
J U R Y R A P P O R T 
van de J.R. Bruijn-prijs van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis 2013 
voor de beste scriptie over een maritiem-historisch onderwerp, geschreven door een student 
aan een instelling voor hoger onderwijs, in de studiejaren 2011-2012 
 
 
Het aantal scripties uit de laatste twee jaar dat aan de jury werd voorgelegd was dit keer iets 
kleiner dan twee jaar geleden: zes, tegen acht in 2011. Tegenover die kleine, niet significante  
terugloop staat een verheugende spreiding over onderwerpen en tijdvakken. Tevens 
verheugde het de jury dat er twee scripties werden ingediend van studenten die aan een 
buitenlandse universiteit studeerden, in Denemarken en in het Verenigd Koninkrijk. Beide 
scripties hadden de maritieme archeologie als onderwerp en waren in het Engels geschreven. 
De jury is verheugd over deze verbreding van de thematiek van de ingediende voorstellen.  
 
Naast de twee genoemde scripties over maritieme archeologie kreeg de jury scripties 
voorgelegd over Europese expansie en over economische maritieme geschiedenis van de 
zeventiende en achttiende eeuw. In alle gevallen hebben de schrijvers zich met enthousiasme 
gestort op het onderzoek in archieven en literatuur. De jury had zonder problemen  een 
zilveren en een bronzen medaille kunnen uitreiken, maar deze scriptieprijs kent alleen een 
gouden medaille. Die virtuele gouden plak, beter bekend als de J.R. Bruijnprijs 2013 van de 
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis is toegekend aan Matthijs Ooms, in 2012 
afgestudeerd in de studierichting Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.  
Zijn masterscriptie heeft de titel Het Nieuw-Guineaconflict in nieuw perspectief. Hoe in 1962 
actieve militaire Sovjetsteun aan Indonesië leidde tot het verlies van onze laatste kolonie in de 
Oost.  

In deze scriptie heeft  Matthijs Ooms onderzocht of er bewijs was voor actieve 
militaire steun van de Sovjetunie aan Indonesië,  in 1962, bij het conflict tussen dat land en 
Nederland over Nieuw-Guinea. Hij beantwoordt die vraag bevestigend: tijdens operatie 
Djajawidjaja, de codenaam voor de geplande Indonesische invasie in Nieuw-Guinea, namen 
Russische bemanningen op Indonesische onderzeeboten en Russische Tu-16 bommenwerpers 
met antischipraketten deel aan de voorbereidingen voor de inval, die uiteindelijk nooit plaats 
vond. Hoewel de Nederlandse regering hiervan geen weet had – dit in tegenstelling tot de 
Marine Inlichtingendienst, de MARID –  had deze Russische inmenging volgens dit 
onderzoek wel degelijk invloed op de afloop van het conflict. De Amerikaanse regering zag 
de Russische inmenging namelijk als een extra reden om Nederland onder druk te zetten om 
Nieuw-Guinea over te dragen. 

Matthijs Ooms heeft voor zijn scriptie een originele invalshoek gekozen. Hij belicht de 
thematiek niet vanuit een koloniaal perspectief maar voert de Koude Oorlog op als kader voor 
het Nieuw Guinea-conflict. Zijn vraagstelling is helder – waren er Sovjet-militairen aanwezig 
en verleenden die actieve steun – en in zijn verdere betoog beantwoordt hij die vraag op 
systematische wijze. De auteur kadert dit op het eerste oog kleine onderwerp op overtuigende 
wijze in door de verhouding tot grotere thema's aan te duiden (koloniale context, Koude 
Oorlog) . Verder onderbouwt hij zijn argumentatie door in te gaan op de rol van  militaire 
inlichtingen in de Nederlandse politiek en het functioneren van inlichtingendiensten in het 
algemeen. Daarmee zet de auteur de relevantie van dit onderzoek sterk neer. Het betoog is 
uitstekend gestructureerd, met een heldere vraagstelling, gevolgd door een aantal 
hoofdstukken dat de opgeworpen vragen stuk voor stuk beantwoord en een afronding  met een 
duidelijke conclusie. 
  Ooms geeft er blijk van goed te zijn ingevoerd in het militaire bedrijf, en beschikt over 
een vlotte pen. In zijn onderwerpskeuze en bronnengebruik toont  hij zich een eigentijds 



historicus in dubbele betekenis. Dat laatste toont hij door een optimaal gebruik van de nieuwe 
mogelijkheden van het digitale tijdperk. Daardoor was hij in staat een groot aantal 
gedigitaliseerde kranten en interviews online te doorzoeken. Deze scriptie is dan ook  een 
uitstekende vorm van onderzoekjournalistiek, die bovendien een nieuw licht werpt op een 
veel beschreven kwestie uit de Nederlandse geschiedenis. 
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