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In vervolg op de In 1989 gepubliceerde Banden A-B-C van: Parlementaire 
geschiedenis van Nederland na 1945. Deel II: De periode van het kabi- 
net-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948 (SDU, Den Haag), bevat Band D, 
eerste helft a-b Nederlands-Indië (hoofdstuk XIV. B) de politiek-parlemen- 
taire geschiedenis van de Indonesische kwestie van deze periode. Aan
sluitend zal Band D, tweede helft, worden gepubliceerd, waarin de hoofd
stukken Wederopbouw-en-Volkshuisvesting, Verkeer-en-Waterstaat, alsook 
de bijlagen, lijst van de bronnen, de bibliografie en de registers zullen 
worden opgenomen.

De periode van het kabinet-Beel 1946-1948 is beslissend geweest voor de 
dekolonisatie van Nederlands-Indië. In deze periode is immers een 
serieuze poging gedaan uitvoering te geven aan de belofte van Koningin 
Wilhelmina uit 1942 om het Rijk te herstructureren en daarin de overzeese 
gebieden vrijwillig op gelijkwaardige wijze te doen verbinden met Neder
land. Die poging leek bij voorbaat niet te stroken met de pretenties van de 
op 17 augustus 1945 uitgeroepen Republiek Indonesia. In de periode 
Schermerhorn-Drees was het niet gelukt overeenstemming te bereiken 
met de republikeinen over hetgeen in Nederland door een politieke 
meerderheid van katholieken en de linkerzijde mogelijk werd geacht: de 
Republiek als deel van een federatie, verbonden voor enige tijd met 
Nederland. De parlementaire rooms-rode coalitie moest derhalve inzake 
de Indonesische kwestie spijkers met koppen slaan, al was het maar om 
de overname van de Britse boedel mogelijk te maken. In zeven paragrafen 
wordt in de boeken Nederlands-Indië van de serie-Beel een chronolo- 
gisch-thematisch overzicht gegeven van de Indië-politiek van het kabi- 
net-Beel en de reacties daarop in Indië, de internationale gemeenschap en 
vanzelfsprekend het parlement in Den Haag.
Par.l behandelt de periode vanaf de instelling van de Commissie-Generaal 
(CG) tot en met het debat in de Tweede Kamer over het op 15 november 
1946 tussen Nederland en de Republiek Indonesia geparafeerde Akkoord 
van Linggadjati. Vanaf de formatie van het KVP-PvdA-kabinet-Beel 
bepaalde de Indonesische kwestie in hoofdzaak de politieke verhoudingen 
in het land. De wettelijke instelling van de Commissie-Generaal voor 
Nederlands-Indië verkreeg slechts de steun van de coalitie, alsook van de 
CPN. Het CG-driemanschap (oud-premier Schermerhorn PvdA; oud- 
Kamerlid Van Poll KVP; zakenman De Boer), aangevuld met landvoogd 
Van Mook, wist de Republiek te winnen voor een bestand en een politiek 
akkoord, dat voorzag in een Indonesische federatie - met de Republiek 
(Java, Madoera, Sumatra) als deelstaat - verbonden met Nederland in een 
Unie met eigen gezag, in aansluiting op hetgeen eerder te Malino (juli 
1946) met de niet-republikeinse gebieden en met instemming van de 
minderheden op de conferentie van Pangkal Pinang (oktober 1946) -  waar 
met succes werd aangedrongen op het uitzonderen van Nieuw-Guinea als 
wijkplaats voor de toekomst -  was uitgetekend. In Nederland ontstond 
over dit Akkoord veel kabaal: de tegenstanders (o.m. de politieke rechter
zijde) verenigden zich in een breed buitenparlementair front (Comité Rijks
eenheid) onder oud-premier Gerbrandy (ARP); de KVP had grote moeite
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met het Akkoord. De toelichting van de CG, de regeringsverklaring van 10 
december 1946 en het antwoord van min. van Overzeese Gebiedsdelen 
(OG) Jonkman (PvdA) aan de Tweede Kamer moesten dan ook het 
"naakte* Akkoord "aankleden" (motie-Romme KVP-Van der Goes PvdA, 
op 20 december 1946 met steun van de CPN aangenomen) om de coalitie 
overeind te houden. Van belang was vooral het werkelijk federale karakter 
van het toekomstige Indonesië dat verbonden zou zijn in een gezagheb
bende Unie met Nederland. Inmiddels was ook de verzending van (dienst
plichtige) militairen naar Indië op gang gekomen om na de aftocht van de 
Britten orde en rust te garanderen en het Nederlands gezag te schragen. 
De verscheping van de eerste delen van de "7-december"*divisie had tot 
rellen geleid in Amsterdam (1 dode), waarover op 25 september 1946 de 
regering werd geinterpelleerd (CPN-TK-lid Wagenaar). Tot opschorting van 
de troepenzendingen leidde dit niet: de CPN stond in deze strijd alleen. 
Par.ll begint met een uiteenzetting over de opbouw van de nieuwe 
rechtsorde in Indië, waarvoor met de vorming van de deelstaat Oost- 
Indonesië (Den Pasar-conferentie, december 1946) een belangrijke stap 
werd gezet; de wijze waarop evenwel delen van deze staat (Zuid-Celebes) 
werden gepacificeerd (optreden kap. Westerling c.s.) zou deze idylle in de 
schaduw stellen en de republikeinse propaganda ten goede komen. Ver
volgens wordt beschreven hoe na veel discussie het Akkoord van Ling
gadjati op 25 maart 1947 officieel werd ondertekend zonder dat de 
Republiek de Nederlandse uitleg had onderschreven: "Djocja" nam slechts 
kennis van de voorbehouden van Nederland. Een laatste poging over de 
hoofden van de leden van de Eerste Kamer heen (OG-begrotingsdebat) 
een brug te slaan tussen Nederlandse en republikeinse opvattingen was 
mislukt. De Tweede Kamer kreeg op 21 maart 1947 van de regering de 
achtergronden van het besluit tot deze ondertekening te horen, die had 
geleid tot het vertrek van CG-lid De Boer en twee CG-adviseurs. De 
rechterzijde van de oppositie (ARP, CHU, SGP, PvdV) gelukte het niet de 
coalitie - gesteund door de CPN - uiteen te spelen. Wel zette de KVP, 
onder invloed van de rechtervleugel (groep-Welter), de regering onder 
druk om meer greep op de Indië-kwestie te krijgen om het "werkelijke 
Linggadjati" te redden. Minister van Financiën Lieftinck (PvdA) bracht 
tegelijkertijd druk op de Indische ketel op grond van sombere financiële 
vooruitzichten. Aan het geduld van Nederland in Indië werden, vanwege 
de kostbare legermacht en het uitblijven van het herstel van Indië, finan
ciële grenzen gesteld. Premier Beel en minister Jonkman bemerkten 
vervolgens bij hun bezoek aan Indië (mei 1947) dat ook landvoogd Van 
Mook en de CG de houding van de Republiek bij de uitvoering van het 
Akkoord beu waren. Men verenigde zich op een lijst van politieke en 
financieel-economische voorstellen ter uitvoering van het Akkoord naar 
Nederlandse snit, die op 27 mei 1947 in Djocja zijn overhandigd. Besloten 
werd ook om zo nodig beperkt militair op te treden om de Nederlandse 
enclaves lucht te geven, orde en gezag te herstellen en de Republiek van 
de ernst van de toepassing van het Akkoord te overtuigen.
In par.lll worden de stadia in de reacties over en weer met betrekking tot 
de voorstellen van 27 mei 1947 geschetst, met de militaire ingreep als
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laatste redmiddel voor het "werkelijke Linggadjati". De KVP was met de 
forse houding van de regering ingenomen, de PvdA toonde zich ongerust. 
Gehoopt werd dat de Republiek, met steun ook van de V.S. en Engeland, 
zou toegeven aan de Nederlandse eisen. De Republiek, die het toegeken
de de-facto gezag oprekte, accepteerde een groot deel van de voorstellen, 
maar weigerde met name in te stemmen met vormen van Nederlandse 
inmenging in eigen territoir (gemengde gendarmerie) die de eigen status 
te na zouden komen. Nadat de seniorenconventen van de Kamers op de 
hoogte waren gebracht van de ontwikkelingen, volgde pas op 10 juli 1947 
een regeringsverklaring, waarin de Republiek een laatste kans werd 
geboden. Delen van de rechterzijde (CHU, PvdV) zagen nu wel wat in het 
regeringsbeleid, dat evenwel binnen de coalitie (PvdA) verdeeldheid opriep 
(Kamerlid Palar) en voor de CPN reden was tot ernstige waarschuwingen 
aan de regering. Binnen de Republiek was verder toegeven politiek niet 
mogelijk (val van premier Sjahrir). Op advies uit Batavia besloot de Neder
landse regering aan de impasse tenslotte een einde te maken. Het kabinet 
was eensgezind van opvatting -  ook min. Vos (PvdA) had zijn verzet 
opgegeven -  dat de Republiek niet bij machte was de afspraken na te 
komen en orde op zaken te stellen. De militaire actie-Product (onder 
gen.Spoor) startte op 20/21 juli 1947 en zou na de oproep daartoe van de 
Veiligheidsraad (VR) van de V.N. op 4 augustus 1947 worden gestopt, na 
inname van grote delen van Java (niet: Djocja), de helft van Madoera en 
wat gebied rond de enclaves op Sumatra. De PvdA, waar het Kamerlid 
Palar uit protest was vertrokken, legde zich bij het genomen besluit zoals 
uiteengezet in de regeringsverklaring van 23 juli 1947 neer. Voor de CPN 
lag hier het moment van het einde van de "gedoogsteun" aan het kabinet. 
De rest van de oppositie steunde het beleid van harte. De maatschappelij
ke onrust over de actie bleef zeer beperkt; internationaal-politiek echter lag 
dat anders.
Par.IV begint met de meest dramatische episode van de Indonesische 
kwestie uit de periode-Beel, wanneer in augustus 1947 het kabinet zelfs 
even dreigde te bezwijken onder de onenigheid over hetgeen na de 
stopzetting van de beperkte actie moest gebeuren toen bleek dat de 
Republiek niet het hoofd in de schoot legde en van bemoeienis van de 
VR/V.N. weinig goeds werd verwacht. De KVP-ministers met de minister 
van Marine waren waren voor verdere actie tegen "Djocja"; de PvdA- 
ministers met de minister van Buitenlandse Zaken waren daartegen. Zelfs 
het Staatshoofd koos even partij. Het uitstel van een beslissing tot verdere 
actie, die door "Batavia" voor noodzakelijk werd gehouden, loonde: het 
PvdA-congres over Indië werd niet geprikkeld tot drastische uitspraken en 
het internationale forum niet uitgedaagd. De regering kon zich verenigen 
met het gematigde besluit van de VR/V.N. (eind augustus) om een Com
missie van Goede Diensten (uiteindelijk: België, Australië, V.S., op verzoek 
van resp. Nederland, de Republiek en de twee verkozen landen) te laten 
bemiddelen en de toestand in Indië te laten bekijken door de beroepscon
suls in Batavia. Het kabinet besloot vervolgens tot een program voor Indië 
te komen en de Grondwet aan te passen aan de nieuwe voorgenomen 
rechtsorde (regeringsverklaring van 23 september 1947). De CG zou
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worden opgeheven; er zou een nieuw orgaan komen ter assistentie van 
de landvoogd. Dit beleid verwierf de nodige politieke steun, al liet de 
KVP-Kamerfractie weten weinig vertrouwen te hebben in de republikeinse 
vredeswil, precies als het rechterdeel van de oppositie. Beel maakte zich 
vervolgens los van Binnenlandse Zaken om zich o.m. op de nieuwe 
rechtsorde te kunnen richten; evenzo werd Jonkman, die al in augustus 
had moeten afhaken, voortaan geassisteerd door een minister Zonder 
Portefeuille voor financieel-economische aangelegenheden (Götzen). Het 
kabinet toonde zich zelfbewust. Hetzes voor de Nederlandse radio tegen 
het beleid (Gerbrandy) werden afgestraft. Gerbrandy zou blijven mokken 
(putsch-gedachte begin 1948) en hij en andere opposanten van het Indië- 
beleid hebben tevergeefs in 1948 getracht bij rekest Kroon of Kamer te 
bewegen tot vervolging van na-oorlogse ministers. De oppositie werd 
echter door het forse regeringsbeleid krachteloos gemaakt. Voorzichtige 
contacten met de republikeinen - o.m. via bemiddeling van de Morele 
Herbewapening en met steun van Philips-topman Otten - werden door de 
regering aangedurfd. De beoogde consolidatie van de toestand in Indië 
(ver)leidde de autoriteiten in Indië echter tot de omstreden verzelfstandi
ging van bezet republikeins gebied (delen van Sumatra; West-Java) en in 
weerwil van VR-uitspraken (1 november 1947, naar aanleiding van het 
consulair rapport) tot militaire afronding van veroverd gebied (Madoera, 
dat ook deelstaat moest worden). Eind november 1947 werd besloten om 
de Nederlandse strijdkrachten in Indië voorlopig op sterkte te houden met 
alle gevolgen voor demobilisatieplannen en de rijksbegroting; de optie voor 
verdere actie werd open gehouden tot april 1948 (werd: eind 1948). Dit 
uitstel was voor de minister van Marine reden op te stappen.
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Afbeelding ommezijde:
De leden van het kabinet-Beel achter de regeringstafel tijdens het uitspreken van de rege
ringsverklaring inzake de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati door minister van 
Overzeese Gebiedsdelen mr. J.A. Jonkman op 10 december 1946 in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. (Foto Spaarnestad)

