitgevers bespreken, die het boek van Limpach later publiceerde.
2.2. Van dissertatie tot feestelijke boekpresentatie
Limpach schreef in het voorwoord (bladzijde 14) van zijn boek, uitgegeven bij Boom Uitgevers,
dat Nederlandse uitgevers veel belangstelling toonden voor zijn proefschrift. Dit zou de reden
zijn om zijn dissertatie als boek uit te geven. Boom Uitgevers was echter ook de naam die op het
eerder genoemde uitgeefcontract tijdens de promotie in Bern stond. Er waren dus
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waarschijnlijk niet meerdere uitgevers die dongen naar het publiceren van het werkje maar
slechts Boom, waaraan Limpach zich contractueel verbonden had.
Het boek en het proefschrift van Limpach zijn twee verschillende zaken. De dissertatie was
namelijk bewerkt en uitgebreid: het boek telde ruim 140 bladzijden (inclusief 40 bladzijden met
foto’s) meer dan de dissertatie. Naast elkaar leggen en letterlijk vergelijken is – afgezien van het
volume –onmogelijk omdat er immers maar een enkel exemplaar van de dissertatie op de hele
wereld en alleen in de bibliotheek van het NIMH te vinden is.
Natuurlijk was Uitgever Boom de gastheer van de feestelijke boekpresentatie in Nieuwspoort in
Den Haag in september 2016. Dus een jaar na de besloten promotie in Bern. Het partijtje werd
iets minder feestelijk omdat het Ministerie van Defensie “not amused” bleek. De directeur van
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (P. Kamphuis), vallend onder de
verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie, had voorinzage van het boek door de top
van het Ministerie van Defensie namelijk geweigerd. Om hem motiverende redenen…
2.3. Raadselen tijdens de presentatie van “Brandende kampongs”
Co-promotor Peter Romijn van het NIOD sprak in raadselen tijdens de presentatie in
Nieuwspoort. Eerst meldde hij dat het boek een vertaling zou zijn van de dissertatie. Hierboven
hebt u al kunnen lezen dat het in ieder geval een uitgebreide bewerking (dus niet een letterlijke
vertaling) ervan was.
Dat de kwalificatie summa cum laude zowel voor boek als proefschrift zou gelden, zoals Romijn
stelde, is derhalve onjuist. Romijn suggereerde daarnaast dat ‘summa cum laude’ aan een
Zwitserse universiteit tenminste vergelijkbaar is met ‘cum laude’ aan een Nederlandse
universiteit. Dat is helaas ook niet juist. In Nederland is een promotie openbaar en voor die
kwalificatie worden externe reviews ingeschakeld.
Daarna oreerde Romijn dat Limpach nu Doctor was geworden. Dit was weer een omissie omdat
Limpach op 15 september 2015 al tot Doctor werd benoemd. Dat Romijn co-promotor was
geweest bij onderzoek en promotie van Limpach bleef onvermeld. Aan die fout had Romijn zich
al eerder schuldig gemaakt tijdens de presentatie van het boek, op 25 september 2016, in het
programma Buitenhof. Daar werden de kijkers al evenmin ingelicht over de relatie tussen
Romijn en Limpach.
2.4. Raadselen rond Limpach
Limpach stelde dat “in zijn boek het commentaar en nieuwe inzichten die tijdens de verdediging
van zijn dissertatie zijn geuit in zijn boek zijn verwerkt” (Brandende kampongs, bladzijde 14). Ook
de inzichten van prof. dr. Stig Förster en prof. dr. Peter Romijn, uitgesproken tijdens de
verdediging van zijn dissertatie, zouden in het boek zijn toegevoegd.
De universiteit van Bern heeft echter op schrift verklaard dat dergelijke uitlatingen niet zijn
gedaan. Dat commentaar en die inzichten bestonden dus niet. De woordvoerder van de
universiteit verklaarde dat immers sprake was van summa cum laude! In dat geval zijn er dus
geen commentaren en nieuwe inzichten nodig…
Limpach meldde daarnaast dat “zijn boek een rijkere en gerijptere inhoud kent dan het
oorspronkelijke manuscript dat hij in 2015 inleverde in Bern” (Brandende kampongs, bladzijde
15). Was zijn dissertatie dan niet voldoende rijk en gerijpt, 240.000 Euro en zes jaar studie later?
Hoe kan het dan dat daarvoor desalniettemin ‘summa cum laude’ werd gegeven? Wie heeft die
“rijkere en gerijptere inhoud” vastgesteld?
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Conclusie: “brandende kampongs” opmaat tot een “brandend onderzoek”?
Het boek van Limpach was destijds voor het kabinet de aanleiding om bij brief van 2 december
2016 de drie instituten, NIOD, KITLV en NIMH, een opdracht te geven voor het
dekolonisatieonderzoek Nederlands-Indië 1945–1950 en daarvoor een budget van ruim drie
miljoen Euro ter beschikking te stellen. Eindelijk hadden de instituten, na eerdere vergeefse
pogingen, hun doel bereikt.




NIMH – directeur P. Kamphuis, nauw betrokken bij de dissertatie van Limpach;
werkgever van Limpach; belanghebbende bij onderzoek
NIOD – Hoofdonderzoeker P. Romijn, co-promotor van Limpach; belanghebbende bij
onderzoek
KITLV – deelnemer aan deelonderzoeken onder de vlag van het dissertatieonderzoek
van Limpach. Belanghebbende bij onderzoek.

“Brandende kampongs” vormde dus de opmaat en tevens de basis van het onderzoek. Limpach
zelf gaf echter in een KITLV-publicatie (2017) al aan dat de basisbegrippen in zijn boek
onvoldoende optimaal waren omschreven en dat het door hem toegepaste systeem voor de
vaststelling van militaire noodzaak in zijn boek niet was uitgewerkt.
Verder erkende Limpach in zijn boek dat zijn eenzijdige en vooringenomen uitgangspunt, slechts
te zoeken naar de zwarte bladzijden van het Nederlandse militaire optreden, tot een vertekend
beeld van het optreden van de Nederlandse krijgsmacht leidde. Zijn argument om dat toch te
doen was omdat het volgens hem nodig zou zijn de complexe kwestie, van wat hij het
massageweld noemt, correct te kunnen belichten.
De stelling van Limpach dat een complexe kwestie goed zou worden belicht door die eenzijdig te
gaan onderzoeken, is inconsistent, niet geloofwaardig en niet wetenschappelijk. Hoe is het
mogelijk dat hij met een dergelijke stellingname “summa cum laude gepromoveerd is?
Limpach kreeg uiteindelijk een ondergeschikte positie in het dekolonisatieonderzoek, “Het
functioneren van de inlichtingendiensten”. Dat is opmerkelijk voor iemand die eerder als de
grote onderzoeker van een briljant meesterwerk werd geportretteerd. Het is, dunkt ons, een
schamele beloning voor bewezen diensten.
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