Pakhuis de Zwijger, 14 september 2017
U bent van harte uitgenodigd voor:

Kick-off onderzoek dekolonisatieoorlog
Overbodig of hard nodig?
Over het waarom van het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en
oorlog in Indonesië 1945-1950

In december 2016 besloot het kabinet steun te geven aan een grootschalig onderzoek naar het gebruik van
extreem geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië in de periode 1945-1950. Hiervoor werd al
langer gepleit en het debat wakkerde aan na recente publicaties als Soldaat in Indonesië van Gert Oostindie
en De brandende kampongs van generaal Spoor van Rémy Limpach. Maar kritiek op het onderzoek is er ook,
want waarom komt dat er nu pas? En gaat het nog wel wat nieuws opleveren? In deze kick-off van het
vierjarige onderzoeksprogramma gaan onderzoekers van de drie betrokken instituten in gesprek met overige
deskundigen, voor- en tegenstanders over nut en noodzaak van verder onderzoek naar de
dekolonisatieoorlog. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 Amsterdam
14 september
19.30-22.00 uur
Aanmelden
Meer informatie over het onderzoeksprogramma: www.ind45-50.org

Programma
19.30 uur

Inloop

20.00 uur

Welkom door moderator Katinka Baehr

Toelichting onderzoeksprogramma door NIOD- directeur Frank van Vree
Pitch 1: Waarom nu pas dit onderzoek? door Gert Oostindie
Paneldiscussie met:
•
•
•
•

Annelot Hoek
Elsbeth Locher-Scholten
Wim Manuhutu
Gert Oostindie

Pitch 2: Gaat het onderzoek nog wel wat nieuws opleveren? door John Jansen van Galen
Paneldiscussie met:
•
•
•
•

Esther Captain
Marjolein van Pagee
Rémy Limpach
Wouter Veraart

Afsluiting door NIMH-directeur Ben Schoenmaker
Over de sprekers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esther Captain: Historicus, gespecialiseerd in koloniale en postkoloniale geschiedenis & Hoofd
Kenniscentrum, Hogeschool van Amsterdam.
Anne-Lot Hoek: Onderzoeksjournalist en historicus, gespecialiseerd in de dekolonisatieoorlog op
Bali.
John Jansen van Galen: Journalist en schrijver van diverse boeken over de voormalige koloniën.
Rémy Limpach: Auteur De brandende kampongs van Generaal Spoor & specialist Nederlandse
koloniale geschiedenis in de 20e eeuw (NIMH).
Elsbeth Locher-Scholten: Historicus, auteur van diverse boeken over kolonialisme en Indonesië.
Wim Manuhutu: Historicus en oud-directeur van Museum Maluku, specialist op het gebied van
erfgoed en diversiteit.
Gert Oostindie: Directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLVKNAW) en auteur van Soldaat in Indonesië.
Marjolein van Pagee: Freelance journalist/fotograaf en oprichter van Histori Bersama.
Ben Schoenmaker: Directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).
Wouter Veraart: Hoogleraar Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam.
Frank van Vree: Directeur NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