V.l.n.r.: minister van Verkeer, ir. H. Vos; minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening, S.L. Mansholt; minister van Justitie, mr. J.H. van Maarseveen; minister van Fi
nanciën, dr. P. Lieftinck; minister van Buitenlandse Zaken, mr. C.G.W.H. baron van Boet- 
zelaer van Oosterhout; minister van Overzeese Gebiedsdelen, mr. J.A. Jonkman (staande); 
minister-president, tevens minister van Binnenlandse Zaken, dr. L.J.M. Beel; minister van 
Sociale Zaken, W. Drees; minister van Economische Zaken, dr. G.W.M. Huysmans; ver
volgens op de rug gezien: minister van Oorlog, de It. kol. A.H.J.L. Fiévez; minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dr. J.J. Gielen; minister van Marine, J.J.A. 
Schagen van Leeuwen.
Afwezig: minister Zonder Portefeuille, mr. E.N. van Kleffens.
Vacature: De portefeuille van Openbare Werken en Wederopbouw werd na het aftreden 
van dr. ir. J.A. Ringers vanaf 15 november 1946 ad interim waargenomen door minister 
Vos.
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Spr. (minister Jonkman) is nooit zoo teleurgesteld geiveest als bij deze gelegenheid. 
Spr. kreeg sterk het idee, dat men niet besefte en niet wilde beseffen wat er gebeur
de. De geheele kwestie van de onderteekening en van de “twee" Linggadjati's gaf 
Spr. de herinnering aan den laatsten strijd van de koloniale verhoudingen. Eigenlijk 
schijnt men van links tot rechts nog altijd te denken, dat men het h.t.l. (hier te lande) 
voor het zeggen heeft. Dat is principieel niet meer zoo, en in feite evenmin.

(Minister van Overzeese Gebiedsdelen mr. J.A. Jonkman PvdA na afloop van het debat in 
de Tweede Kamer op 25 maart 1947 naar aanleiding van de regeringsverklaring van 21 
maart 1947 betreffende de definitieve ondertekening van het Akkoord van Linggadjati ge
citeerd in: Verslag van de bijeenkomst van minister van overzeese gebiedsdelen (Jonkman) met zijn 
afdelingschefs op 28 maart 1947, in: S.L. van der Wal, Officiële bescheiden betreffende de Neder- 
lands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, dl. VIII, 21 maart - 20 mei 1947, 's-Gravenhage 
1979, nr. 26, p. 58.)
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Voorwoord en verantwoording

V o o r w o o r d  e n  v e r a n t w o o r d in g

Dit omvangrijke deel in de serie-Beel (Band D, eerste helft a-b) nader verklaard
De Indonesische kwestie, waarmee het vraagstuk van de dekolonisatie 

van Nederlands-Indië na 1945 gewoonlijk wordt aangeduid, vormde voor 
het kabinet-Beel de zwaarste kluif. De coalitie van KVP en PvdA, die over de 
uitwerking van het dekolonisatiemodel voor Nederlands-Indië nogal ver
schillend dachten, werd keer op keer op de proef gesteld door de ontwikke
lingen in deze kwestie op nationaal en internationaal niveau, met de crisis 
van augustus 1947 als hoogtepunt. Geen onderwerp heeft in de periode van 
het kabinet-Beel 1946-1948 meer tijd van kabinet en parlement gevergd. Be
schouwt men het geheel van de parlementaire arbeid gedurende deze perio
de als een gotisch drieluik - hetgeen bij een door de katholiek Beel geleid ka
binet en een door de KVP gedomineerde politiek geoorloofd moet zijn -, dan 
kan het niet anders of het middenluik wordt gevormd door de Indonesische 
kwestie, met het buitenlands beleid (in het bijzonder alle facetten van de 
Duitse kwestie) en het financiële beleid met de deviezenkwestie als zijluiken 
en met een druk beschilderde onderzijde (predella) van binnenlandse aange
legenheden. Bovendien wordt ook de keerzijde van dit driéuik - zoals in het 
Voorwoord en verantwoording in Band A van de serie publikaties over de par
lementaire geschiedenis van Nederland in de periode-Beel is geschreven, is 
bestudering van de notulen van de ministerraad en waar nodig archivalia bij 
de gekozen vorm van parlementaire geschiedschrijving inbegrepen - be
heerst door het Indonesische vraagstuk. Meer dan de helft van de vergade
ringen van het kabinet werd in de periode-Beel aan de Indonesische kwestie 
gewijd; het was het enige constante discussiepunt van belang binnen het ka
binet, dat zich gesteld zag voor de last het beleid in deze kwestie van week 
tot week en soms van dag tot dag te formuleren. De RGP-bronnenuitgave Of
ficiële bescheiden betreffende de Nederlands-lndonesische betrekkingen 1945-1950 - 
een selectie uit relevante archivalia (notulen van ministerraad, instructies en 
correspondentie, nota's, verslagen van onderhandelingen) - laat in de delen 
IV tot en met XIV voor de periode-Beel zien hoeveel materiaal de direct be
trokken bewindslieden in de jaren 1946-1948 over de Indonesische kwestie 
onder ogen kregen of deden uitgaan en hoe de Nederlandse politici worstel
den met dit dekolonisatievraagstuk.

Van alle onderwerpen met betrekking tot het overheidsbeleid in de peri
ode-Beel heeft de Indonesische kwestie, zoals gezegd, het grootste beslag op 
de tijd van de leden van de Staten-Generaal gelegd, terwijl ook de politieke 
verschillen of eensgezindheid van opvatting over de aanpak van deze kwes
tie de discussies overheersten en onder meer ten grondslag lagen aan de vor
ming van de coalities in 1946 en 1948. Wetgeving (instelling Commissie-Ge- 
neraal voor Nederlands-Indië; herziening van de Grondwet met het oog op 
de invoering van de nieuwe rechtsorde van het Rijk), begrotingen (hoofdstuk

XI



Nederlands-Indië

Overzeese Gebiedsdelen van de Rijksbegroting) en zes regeringsverklarin
gen, alsmede de nodige door de regering aangeboden schriftelijke stukken, 
hebben van het parlement, in het bijzonder van de Tweede Kamer, in de pe
riode-Beel de nodige tijd gevergd en de woordvoerders in de Kamers telkens 
opnieuw uitgedaagd een standpunt in deze gevoelige zaak in te nemen. Die 
standpuntbepalingen met hun stapsgewijze nuanceringen beslaan alleen al 
van de Handelingen van de Staten-Generaal in de periode-Beel ettelijke hon
derden pagina's. Bovendien werden de Vaste Commissie voor Indische Za
ken uit de Tweede Kamer, de seniorenconventen van de beide Kamers en 
tenslotte het begin 1948 in het leven geroepen College van Negenmannen - in 
hoofdzaak uit leden van het parlement van diverse politieke richtingen sa
mengesteld - bij de discussies over het Indië-beleid betrokken. Geen wonder 
dat diegene, die alleen al een poging wil wagen een naslagwerk over de par
lementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk in de periode-Beel 
te schrijven, materieel voor een omvangrijke opdracht staat. Maar niet alleen 
de notulen van de ministerraad en de Handelingen van de Staten-Generaal, 
onder toevoeging van de nalatenschap van de diverse parlementaire of semi- 
parlementaire organen die zich met het Indië-beleid hebben beziggehouden, 
bepalen materieel de omvang van de genoemde opdracht. Aangezien de In
donesische kwestie zich niet langs rechte lijnen laat traceren - de verschillen
de regeringsverklaringen onderstrepen de moeizame koers in deze kwestie -, 
dienen de verschillende grilligheden die regering en parlement bij deze 
kwestie onder ogen hadden te zien voor de lezer te worden verduidelijkt aan 
de hand van de beschikbare bronnen en literatuur. Bovendien werd de Indo
nesische kwestie niet alleen op nationaal niveau besproken, maar ook inter
nationaal en wel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De bemoei
enis van de Veiligheidsraad met de Indonesische kwestie na de politiële actie 
van de zomer van 1947 via de Commissie van Goede Diensten (Australië, 
België, de V.S.) ontwikkelde zich tot een belangrijke factor in de Indonesi
sche kwestie, zodat ook dit facet bij de beschrijving van de ontwikkelingen in 
deze kwestie en van de politieke en parlementaire reacties in Nederland 
daarop zijn plaats dient te krijgen. De auteur, die het genoemde naslagwerk 
adequaat wil schrijven, kan derhalve alleen met strenge selectiecriteria en 
een helder compositorisch model de hoeveelheid materiaal aan. Het was dan 
ook te voorzien dat de aanpak van dit materiaal in het kader van het project- 
Beel de nodige energie en tijd zou vragen. Dat was de reden om, toen het 
bestuur van de Faculteit Rechtsgeleerdheid er op aandrong om vast op een 
deel van het project-Beel te promoveren, te besluiten hoofdstuk XIV.B Neder- 
lands-Indië in ieder geval van de promotie uit te zonderen. Daar kwam bij dat 
pas in de loop van 1988, het jaar van de afronding van de teksten van de 
Banden A-B-C, deel XIV van de RGP-bronnenuitgave (5 juni-31 augustus 
1948) ter beschikking kwam.

In het Voorwoord en verantwoording in Band A van Parlementaire geschiedenis 
van Nederland na 1945, deel 11: De periode van het kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7
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augustus 1948 is onder 3. De verantwoording van het eigenlijke werkstuk (pp. X- 
XVI) de werkwijze bij de publikaties in de serie-Beel verantwoord. In alge
mene zin is daar uiteengezet welk uitgangspunt de gehele serie beheerst, 
welke selectiecriteria kunnen worden onderscheiden en welke bronnen altijd 
of slechts bij bepaalde vraagpunten worden gebruikt. Als uitgangspunt is 
gesteld is dat de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 in be
ginsel per kabinetsperiode een naslagwerk wil leveren, waarbij parlementai
re bouwstenen van bepaalde onderwerpen worden aangedragen, die ook tot 
verdere studie kunnen noden. Daarbij wordt het samenspel tussen par
lement en regering, object van deze serie van parlementaire geschiedschrij
ving, zo mogelijk geplaatst in het kader van algemene ontwikkelingen. Bij de 
uitwerking van dit uitgangspunt worden vragen van politiek-staatsrechte
lijke aard en van historische aard onderscheiden. Ter verduidelijking van 
hetgeen in de Kamers blijkens de Handelingen van de Staten-Generaal aan 
de orde kwam, worden de notulen van de ministerraad en de onderraden 
geraadpleegd en op cruciale punten archivalia ingezet. Aansluitend op de 
eerste lijnen, zoals die in deel I van deze parlementaire geschiedschrijving 
over de periode na 1945 zijn getrokken, is gekozen voor een in hoofdzaak de
partementale indeling. Dat uitgangspunt, de onderscheiden selectiecriteria 
en de genoemde inzet van de bronnen gelden ook voor de beschrijving van 
de Indonesische kwestie als deel van de parlementaire geschiedenis in de pe- 
riode-Beel 1946-1948. Hoofdstuk XIV.B vormt een onderdeel van het hoofd
stuk XIV: Overzeese gebiedsdelen, zoals de departementale indeling gebiedt. 
Aan de andere kant kan de auteur er niet om heen te erkennen dat déze be
schrijving van de parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraag
stuk in de periode-Beel een eigen verantwoording vergt, zowel om de conti
nuïteit in de opzet van de gehele serie recht te doen als om de specifieke cri
teria bij de beschrijving van de Indonesische kwestie als onderdeel van het 
project-Beel te verduidelijken. Alleen dan mag de auteur hopen dat het resul
taat van zijn werken kan worden begrepen als deel van een geheel.

Zo heeft de auteur bij de opzet van hoofdstuk XIV.B Nederlands-Indië van 
de parlementaire geschiedenis van Nederland voor de periode-Beel 1946- 
1948 zichzelf de bijzondere vragen gesteld hoe de lezer, gegeven de vele lite
ratuur over de Indonesische kwestie en de parlementaire geschiedenis ervan, 
nog iets nieuws kan worden geboden en hoe de lijn van deel I van de parle
mentaire geschiedenis van Nederland na 1945 (periode 1945-1946, van de 
hand van prof.mr. F.J.F.M. Duynstee en dr. J. Bosmans) inzake de Indonesi
sche kwestie, welke onder meer het gebruik van de RGP-bronnenuitgave 
over de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950 inhield, moest 
worden doorgetrokken voor de periode-Beel zonder te verdrinken in het ma
teriaal.

Uitgaande van de criteria en de werkwijze, zoals uiteergezet in het Voor
woord en verantwoording in Band A, is er voor gekozen om het naslagkarakter 
van de boeken-Beel bij de weergave van de parlementaire behandeling van
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de Indonesische kwestie conform de opzet van de Banden A-B-C recht te 
doen: de weergave moet derhalve de redeneringen van alle fracties bevatten, 
geordend en op onderwerp geselecteerd, waar nodig van nadere verklarin
gen voorzien, bijvoorbeeld aan de hand van partijarchieven en literatuur. De 
zittingen van de Vaste Commissie voor Indische Zaken uit de Tweede Ka
mer, de seniorenconventen van Tweede en Eerste Kamer en de bijeenkom
sten van het College van Negenmannen over de aanpak van de Indonesische 
kwestie zijn aan de hand van de notulen, voor zover beschikbaar, gevolgd. 
Deze analytische beschrijving van de parlementaire behandeling van de In
donesische kwestie in de periode-Beel vormt de eigenlijke ruggegraat van dit 
hoofdstuk. Elke parlementaire gebeurtenis wordt steeds vooraf gegaan dan 
wel afgerond (zoals in het geval van de nog nader te noemen post-Renville- 
periode in 1948) door een samenvatting van het beleid van de regering en - 
in een aantal gevallen - een schets van de effecten ervan binnen de interna
tionale gemeenschap en/of de nationale politiek aan de hand van de notulen 
van de ministerraad en de documenten, zoals af ge drukt in de genoemde 
RGP-bronnenuitgave (11 delen met ca. 3.700 documenten hebben betrekking 
op de periode-Beel) en andere bronnenuitgaven (zie hieronder), aangevuld 
met literatuur, scripties, partijarchivalia en persberichten en -commentaren. 
Bij de Indonesische kwestie gaat het immers om een bij uitstek cruciaal poli
tiek thema, dat de inzet van archivalia volgens de in het Voorwoord en verant
woording in Band A van het project-Beel gestelde criteria vordert ter ophelde
ring van hetgeen toentertijd werkelijk speelde. Bij de weergave van de dis
cussies in het kabinet is getracht - evenals bij de weergave van de parlemen
taire debatten - recht te doen aan de velschillende opvattingen van de toen
malige bewindslieden, zodat men als het ware de politieke wrijvingen en de 
genomen beslissingen op de voet kan volgen. Hiermee wordt aansluiting ge
zocht op de systematiek van deel I en deel II (Banden A-B-C) van de parle
mentaire geschiedenis van Nederland na 1945. Bij de hantering van het RGP- 
bronnenmateriaal en de literatuur ten behoeve van de beschrijving van het 
regeringsbeleid is er aan vastgehouden dat de aandacht allereerst geconcen
treerd blijft op de lijn "Den Haag"-"Batavia". Dat wil zeggen dat de selectie 
gericht is op de totstandkoming van het beleid in Den Haag inzake de Indo
nesische kwestie met de daaruit voortvloeiende instructies en de reacties 
daarop van de kant van de Nederlands-Indische regering, alsook op de cor
respondentie en contacten van de regering en afzonderlijke bewindslieden, 
vooraanstaande politici, hoge ambtenaren en militairen in Den Haag met de 
regering, de vertegenwoordiging van het oppergezag (Commissie-Generaal
c.q. Gedelegeerden van het Opperbestuur), (Nederlandse) adviseurs, hoge 
ambtenaren en militairen in Batavia. Onder deze noemer valt ook de uitvoe
ring van het beleid - gericht op de verwezenlijking van een nieuwe rechtsor
de in en met Indonesië - zoals dat gestalte heeft gekregen in de conferenties 
van en contacten met de vertegenwoordigers van de niet-republikeinse ge
bieden (de "federale" factor in Indonesië) en in de onderhandelingen en con-
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tacten met vertegenwoordigers van de Republiek Indonesia. Vervolgens is 
bij de selectie de aandacht gericht op de beschrijving van de verhouding van 
"Den Haag" tot de internationale gemeenschap (relaties met landen als de
V.S., Engeland, Frankrijk en België met betrekking tot de verschillende facet
ten van de Indonesische kwestie; debatten in de Veiligheidsraad en de acties 
aan Nederlandse kant daarbij) aan de hand van bronnen als de genoemde 
RGP-bronnenuitgave, de Foreign Relations o f the United States. Diplomatic 
Papers (FRUS) en de serie-uitgave Indonesië in de Veiligheidsraad van het mi
nisterie van Buitenlandse Zaken, alsook de nodige literatuur.

De hiervoor genoemde selectie van materiaal ten behoeve van de beschrij
ving van het gevoerde beleid en de daarbij te onderscheiden overwegingen 
is - gegeven het uitgangspunt van de serie publikaties over de naoorlogse 
parlementaire geschiedenis van Nederland - noodzakelijkerwijze beperkt tot 
de Nederlandse politiek inzake de Indonesische kwestie. Zo is het onderhan
delingsproces tussen Nederland en de Indonesische gemeenschap, in het bij
zonder de Republiek Indonesia, in dit hoofdstuk voor de betrokken periode 
grondig voor de allereerste keer geanalyseerd, maar binnen de lijnen van de 
Nederlandse politiek-parlementaire geschiedenis van de Indonesische kwes
tie. Zo dient de beschrijving van de genoemde onderhandelingen zowel ter 
verduidelijking van bepaalde regeringsverklaringen en aan de Staten-Gene
raal aangeboden toelichtingen en documenten (de periode tot en met het 
Renville-pakket van 17 januari 1948) als ter opheldering van hetgeen de Sta
ten-Generaal als zodanig is onthouden (de zogeheten post-Renville-bespre- 
kingen, eerste helft van 1948) en kan worden beschouwd als de onbetaalde 
rekening uit de periode-Beel voor het volgende kabinet. Deze selectie hield 
ook in dat de ontwikkelingen in de Indonesische archipel zelf slechts op 
hoofdpunten (deelstatenvorming; ontwikkeling "federale" factor van niet-re- 
publikeinse gebieden tot stem in de Indonesische kwestie; politieke situatie 
in de Republiek Indonesia) aan de orde worden gesteld; de verdere interne 
ontwikkelingen in de archipel alsook de details over de militaire situatie, zo
als die regelmatig zijn gerapporteerd en in de RGP-bronnenuitgave zijn te 
vinden, moesten grotendeels terzijde worden gelaten om de structuur van 
deze beschouwing geen geweld aan te doen. Deze op de Nederlandse kant 
van de Indonesische kwestie gerichte selectie van bronnen en literatuur bij 
de beschrijving van de stukken beleidsgeschiedenis in de chronologisch en 
thematisch geordende opzet van dit hoofdstuk - tot uitdrukking gebracht in 
de paragraaf- en subparagraafindeling en -titulatuur - is er op gericht ener
zijds om na te gaan hoe het regeringsbeleid gestalte kreeg en hoe met ogen
schijnlijk redelijke argumenten een uiteindelijk toch fatale politieke weg 
werd ingeslagen en hoe de Neerlandocentrische overwegingen prioriteit 
hebben gekregen op internationaal-politieke of lange termijn-overwegingen, 
anderzijds de mogelijkheid te bieden de parlementaire verantwoording van 
het gevoerde beleid en in het bijzonder de politieke standpunten en de kwa
liteit van de bijdragen van de leden van de Staten-Generaal bij de debatten
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over de Indonesische kwestie te kunnen toetsen. Evenals in de reeds versche
nen Banden A-B-C van het project-Beel is ook in de opzet van de parlemen
taire geschiedenis van de Indonesische kwestie voor de periode-Beel de wer
king van het parlementaire stelsel nagegaan (staatsrechtelijk-politieke invals
hoek). Buitendien is de cohesie van de rooms-rode coalitie juist op dit voor 
de beschreven periode belangrijkste politieke thema onderzocht en kon al
dus bijvoorbeeld de crisis binnen het kabinet van augustus 1947 over de 
afwikkeling van de beperkte politiële actie van de zomer van 1947 worden 
beschreven (historisch-politieke invalshoek).

Gegeven de opzet, zoals die in deel I van de parlementaire geschiedenis 
van Nederland na 1945 over de periode van het kabinet-Schermerhorn-Drees 
1945-1946 is gekozen, is de hiervoor geschetste blauwdruk voor hoofdstuk
XIV.B Nederlands-Indië van het project-Beel een logisch vervolg. Men kan 
zelfs stellen dat deze blauwdruk tegemoet komt aan de verwachtingen in 
den lande, zoals die zijn gewekt door het antwoord van minister-president 
drs. R.F.M. Lubbers van 14 april 1987 op vragen van de PvdA-Tweede Ka
merleden Den Uyl en Knol. De beide Kamerleden vroegen om een aparte 
historicus voor de bewerking van de genoemde - ooit op verzoek van de re
gering geëntameerde - RGP-bronnenuitgave. De premier heeft onder verwij
zing naar de manier waarop de parlementaire geschiedschrijving te Nijme
gen "de komende jaren uitvoerig met name de parlementaire aspecten van 
het onderwerp (ook zal) belichten" op deze vragen negatief gereageerd (HTK 
1986-1987 Aanhangsel, nr. 606). Er rustte derhalve op de auteur van het pro
ject-Beel ook min of meer de dure plicht om de genoemde blauwdruk bij de 
beschrijving van de politiek-parlementaire geschiedenis van de Indonesische 
kwestie voor de periode van het kabinet-Beel te hanteren. Die blauwdruk 
stuitte in de praktijk al gauw op de enorme omvang van het te onderzoeken 
materiaal, een veelvoud van hetgeen voor de periode 1945-1946 moest wor
den verwerkt. Aan een strakke opzet en een consequente hantering van de 
bovengenoemde uitgangspunten en criteria bij de aanpak van het materiaal 
moest meer dan ooit worden vastgehouden, wilde de beschrijving van de 
parlementaire geschiedenis van de Indonesische kwestie voor de periode- 
Beel in redelijke tijd en in toegankelijke vorm kunnen slagen. Aan de andere 
kant is beseft dat een goed feitenrelaas van deze kwestie met een blik in de 
Nederlandse politieke keuken op grond van de primaire bronnen, zoals in de 
RGP-uitgave Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkin
gen 1945-1950 sinds enkele jaren voor de gehele periode-Beel ter beschikking, 
ontbrak, zodat op dat punt getracht is een lacune te vullen en daardoor de 
parlementaire behandeling de juiste achtergrond te geven. Ook bij de opzet 
en uitwerking van de hoofdstukken II (Buitenlandse Zaken) en IV (Onder Lief- 
tincks beivind) van het project-Beel is getracht met behulp van archivalia en li
teratuur op essentiële punten van het beleid verduidelijking te geven en de 
parlementaire discussies van de noodzakelijke achtergrond te voorzien. Bij 
hoofdstuk XIV.B Nederlands-Indië betekende deze zelf gestelde opdracht -
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waarbij tevoren is nagegaan of andere historici binnen of buiten Nederland 
dit onderwerp met soortgelijk bronnengebruik mogelijkerwijze onder han
den hadden of ambieerden, quod non - tevens een last én een uitdaging. Se
dert enkele jaren is de literatuur over de Indonesische kwestie immers ver
rijkt met belangrijke monografieën en artikelen - zo over de katholieken en 
de Indonesische revolutie (J.Th.M. Bank), de eerste politiële actie (P.M.H. 
Groen), de Amerikaanse betrokkenheid bij de Indonesische kwestie (P.J. 
Drooglever) -, waardoor mét de RGP-bronnenuitgave de achtergrond van 
het politiek-parlementaire gebeuren goed kan worden geschetst.

Het vooruitzicht dat het boek wel eens zou kunnen verschijnen in het jaar 
dat 50 jaar geleden de Republiek Indonesia werd uitgeroepen én de Indone
sische kwestie als zodanig daarmee werd geboren, op een moment dat in 
Nederland opnieuw - als aan het eind van de jaren '60 - de nodige vragen 
zijn gesteld bij het Nederlandse optreden in deze kwestie, heeft mij er toe ge
bracht het werk volgens de zelf uitgestippelde lijnen onder hoge tijdsdruk te 
voltooien. Mij onder grote druk bezig te houden met de geschiedenis van de 
Nederlands-Indonesische betrekkingen in die cruciale jaren 1946-1948 werd 
gestimuleerd door persoonlijk engagement. Ik herinner mij nog goed de te
rugkeer van mijn halfbroer, die zijn diensttijd in Nederlands-Indië 1947-1949 
had moeten doorbrengen en bij de aan- en afvoertroepen het geweld van het 
conflict in Indonesië van zeer nabij had meegemaakt. Als zovelen was mijn 
halfbroer verbitterd geraakt, omdat hij het gevoel had dat de doden ten ge
volge van de oorlog - de vrachtwagenbegeleiders en -bestuurders waren ge
liefde doelwitten van de republikeinse scherpschutters - voor niets waren ge
vallen. Hij heeft dan ook prompt het land verlaten om er geen voet meer te 
zetten. In correspondentie heeft hij nog wel zijn hart gelucht over deze 
periode, die hem en veel generatiegenoten heeft getekend. Vanaf mijn stu
dententijd heb ik mij dan ook met de geschiedenis van de dekolonisatie van 
Nederlands-Indië beziggehouden: het was dan ook een kans uit duizenden 
om - desnoods onder grote druk - in de gelegenheid te zijn de periode-Beel 
van deze dekolonisatiegeschiedenis vanuit politiek-parlementair gezichts
punt te beschrijven. Aan de uitgave van hoofdstuk XIV.B Nederlands-Indië 
van het project-Beel als Band D, eerste helft, als een afzonderlijk geheel met 
aparte bandstempel is vanzelfsprekend, met het oog op de mogelijkheid pu- 
blikatie ervan te doen plaatsvinden in het jaar van de 50e verjaardag van de 
Republiek Indonesia, de voorkeur gegeven boven het- vasthouden aan de 
ooit gemaakte hoofdstukvolgorde. Gegeven de eenmaal gevraagde en ge
maakte breuk in de publikatie in 1989, leek het juist de verdere publikaties 
van het project-Beel zoveel mogelijk door praktische overwegingen te laten 
bepalen. Vandaar dat de voorrang is gegeven aan de eerdere en afzonderlijke 
publikatie van hoofdstuk XIV.B Nederlands-Indië. Aan het eind van de jaren 
'60 hebben de discussies over het Nederlands optreden in de Indonesische 
kwestie geleid tot de RGP-bronnenuitgave; aan de hernieuwde discussies 
over de Indonesische kwestie in de afgelopen tijd kan dit boek wellicht een
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bijdrage leveren. De beantwoording van de vraag of de ambitieuze opzet is 
waargemaakt en in de zakelijk-verhalende uitkomst een belangrijke en nut
tige aanvulling op de bestaande literatuur, laat ik graag aan de lezer over.

Tenslotte nog enkele opmerkingen over de inhoud van dit boek. Hoewel 
het in de bedoeling ligt om aan het slot van het project-Beel ook een perso
nen- en beperkt zakenregister te maken voor de gehele serie, is getracht het 
naslagkarakter van dit boekwerk over hoofdstuk XIV.B Nederlands-Indië van 
de parlementaire geschiedenis van Nederland voor de periode-Beel 1946- 
1948 al via de inhoudsopgave veilig te stellen: die inhoudsopgave geeft in
zicht in de inhoud, per onderwerp geordend, én de chronologie. De lezer 
moet de verschillende onderwerpen - thematisch en chronologisch geordend
- gemakkelijk kunnen vinden in dit naslagwerk. Het naslagwerk van dit 
hoofdstuk wordt afgerond door de speciale bijlagen: de teksten van het Ak
koord van Linggadjati (1946) en van het Renville-pakket (1948). Verwijzingen 
naar de tekst of de aantekeningen in de Banden A-B-C van het project-Beel 
zijn altijd in de tekst opgenomen; om het auteurschap van de diverse bron
nen duidelijk te maken en mogelijke fouten te voorkomen, zijn in de aanteke
ningen de titels van de bronnen, zoals in de RGP-serie vermeld, zoveel mo
gelijk overgenomen; in enkele gevallen zijn biografische notities van bepaal
de personen rondom de Indonesische kwestie, zowel aan Nederlandse als 
aan Indonesische kant, in de aantekeningen te vinden; om het aantal aante
keningen beperkt te houden is er naar gestreefd om waar mogelijk per alinea 
of gebeurtenis met één aantekening te volstaan (de volgorde in de bedoelde 
aantekening spoort dan met het betoog in de tekst). De opgenomen samen
vatting kan de toegankelijkheid van dit naslagwerk vergroten. Hoewel in 
Band D, tweede helft, een lijst van de gehanteerde bronnen en literatuur van 
alle delen-"Beer zal worden opgenomen, is aan Band D, eerste helft a-b, een 
afzonderlijke lijst van gehanteerde bronnen en literatuur toegevoegd, tenein
de deze boeken ook los van de serie te kunnen gebruiken. Met datzelfde doel 
is in de bijlagen een overzicht van de leden van het kabinet-Beel 1946-1948 en 
de leden van het parlement in deze periode opgenomen.

De totstandkoming van dit boek
De uitwerking van het hierboven geschetste model voor de beschrijving 

van de parlementaire geschiedenis van de Indonesische kwestie in de perio
de-Beel is ingevolge het besluit van het faculteitsbestuur met betrekking tot 
de voltooiing van het project-Beel geschied onder de uitsluitende verant
woordelijkheid van de dekaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, ten 
tijde van het besluit prof.mr. CA.J.M . Kortmann, hoogleraar staatsrecht en 
algemene staatsleer aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholie
ke Universiteit te Nijmegen, die ook als eerste promotor de totstandkoming 
van de Banden A-B-C van het project-Beel - samen met de tweede promotor, 
wijlen prof.dr. A.F. Manning - heeft begeleid. Prof. Kortmann oefent ook na 
zijn terugtreden als dekaan de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de 
voltooiing van het project-Beel namens de dekaan uit. Als auteur ben ik het
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faculteitsbestuur veel dank verschuldigd voor de beslissing die het mijn 
omstandigheden in aanmerking nemend indertijd heeft genomen, ook al be
tekende deze beslissing voor de hoogleraar Kortmann de voortzetting van 
inspanningen die hij zich voor het project-Beel reeds had getroost. Door deze 
beslissing was het mij mogelijk het project onder werkbare omstandigheden 
voort te zetten, waarbij - zoals bij de dissertatie - in goede harmonie met de 
eindverantwoordelijke hoogleraar de voltooiing van het project-Beel zo snel 
en zo goed mogelijk naderbij is gebracht. De publikatie van de slotdelen van 
het project-Beel wordt gelukkigerwijs ook verzorgd door de uitgeverij van 
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KU Nijmegen, het Gerard Noodt 
Instituut (GNI). Langs deze weg spreek ik dan ook graag mijn dank uit je
gens het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KU Nijme
gen en het bestuur van het GNI Nijmegen voor hun inzet bij de voltooiing 
van het project-Beel, dat met dit boek over hoofdstuk XIV.B Nederlands-Indië 
nagenoeg bereikt is: in de verstreken periode sedert de publikatie van de 
Banden A-B-C van het project-Beel is ook de inhoud van Band D, tweede 
helft, op de registers na goeddeels gereed (hoofdstuk XI Wederopbouw en 
volkshuisvesting, hoofdstuk XII Verkeer en Waterstaat, de Bijlagen en de Bron- 
nen-Bibliografie). In het bijzonder geldt mijn dank de hoogleraar Kortmann, 
die de geproduceerde teksten, gedurende de vier jaren die ik in totaal met 
hoofdstuk XIV.B Nederlands-Indië van het project-Beel bezig was, steeds bin
nen enkele dagen van kritische kanttekeningen voorzien wist te retourneren. 
Juridische knopen, die de beschrijving van de parlementaire geschiedenis 
van de Indonesische kwestie in de periode-Beel opleverde, werden goed
deels dank zij zijn slagvaardigheid opgelost. Hoewel een man van minder 
woorden dan ik, heeft prof. Kortmann mijn aanpak - die mijn tweede promo
tor een jaar voor zijn plotselinge en alom betreurde overlijden in een bespre
king met klem was bijgevallen - gerespecteerd en waar nodig verdedigd. De 
interesse die hij voor dit onderwerp aan de dag legde was voor mij een sti
mulans. Het vertrouwen dat het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerd
heid van de KU Nijmegen en in het bijzonder de hoogleraar Kortmann in mij 
en mijn werk hebben gesteld, hoop ik vooreerst met de voltooiing van Band 
D, eerste helft, van het project-Beel te hebben gehonoreerd.

Mijn dank geldt ook de specialisten-meelezers van dit deel van het pro
ject-Beel, te weten dr. P J. Drooglever en mevr.drs. M.J.B. Schouten van het 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag. Zij zijn al vele jaren 
belast met de verzorging van de RGP-bronnenuitgave over de Nederlands- 
Indische betrekkingen 1945-1950 en kunnen derhalve geacht worden de ma
terie van hoofdstuk XIV.B als geen anderen in Nederland te beheersen. Deze 
beide meelezers hebben indertijd bij de voorbereiding van de werkzaam
heden voor dit hoofdstuk enthousiast hun medewerking toegezegd, waar
schijnlijk niet wetend hoeveel werk zij zich daarmee op de hals haalden, ook 
al konden de Banden A-B-C in dit opzicht een waarschuwing inhouden. Zij 
hebben zich niettemin aan het meelezen van de teksten van hoofdstuk XIV.B
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gezet en in 1992 en in 1994 hun bevindingen over de hun aangeboden tekst
delen zwart op wit gegeven, waarbij hun volle, mij verlegen makende in
stemming met de opzet en uitwerking bleek onder toevoeging van enkele 
punten van kritiek en voorstellen tot vervolmaking van de tekst. Deze mede
werking aan mijn project heeft mij niet alleen gesterkt bij mijn werk, maar 
ook anderen kunnen overtuigen van de zin van mijn aanpak. Deze meelezers 
hebben bovendien gefungeerd als vraagbaak gedurende het schrijven van de 
tekst, wanneer ik het spoor in de hoeveelheid materiaal bijster dreigde te 
raken. Ik ben deze beide specialisten-meelezers dan ook zeer erkentelijk voor 
hun hulp, bovenal voor de wijze waarop zij de collegiale contacten gestalte 
gaven. De door prof.dr. S.L. van der Wal gestarte en door de genoemde mee
lezers voortgezette RGP-bronnenuitgave kan overigens niet genoeg geroemd 
worden: ook mijn opzet voor hoofdstuk XIV.B was afhankelijk van de ge
makkelijke beschikbaarheid van deze belangrijke selectie aan bronnenmate
riaal. Een vervolg op deze bronnenuitgave over de periode van de Neder- 
lands-Indonesische betrekkingen na 1950 tot en met de overdracht van Ne
derlands Nieuw-Guinea via een V.N.-interimbewind aan Indonesië mag dan 
ook niet uitblijven. Alleen zo is de nodige historiografie in binnen- en buiten
land over deze belangrijkste bladzijde uit het verleden van Nederland én In
donesië na de Tweede Wereldoorlog goed mogelijk. Zoals eerder vermeld 
vormen de uitgegeven bronnen over de Nederlands-Indonesische betrekkin
gen 1945-1950 met de Handelingen van de Staten-Generaal voor de betrok
ken periode de basis voor dit boekwerk. Daarnaast is gebruik gemaakt van 
de archieven van de Tweede en Eerste Kamer van de Staten-Generaal in Den 
Haag, van het KVP-archief in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijme
gen en van het PvdA-archief in het Internationaal Instituut voor Sociale Ge
schiedenis in Amsterdam, alsook van enkele stukken uit de collecties van het 
Algemeen Rijksarchief in Den Haag (L.J.M. Beel; C.P.M. Romme) en van de 
Philips Company Archives in Eindhoven (betreffende P.F.S. Otten en Indo
nesië). Voor de medewerking bij mijn onderzoek in deze archieven ben ik de 
eigenaren en de beheerders ervan zeer erkentelijk.

Bij de afsluiting van de tekst van hoofdstuk XIV.B Nederlands-Indië van het 
project-Beel heeft de oud-medewerker van de sectie Staatsrecht van de Facul
teit der Rechtsgeleerdheid van de KU Nijmegen, mr. H.J.M. Beekman, even
als bij de afsluiting van de tekst van de Banden A-B-C van het project-Beel 
enkele kwesties op politiek-staatsrechtelijk terrein met mij willen doorne
men. Het geweten van een historicus, die ook op juridisch terrein goed besla
gen ten ijs wil komen, wordt immers bij de afronding van zijn werk wel bij
zonder belast. Mr. Beekman is een meester in het helder en simpel verklaren 
van door politici verhaspelde juridische begrippen. Aldus juridisch bijgespij
kerd is het als auteur mogelijk uitspraak te doen over de geldigheid van be
paalde zienswijzen van de politici dier dagen op de nieuwe rechtsorde in en 
met Indonesië. Voor zijn onmiddellijke medewerking, zijn uiteenzettingen,
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zijn commentaar op mijn tekstvoorstellen en zijn gastvrijheid spreek ik hier 
graag mijn dankbaarheid uit.

De oplevering van hoofdstuk XIV.B Nederlands-Indië is vergemakkelijkt 
door de praktische en morele steun die ik binnen de Faculteit der Rechtsge
leerdheid en daarbuiten mocht ondervinden. Binnen de Faculteit denk ik 
hierbij allereerst aan prof.dr. E.C.C. Coppens, die de begeleiding van het slot
gedeelte van het project naar de concrete vorm als uitgave van het GNI voor 
zijn rekening heeft genomen. In dit verband mag ook de naam van het GNI- 
bestuurslid mr. H.H. Franke, secretaris van het faculteitsbestuur en beheer
der van de Faculteit, niet ontbreken. De toewijzing van de verantwoordelijk
heid voor de afronding van het project-Beel aan de dekaan van de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid van de KU hield ook de inzet van het secretariaat van 
deze faculteit voor het project-Beel in. Achtereenvolgens hebben mevr. V.H.J. 
Guffens-Janssen en mevr. J.C.M. van de Put het typoscript van de tekst van 
hoofdstuk XIV.B en de bijlagen - alsook inmiddels het overgrote deel van 
Band D, tweede helft - op PC verwerkt en opgemaakt. Dat werk moest tus
sen hun normale beslommeringen in gerealiseerd worden. De verzorging 
van de definitieve opmaak van de camera-ready-editie was in de vertrouwde 
handen van mevr. A. Coppens-Baeten. Ik ben de genoemde dames voor hun 
inzet, accuratesse, geduld en waar mogelijk begripvolle benadering van de 
materie en de auteur bij de voltooiing van dit grootste deel van de slotfase 
van het project-Beel zeer veel dank verschuldigd, waarbij ik nu al mijn er
kentelijkheid voor het werk van de twee eerstgenoemden voor de verwer
king van de inhoud van Band D, tweede helft, van het project-Beel insluit. 
De hoogleraren van de Faculteit die ik bij deze belasting van de werkzaam
heden van het secretariaat voor de voeten liep, mogen met deze Band D, 
eerste helft, een concrete vorm van excuus zijn aangeboden. Buiten de Facul
teit der Rechtsgeleerdheid van de KU ben ik prof.dr. A.E. Kersten van de 
Leidse Alma Mater voor zijn vorm van steun zeer verplicht. Bij deze dank- 
baarheidsbetuiging betrek ik graag de leden van de door hem al zoveel jaren 
met verve en groot succes geleide werkgroep, die zich bezighoudt met de 
geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek na 1945 en van de 
Europese integratie, wegens hun hartelijke collegiale betrekkingen.

Aparte vermelding verdient de medewerking die ik heb ondervonden bij 
het verzorgen van de aanzienlijke hoeveelheid illustraties bij dit hoofdstuk. 
Het meeste materiaal heb ik ontleend aan het Spaarnestad-fotoarchief in 
Haarlem, een rijke bron die door de efficiënte en hulpvaardige beheerders 
ervan - onder wie ik in dit verband graag drs. Mare Voskuyl wil noemen - 
goed stroomt. Voor de geïnteresseerde contemporaine historicus is dit ar
chief een "mer a boire", waarbij de harde financiële werkelijkheid hem voor 
een verdrinkingsdood moet behoeden. Gelukkig zijn er financiers gevonden
- zie hieronder - die het mogelijk hebben gemaakt van dit archief en andere 
vindplaatsen van fotografisch materiaal toch ruimschoots gebruik te maken. 
Zo onder meer van uniek fotomateriaal uit Indonesië. Het archief van het
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ministerie van Buitenlandse Zaken heeft namelijk een kleine uit Indonesië 
afkomstige fotoverzameling over de periode voor, tijdens en kort na de para
fering van de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati, welke door tussen
komst van dr. P.J. Drooglever welwillend door het ministerie in de persoon 
van het hoofd van het bureau W.O.B., drs. A.L.M. van Zeeland, te mijner be
schikking werd gesteld. De ambassade van het Koninkrijk in Jakarta heeft, in 
de persoon van het hoofd Pers en Culturele Zaken drs. M.A.N. Gitz, het 
rechthebbende fotobureau Ipphos weten te lokaliseren en heeft zorg gedra
gen voor de contacten met dit fotobureau. Fotobureau Ipphos heeft door een 
gunstige prijs publikatie van dit fotomateriaal over de republikeinse kant in 
dit boek mogelijk gemaakt. Ook de fotobureaus ANP (Amsterdam) en Thu- 
ring (Den Haag) hebben welwillend hun prijzen aangepast aan het niet-com- 
merciële karakter van deze uitgave. Het Spaarnestad-fotoarchief heeft de 
slotrekening afgestemd op de beschikbare subsidies, hetgeen ik hier dank
baar vermeld. Medewerking bij het vinden van fotomateriaal betreffende 
enkele protestants-christelijke politici uit de beschreven periode is verleend 
door het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantis
me van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Mevr.drs. PA .H . Appels-van 
Heijst stond welwillend een door haar gemaakte foto van het Linggadjati- 
monument te Linggarjati (Indonesië) af voor gebruik in deze publikatie. 
Evenals voor de Banden A-B-C van dit project mocht ook voor Band D ter 
illustratie gebruik worden gemaakt van de caricaturen van L.J. Jordaan in De 
Groene Amsterdammer en Het Parool. Ook Elseviers Weekblad (Uitgeversmaat
schappij Bonaventura) was zo vriendelijk het gebruik van caricaturen van de 
hand van Eppo Doeve voor deze uitgave toe te staan, waarbij steun is onder
vonden van de beheerder van het Doeve-archief, het Nederlands Persmu
seum in Amsterdam. Keesings Historisch Archief tekende geen bezwaar aan 
tegen het gebruik van kaartenmateriaal uit de jaren 1946-1948. De advisering 
door prof. mr. A. Quaedvlieg in enkele auteursrechtelijke aangelegenheden 
inzake het fotomateriaal kwam goed van pas. Ik ben alle hiervoor genoemde 
personen, fotobureaus en andere rechthebbenden zeer erkentelijk voor hun 
begripvolle en snelle medewerking, alsook in de betreffende gevallen voor 
hun welwillende prijsafspraken of hun beschikbaarstelling van gevraagd 
materiaal om niet.

Een apart vraagstuk vormt tegenwoordig de zorg voor de financiële kant 
van de uitgave van een wetenschappelijk werk, zeker op een naar huidige 
maatstaven gemeten commercieel onaantrekkelijk gebied als dat van de va
derlandse politiek-parlementaire geschiedschrijving. De wijze waarop met 
de financiering van de uitgave van de Banden A-B-C van het project-Beel is 
geworsteld en welke oplossingen en steun indertijd zijn gevonden heb ik in 
een onderhoud met een journalist van NRC-Handelsblad, afgedrukt in het 
nummer van 16 maart 1991 (zaterdags bijvoegsel), en aan het slot van mijn 
Voorwoord en verantwoording in Band A van dit project uiteengezet. Inmiddels 
zijn de nodige positieve tot lovende recensies van de Banden A-B-C van het
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project-Beel van de hand van gerenommeerde specialisten op dit terrein ver
schenen: de historicus prof.dr. Jan Bank in De Volkskrant van 3 februari 1990; 
de politicoloog-historicus dr. Bert Zeeman in Het Parool van 10 maart 1990; 
de politicoloog-historicus dr. Cees Wiebes in Vrij Nederland van 1 april 1990; 
de politicoloog dr. H. van Spanning in Christen-Democratische Verkenningen
1991 (1), pp. 74-78; de bestuurskundige dr. D.F. Westerheijden in Acta Politica
1992 (2), pp. 236-238; de economisch historicus prof.dr. Joh. de Vries in 
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 1993 (1), 
pp. 122-123. Niettemin bleek het slechts mogelijk op niet-commerciële wijze 
het vervolg op de Banden A-B-C van het project-Beel te produceren, in dit 
geval via het vriendelijk aanbod van het GNI te Nijmegen. Op het gevaar af 
met deze veronderstelling recensenten van hun strategische positie in het 
van subsidies en derde geldstromen afhankelijk gemaakte historisch-weten
schappelijke bedrijf nog meer bewust te maken, ga ik er van uit dat de posi
tieve reacties op de verschenen delen van de serie kunnen hebben bijgedra
gen aan de gunstige beschikkingen op mijn verzoeken om steun bij een niet- 
commerciële uitgave. Dank zij welwillende subsidiëring is de produktie van 
Band D van het project-Beel inmiddels namelijk verzekerd. Zo heeft de Stich
ting Parlementaire Geschiedenis, allereerst belast met de medefinanciering 
van de beschrijving van de parlementaire geschiedenis van Nederland voor 
het tijdvak-Drees, mijn subsidie-aanvrage voor steun bij de uitgave van Band 
D van het project-Beel beantwoord met de toezegging van een ruimhartige 
garantiesubsidie. Omdat de kosten van het gebruik van het fotomateriaal uit 
het Spaarnestad-fotoarchief niet in verhouding stonden tegenover de druk
kosten van Band D, eerste helft, die als niet-commerciële uitgave toch al sub
sidie behoeft, is door bemiddeling van de oud-dekaan van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de K.U., prof.mr. A.V.M. Struycken, een beroep ge
daan op de voorzitter van de Raad van Bestuur van het VNU-concern - 
waaruit het Spaarnestad-fotoarchief afkomstig is - drs. J.L. Brentjens, om 
hierbij de financiële helpende hand te bieden. Auteur, uitgever en de Facul
teit der Rechtsgeleerdheid van de K.U. Nijmegen zijn de heer Brentjens en de 
Raad van Bestuur van het VNU-concern zeer erkentelijk voor de positieve 
reactie op dit verzoek, waardoor het mogelijk werd het verhaal over de poli- 
tiek-parlementaire geschiedenis van de Nederlands-Indonesische betrekkin
gen in 1946-1948 op cruciale momenten van - veelal onbekend - illustratiema
teriaal te voorzien. Het bestuur van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stich
ting was bereid om in reactie op mijn subsidie-aanvrage en in afwijking van 
zijn beleidslijn om geen vervolgsubsidies toe te kennen, het belang van deze 
publikatie van Band D van het project-Beel te onderstrepen door wederom 
een substantiële subsidie aan het project-Beel te verlenen. Met deze subsidie, 
nog aangevuld met een noodgedwongen bescheiden bijdrage van de Facul
teit der Rechtsgeleerdheid van de K.U. zelf, was het mogelijk de overige kos
ten verbonden aan de bijzondere illustraties in dit deel van het project-Beel 
te dekken. De besturen van de genoemde subsidiërende instanties zeg ik
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hierbij graag dank voor hun steun, die een behoorlijke uitgave van dit na
slagwerk, dat waarschijnlijk precies als de overige Banden in deze serie voor 
een dergelijk werk nog redelijk verkocht en in ieder geval veel geleend en 
geraadpleegd zal worden, garandeert. De gebruiker van Band D, eerste helft 
(a-b), hoofdstuk XIV.B Nederlands-Indië, van de Parlementaire geschiedenis van 
Nederland na 1945, deel II: De periode van het kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 
1948, mag vast beproeven in hoeverre de inhoud de kostbare zorg voor een 
solide en royaal geïllustreerde uitvoering van de uitgave van Band D van het 
project-Beel en derhalve de subsidies, tegemoetkomingen en verleende me
dewerking waard was.

Nijmegen, december 1994 Dr M.D. Bogaarts
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XIV
B. N e d e r l a n d s -In d ië

I. Van de instelling van de Commissie-Generaal tot en met het Akkoord 
van Linggadjati

a. Inleiding
De kaarten inzake de Indonesische problematiek waren al in 1945-1946 

grotendeels geschud. Zoals in deel I van de parlementaire geschiedenis van 
Nederland na 1945 is geschilderd, is het toen zowel voor de Indonesische Re
publiek als voor Nederland zeer moeilijk geworden tot overeenstemming te 
komen. Centraal in de gehele kwestie stond de vraag hoe uitwerking te ge
ven aan de belofte van de koninklijke rede van 7 december 1942, waarin her
structurering van het rijksverband tussen Nederland en de gewesten overzee 
werd toegezegd op de hechte grondslag van volledige deelgenootschap en 
vrijwilligheid. Nederland, Indonesië, Suriname en Curagao (Antillen) zou
den samen een verband moeten vormen en interne zaken zelf of in samen
werking met de andere partners moeten behartigen. Die herstructurering 
van het rijksverband zou ongetwijfeld een rijksconferentie vorderen na de 
bevrijding van alle rijksdelen. Deze conferentie kon echter na de oorlog niet 
onmiddellijk worden georganiseerd vanwege een aantal nieuwe door de oor- 
logsafloop geschapen feiten. Die feiten hebben in Indië en in Nederland zo
danige problemen geschapen dat het uitzicht op de mogelijkheid met succes 
een dergelijke rijksconferentie ter vernieuwing van de rechtsorde van het 
Rijk te kunnen houden voorlopig van de baan was. Naarmate daarna de tijd 
verstreek moest onderkend worden dat het moment voor het grote gebaar 
ter overbrugging van de standpunten van de republikeins-Indonesische na
tionalisten en van Nederland voorbij was en de politieke ruimte aan beide 
kanten voor een daadwerkelijke verzoening van deze standpunten snel klei
ner werd.

Belangrijkste feit was dat op 17 augustus 1945 door Soekarno en Moh. 
Hatta in Indië de Republiek Indonesia - waarin zij zelf de posities van presi
dent en vice-president gingen bekleden - was uitgeroepen, na de capitulatie 
van Japan op 15 augustus 1945 en het daardoor aangekondigde einde van de 
Japanse bezetting van Indië. In het gezagsvacuüm, dat was ontstaan doordat 
er geen Nederlandse noch geallieerde troepen onmiddellijk na de Japanse 
capitulatie konden optreden in Indië, kon deze Republiek in de belangrijkste 
delen van de Indische archipel wortel schieten. Achter de Republiek ging 
echter een aantal stromingen verscholen: er waren de weinig geregelde troe
pen of benden van Indonesiërs, die de onafhankelijkheid met het Japanse 
wapen in de vuist wilden veroveren, ook op binnenlandse groepen die ande
re wegen zochten; er waren groepen die tegelijk met de onafhankelijkheid 
een ander godsdienstig, sociaal en economisch patroon wensten in te voeren
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na de desintegratie onder het Japanse bewind; er waren ook personen, die 
een gematigde, op de intrede in de wereldgemeenschap georiënteerde poli
tiek wensten te voeren. Soekarno was, hoe men verder ook over hem dacht 
in Indonesië en elders - in Nederland zouden zijn contacten tijdens de Japan
se bezetting met de bezetter hem lang worden nagedragen -, het symbool 
van de onafhankelijkheidsbeweging, die rechtstreeks voortkwam uit de na
tionalistische bewegingen vóór de Japanse inval, geworden. Soekarno repre
senteerde echter niet alleen een conglomeraat aan groeperingen, ook het ge
zag van "zijn" Republiek was zeer beperkt en verbrokkeld. Dat gezag was 
niet in alle delen van het overzeese gewest en zelfs niet op geheel Java ge
vestigd, zodat gezagsloosheid met alle gevolgen van dien (bendewezen) het 
gevolg was. De Britten hadden, toen Indië aan het einde van de oorlog plot
seling was overgeheveld van de Amerikaanse naar de Britse operatiesector, 
onvoldoende en politiek weinig gemotiveerde, want voornamelijk Brits- 
Indische, troepen ter beschikking om op te kunnen treden. Nederland had 
met gezagsbataljons en civiel personeel onmiddellijk een bijdrage kunnen 
leveren, indien de geallieerden volledige medewerking zouden hebben ver
leend. Om politieke redenen waren de V.S. afwijzend en de Britten onder 
Labour terughoudend ten aanzien van een herstel van het Nederlandse ge
zag zonder meer. Nederland was trouwens voor het oorlogsmaterieel, de 
betaling (krediet) en de verscheping ervan aangewezen op geallieerde steun 
en medewerking om ten volle de verantwoordelijkheid in Indië weer te kun
nen dragen. Hier lag dus een sterke beperking van de Nederlandse wensen. 
Nederland diende zich met name aan de Britse wensen te conformeren om 
toegang tot en herstel van het gezag in Indië te krijgen.

De eerste reactie van Nederlandse zijde was geen contact te zoeken met de 
nieuwe Republiek Indonesia, die men vooral zag als een schepping onder 
Japanse bescherming. Binnen het Koninklijk Huis evenwel moet Z.K.H. Prins 
Bernhard der Nederlanden, de gemaal van de toekomstige troonopvolgster 
en met groot gezag bekleed als Bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrach
ten bij de bevrijding van het land, in de nazomer van 1945 gespeeld hebben 
met de gedachte om naar Nederlands-Indië te gaan teneinde met de republi
keinse leiders contact op te nemen en aldus door dit gebaar de uitvoering 
van de koninklijke rede van 1942 te verzekeren. Koningin Wilhelmina zou 
echter bevreesd zijn geweest voor het leven van de Prins en haar toestem
ming hebben geweigerd, waarmee - indien althans de regering geen blokka
des zou hebben opgeworpen, wat weinig waarschijnlijk is - een goede kans 
op vermindering van het wederzijdse wantrouwen moet zijn verspeeld. Pas 
onder Britse druk is het Nederlandse gezag er toe overgegaan met de Repu
bliek contact op te nemen (oktober 1945). De Britten hadden slechts beperkte 
doelen: de ontwapening van de Japanse troepen; de bescherming van de ge
ïnterneerden - die nog steeds gevangen zaten in het najaar 1945 en in som
mige streken een soort gijzelaars waren geworden van republikeinse groe
pen, beschermd door de voormalige bewakers, de Japanners - en het vesti-
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gen van enige bruggehoofden om de verbindingen overeind te houden. De 
Britten meenden dat in enige vorm aan de Republiek tegemoet moest wor
den gekomen om de gematigde kringen in deze Republiek te steunen en te 
bewegen met de geallieerden samen te werken bij het herstel van orde en 
rust in de Indische archipel. De Labour-regering voelde er niet veel voor een 
koloniaal bestuur te herstellen, waar Engeland zelf in India, Birma en Ma- 
lakka de liquidatie van de koloniale verhoudingen voorstond. Het contact 
dat de hoogste Nederlandse gezagsdrager, de luitenant-gouvemeur-generaal 
(LtGG) H.J. van Mook, uiteindelijk met Soekarno had gelegd moest echter op 
gezag van de Nederlandse regering worden afgebroken. Het Staatshoofd 
verhinderde het ontslag van Van Mook. Soekarno trok zich daarop in no
vember 1945 terug in Djocjakarta (nader aan te duiden als: Djocja) om zo alle 
verantwoordelijkheid voor samenwerking inzake de handhaving van orde 
en rust te ontgaan. De confrontatie-politiek ten opzichte van Soekarno be
perkte de mogelijkheden van de gematigden in de Republiek rond Soetan 
Sjahrir, de sedert 14 november 1945 optredende socialistische republikeinse 
premier. Het gezagsvacuüm door de afwezigheid van Brits-Nederlands ge
zag en van een overal effectief opererend republikeins gezag in Indië eiste in 
deze context van confrontatie eind 1945-begin 1946 zijn tol. Het maakte het 
niet alleen "rampokkers" mogelijk te plunderen en te moorden, maar gaf ook 
gelegenheid aan nationalistische jongerengroepen (pemoeda's) in de berucht 
geworden bersiap("weest paraat")-tijd zich te keren tegen leven en goed van 
Nederlanders, Indische Nederlanders, Ambonnezen, van een pro-Neder- 
landse houding verdachte Indonesiërs en in enkele gevallen Japanners. Ten
slotte zijn ook Chinezen in de chaotische tijd massaal om het leven gebracht. 
De confrontatie tussen republikeinen enerzijds en het Nederlands-Britse ge
zag anderzijds culmineerde in de slag om Soerabaja, waar de op 25 oktober 
1945 gelande en aanvankelijk door de Indonesiërs gedulde Britse troepen 
enkele dagen later door republikeinse eenheden werden aangevallen. Ook in 
Midden-Java barstten gevechten los tegen Britse troepen die vanuit Sema- 
rang enkele kampen met geïnterneerden wilden bereiken. Evenzo ontston
den er in en rondom Batavia de nodige gevechten. Van groot belang voor de 
ontwikkelingen in Indië in het eerste naoorlogse jaar is de daarop volgende 
veldslag tussen republikeinse eenheden en de ter ontzetting van de terugge
drongen Britse troepen in Soerabaja aan land gezette 5e Brits-Indische divisie 
onder generaal-majoor E.C. Mansergh geworden (november 1945). Deze we
ken durende gevechten, die vele duizenden slachtoffers aan beide zijden 
hebben gevergd, hebben de Britten ook militair overtuigd van de noodzaak 
zeer terughoudend op te treden in Indië, zich te beperken tot de handhaving 
van enkele enclaves op Java (Batavia-Bandoeng; Semarang; Soerabaja) en 
Sumatra (Medan; Padang; Palembang) en de Nederlanders eens te meer on
der druk te zetten een politieke oplossing te bereiken. De Britten hadden hun 
militaire les geleerd: de republikeinse eenheden zouden niet eenvoudig zijn 
uit te schakelen, een les die door de Nederlanders evenwel na enige tijd is
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veronachtzaamd, zoals de ontwikkelingen in de periode-Beel zouden leren. 
Aanvankelijk namelijk heeft de slag om Soerabaja met de overige geweldda
digheden niet nagelaten effect te hebben op Van Mook en zijn omgeving. 
Van Mook en zijn staf begrepen maar al te goed dat aan een militaire herove
ring van Java en Sumatra - de Buitengewesten waren wel grotendeels onder 
Britse controle gebracht - op korte termijn niet gedacht kon worden en het 
roer om moest. Overleg met de republikeinen was in deze visie onvermijde
lijk. Het wachten was op de Nederlandse regering.

Intussen was de Nederlandse regering volop bezig met de vraag welke 
koers men moest varen om uit de Indische perikelen te komen. Onderdruk
king van de Republiek leek niet uitvoerbaar. Van Nederlandse kant (Van 
Mook, de Nederlandse regering) werd hoogstens gedacht aan een federale 
structuur in Indië, dat met het Koninkrijk verbonden bleef. Dit botste op de 
eis van republikeinse kant: de volledige soevereiniteit als teken van gelijk
waardigheid, al was Sjahrir bereid te erkennen dat deze soevereiniteit niet 
onmiddellijk kon worden verleend en samenwerking met het Nederlandse 
gezag nodig was. Maar Sjahrir had rekening te houden met de extremistische 
groeperingen die het volle pond aan soevereiniteit opeisten, zoals nog nader 
zal worden beschreven. Daartegenover stond dat de chaotische toestanden in 
Indië zeker in Nederland zelf de roep om krachtige maatregelen luider de
den worden. De Nederlandse regering kon misschien nog wel begrip op
brengen voor de inschatting van Van Mook en zijn staf van de kracht van het 
Indonesisch nationalisme, zij moet aan de andere kant zich bewust zijn ge
weest van haar beperkte politieke reikwijdte. Na vooroverleg in de boezem 
van het kabinet volgde eind december 1945 overleg tussen vertegenwoordi
gers van de Nederlandse regering, vergezeld door Van Mook, met de Britse 
regering in Chequers. De Britse regering wilde wel eens weten wat de Ne
derlandse regering en het Nederlands gezag in Indië van plan waren. De 
Nederlandse, voornamelijk door Van Mook zelf geïnspireerde, voorstellen 
kwamen neer op een Indonesisch gemenebest, dat deel zou uitmaken van 
het Koninkrijk; de door de Kroon te benoemen Gouverneur-Generaal zou 
een politiek, voornamelijk uit Indonesiërs bestaand, kabinet benoemen en 
ontslaan; het wetgevend lichaam zou alle gebieden en volksgroepen moeten 
vertegenwoordigen, waarbij het kiesrecht geleidelijk zou worden uitgebreid; 
het Koninkrijk zou verantwoordelijkheid houden voor de rechtswaarborgen 
in de Indonesische federatie; het Rijkskabinet zou alle ministers van de delen 
van het Rijk omvatten; de relatie tussen de delen van het Rijk zou na enige 
tijd - gedacht werd aan 25 jaar - opnieuw kunnen worden bezien, met in
schakeling van arbitrage bij onenigheid. Hoewel de Britse regering liet weten 
met het gebodene tevreden te zijn, leidde dit niet onmiddellijk tot Britse in
schikkelijkheid inzake de volledige toelating van Nederlandse strijdkrachten 
in Indië. Wél wees de Britse regering een onderhandelaar voor Indië aan in 
de persoon van de diplomaat sir Archibald Clark Kerr (Lord Inverchapel).
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De regering heeft op ongewone wijze getracht de Voorlopige Staten-Gene
raal in te lichten over hetgeen in de noodsituatie van dat moment was on
dernomen en waarop werd afgestevend. Op 3 en 7 januari 1946 zijn twee be
sprekingen gehouden tussen leden van de regering en de landvoogd ener
zijds en Kamer- en fractievoorzitters en Indië-specialisten uit de beide Ka
mers van de (Voorlopige) Staten-Generaal anderzijds. Blijkens de notulen 
van deze bijeenkomsten moest de Nederlandse regering erop rekenen dat 
het buiten het parlement om opgestelde plan dat de Britten was bekend ge
maakt in Nederland op veel weerstand zou stuiten. De ministers en de land
voogd slaagden er niet in om de voor Nederland ongelukkige omstandighe
den ook voor de niet-linkse leden van het parlement zodanig gewicht te ge
ven dat afdoende zou kunnen worden verklaard waarom buiten het parle
ment om geprejudicieerd was op hetgeen vrucht moest zijn van open onder
handelingen met alle partijen - niet alleen de republikeinen - ter hervorming 
van de rijksstructuur zoals de Koningin in 1942 had aangekondigd. Premier 
W. Schermerhorn meende echter dat er nationaal en internationaal geen an
dere keuze was en dat Nederland met de nationalisten tot overeenstemming 
had te komen om een positie voor de Nederlanders in Indië te redden. De 
minister van Overzeese Gebiedsdelen, de sociaal-democraat J.H.A. Loge- 
mann, wees op de onmogelijkheid om met geweld de situatie te redden, nog 
afgezien van de risico's daarvan voor de nog geïnterneerde Nederlanders. 
Hen pacificatie naar oud model zou, volgens de landvoogd, de inzet van 
75.000 man gedurende twee jaar vergen. Het was derhalve in de ogen van de 
eveneens aanwezige co-formateur van dit eerste na-oorlogse kabinet, de mi
nister van Sociale Zaken W. Drees (SDAP), geboden gewapend optreden te 
reserveren voor de strijd tegen de extremisten, die na een overeenkomst met 
gematigde republikeinen ongetwijfeld nodig zou zijn. De regering, aldus 
Drees, was ervan overtuigd dat de gematigde nationalistische leiders van de 
Republiek (Sjahrir c.s.) bereid zouden zijn in Nederland te onderhandelen, 
waardoor Engeland Nederland zou kunnen steunen. Deed men dat niet, dan 
was volgens Drees een grote koloniale oorlog niet te voorkomen en moest 
Nederland de tegenwerking van een Grote Mogendheid als Engeland en van 
de V.N. onder ogen zien. De door de regering in dit besloten overleg met le
den van het parlement naar voren gebrachte argumenten zouden hun gel
digheid niet verliezen, maar hebben ook toen niet de oppositie ter rechterzij
de kunnen vermurwen. Nadat vervolgens de regering in een nota aan de 
Tweede Kamer had aangekondigd dat Van Mook het contact met de Repu
bliek zou hervatten, kon dan ook niet verwacht worden dat het Kamerdebat 
over deze nota veel steun voor de regering in deze kwestie zou opleveren. 
De debatten, halverwege januari 1946, eindigden met de aanneming van een 
motie van de Indië-specialist van de KVP-Kamerfractie, Max van Poll, om 
een parlementaire commissie van onderzoek naar Indië af te vaardigen. 
Links (de latere tot PvdA samengegroeide groeperingen en de CPN) steunde 
de motie niet; zij werd ontraden door de minister van Overzeese Gebieds-
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delen. Links heeft in deze Kamer en in de Eerste Kamer, toen daar deze 
commissie van onderzoek aan de orde werd gesteld, geweigerd personen 
voor deze commissie te benoemen. Ter linkerzijde ging men ervan uit dat de 
spoedige uitzending van de commissie midden in de onderhandelingen met 
de nationalisten slechts zou worden beschouwd als een motie van wantrou
wen tegen de regering en de landvoogd en derhalve het onderhandelings- 
klimaat moest bederven. De linkse minderheid was van oordeel, zoals jhr. M. 
van der Goes van Naters (voorzitter van de SDAP-fractie in de Tweede Ka
mer) in het seniorenconvent van de beide Kamers met leden van de regering 
op 31 januari 1946 aan dit thema gewijd betoogde, dat het belang van het 
Koninkrijk zwaarder woog dan de regel dat de minderheid zich bij de meer
derheid diende aan te sluiten. In Engeland en bij de Republiek werd het uit
zenden van deze commissie, die 16 februari 1946 voor twee maanden naar 
Indië vertrok, inderdaad gezien als een stok tussen de benen van Van Mook, 
juist ook omdat de commissie niet een breed parlementair draagvlak had. 
Het op 1 mei 1946 uitgebrachte rapport van deze commissie was dan ook 
tamelijk eenzijdig georiënteerd op dat deel van de Nederlandse bevolkings
groep in Indië, dat veel kritiek had op het regeringsbeleid, het optreden van 
Van Mook en de houding van de Britten. Veel gewicht heeft dit rapport dan 
ook niet gehad.

Het kabinet Schermerhorn-Drees kwam, na besloten overleg met de 
Tweede Kamer (comité-generaal) op 7 en 8 februari 1946, op 10 februari 1946 
met nader uitgewerkte voorstellen over de toekomstige gang van zaken, 
waarover met de Republiek zou worden onderhandeld, in de openbaarheid. 
Deze voorstellen zijn op last van de regering door de LtGG Van Mook in 
Batavia publiek gemaakt en bij brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer 
aangeboden. Kernpunt van de voorstellen was de begrensde overgangspe
riode voor een Gemenebest Indonesië van landen met uiteenlopende graden 
van zelfregering, waarna het staatkundig lot in vrijheid zou kunnen worden 
bepaald. Gedurende de overgangsperiode zou een democratisch deelgenoot
schap gelden tussen het Gemenebest Indonesië en de overige delen van het 
Koninkrijk. Dat Gemenebest Indonesië zou met eigen organen de inwendige 
aangelegenheden regelen, met een eigen volksvertegenwoordiging en een 
daarmee in harmonie samengesteld ministerie, waarbij de vertegenwoordi
ger van de Kroon als hoofd van de regering zou optreden. Om te voldoen 
aan de eisen van het Handvest van de Verenigde Naties (art. 73) zou deze 
vertegenwoordiger met bijzondere bevoegdheden dienen te worden bekleed 
ten behoeve van de waarborging van de fundamentele rechten, goed bestuur 
en gezonde financiën. De constitutie zou waarborgen dienen te bevatten om
trent de fundamentele rechten als die van vrijheid van godsdienst, mening 
en meningsuiting, de rechtsgelijkheid, de bescherming van persoon en goed, 
alsook omtrent de bescherming van de rechten van de minderheden en de 
onafhankelijke rechtspraak. De centrale organen van het Koninkrijk-nieuwe- 
stijl zouden volgens deze voorstellen dienen te worden samengesteld uit
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vertegenwoordigers van de rijksdelen. Zo zou er een rijkskabinet functione
ren en zou rijkswetgeving de goedkeuring behoeven van de volksvertegen
woordigingen van de rijksdelen. Na inwerkingtreding van de constitutie van 
het Gemenebest Indonesië zou de Nederlandse regering de toetreding van 
het Gemenebest tot de internationale gemeenschap (de V.N.) bevorderen. 
Hiermee werden de lijnen voor de toekomst en de strijdpunten daarbij uitge
tekend: de federatieve opzet van Indonesië, geregeerd door de vertegen
woordiger van de Kroon met een kabinet van in meerderheid Indonesische 
ministers en een evenzeer hoofdzakelijk Indonesische parlement, verbonden 
in een rijksverband met Nederland en de West, gedurende een begrensde 
overgangsperiode; het Gemenebest Indonesië zou weliswaar soeverein zijn - 
lidmaatschap V.N. -, maar uitwendige aangelegenheden (buitenlandse be
trekkingen; defensie) zouden kennelijk rijkszaken zijn; de inhoud van de 
constitutie en de vorm van het bestuur moesten garanties vormen voor de 
handhaving van de fundamentele rechten en deugdelijk bestuur. Vraagte
kens konden worden gesteld bij de federatieve opzet, waarvan nog geen 
duidelijke contouren zichtbaar waren en die kon worden gezien als een po
ging de republikeinse aanspraken tegenwicht te bieden; bij het rijksverband, 
namelijk over de mate van soevereiniteit voor federatie en /of rijksverband; 
bij de invulling op voorhand van een constitutie die nog met vertegenwoor
digers van de archipel moest worden geschreven; bij de onbepaalde duur 
van de overgangsperiode. Deze geschilpunten zouden grotendeels de rode 
draad vormen in de Indonesische kwestie. In deze voorstellen was de Repu
bliek niet genoemd. Dit kon - gezien het ontbreken op dat moment van dui
delijke niet-republikeinse alternatieven in Indonesië - verstandig zijn om de 
Gemenebest-constructie in Indonesië werkelijk open te houden. Aan de an
dere kant stak de regering hiermee ook wel de kop in het zand, zoals spoedig 
zou blijken: de Republiek kon nu eenmaal niet worden genegeerd. Daar de 
Nederlandse regering met de verklaring van 10 februari 1946 constructieve 
voorstellen op tafel had gelegd, kreeg het Nederlandse gezag - ook letterlijk - 
wat meer voet aan de grond in Indonesië. Onder bemiddeling van de Engel- 
sen, die nu Nederlandse troepen wilden toelaten in een groot aantal nog niet 
voor het Nederlandse gezag geopende gebieden (vanaf maart 1946) zoals in 
de Britse enclaves op java en op Sumatra, gingen Van Mook en de premier 
van de Republiek, de al eerder genoemde zeer gematigde Soetan Sjahrir, pra
ten over de Nederlandse voorstellen.

Omdat het Van Mook al spoedig duidelijk werd dat de gesprekken stuk 
zouden lopen op de positie van de Republiek in de toekomst, wenste hij een 
breder overleg. Dat werd op het landgoed De Hoge Veluwe (Jachtslot St. 
Hubertus) in Nederland gevoerd in april 1946, tussen afgevaardigden van de 
Republiek, Van Mook en leden van het Nederlandse kabinet. Dit overleg 
heeft de kloof niet gedicht, omdat de binnenlandse politieke verhoudingen 
in Nederland een grote invloed uitoefenden en een oplossing in de weg heb
ben gestaan. De Republiek, in wezen uit op een eenheidsstaat onder haar lei-
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ding, wilde nog wel een - hegemoniale - partner zijn in een federatieve opzet, 
het gezag uitoefenend over Java, Madoera én Sumatra, als zodanig bij een 
overeenkomst met Nederland erkend. De Nederlandse regering meende po
litiek niet verder te kunnen gaan dan bij protocol de Republiek, beperkt tot 
Java en Madoera, te aanvaarden als aparte deelgenoot in het Gemenebest In
donesië, dat samen met Nederland, Suriname en Curagao (Antillen) partner 
zou zijn in het Koninkrijk. De Nederlandse regering zou met de onderschei
dene delen van Indonesië en de niet-Indonesische bevolkingsgroepen over
leg plegen over de opzet van het Gemenebest Indonesië. De republikeinen 
namen geen genoegen met het terugdringen van de Republiek tot een gewo
ne deelstaat; bij aanvaarding hiervan zouden ernstige repercussies binnen de 
Republiek moeten worden gevreesd. Anderzijds stond Nederland vlak voor 
de verkiezingen en het kabinet, dat in meerderheid een PvdA-doorbraak- 
kabinet was, voelde er niets voor concessies te doen die zich zouden wreken 
in de stembus. Immers: Romme had in zijn artikel, De week der schande, in De 
Volkskrant bezwaar aangetekend tegen de onderhandelingen met de Repu
bliek en gesteld dat over de eenheid van het Rijk moest worden gesproken in 
het parlement. De propaganda van de KVP zou hierop nog inhaken, zoals in 
dit boek (Band A, hoofdstuk I, par. I) is uiteengezet. De Republiek, die zich 
aanvankelijk had neergelegd bij een vooraanstaande plaats in een federatieve 
opzet en een overgangsperiode, wilde daar nu blijkens het officiële antwoord 
van 15 juni 1946 op de Nederlandse voorstellen niets meer van weten: het 
was nu alles of niets. Derhalve de volledige soevereiniteit en volkenrechtelij
ke erkenning van een Indonesisch-republikeinse staat, omvattende alle delen 
van het voormalige Nederlands-Indië, die in bondgenootschap zou treden 
met Nederland. De kern van dit stuk was ook al als antwoord gegeven op de 
regeringsverklaring van 10 februari 1946. Er was dus niets bereikt. Met de 
mislukking van De Hoge Veluwe-conferentie werden de verkiezingen en de 
formatie van 1946 belast: hoe moest een oplossing worden gevonden voor de 
toekomst van Indonesië, die acceptabel zou zijn zowel voor Nederland als 
voor de Republiek, nu het goede moment om met de nog weinig gevestigde 
Republiek tot overeenstemming te komen was vervlogen?

Op 2 mei 1946, kort voor de verkiezingen, werd het Indië-beleid door de 
regering bij monde van minister van O.G. Logemann in de Tweede Kamer 
verantwoord, waarbij afstand werd genomen van het begin mei verschenen 
Verslag van de parlementaire missie naar Indië. De regering toonde zich, 
blijkens deze verklaring, bereid om conform de regeringsverklaring van 10 
februari 1946 de Republiek te erkennen als onderdeel van een federatief Ge
menebest Indonesië, dat deel zou uitmaken van het met de West op te zetten 
vernieuwde Koninkrijk der Nederlanden. De bereidheid van de Republiek 
als constituerend deel van Indonesië op te treden zou volgens de regering 
immers het einde van de revolutie van de kant van de republikeinen beteke
nen. De regering liet weten de Republiek als deelstaat een de-facto-gezag toe 
te willen kennen over de delen van Java en Madoera, die niet behoorden tot
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de arealen die door de geallieerde troepen werden beschermd. De regering 
betwistte echter de aanspraken van de Republiek op zeggenschap in Suma- 
tra. De Nederlandse regering was van oordeel dat de Buitengewesten 
(Borneo; Oost-Indonesië), alsook Sumatra, zich vrijelijk en democratisch 
moesten kunnen uitspreken over de toekomstige status binnen Indonesië. De 
regering weigerde de Republiek in streken, waar zij geen gezag uitoefende, 
een zekere predominantie toe te kennen. Wel wilde de regering in beginsel 
aanvaarden dat de bedoelde gebieden voor de Republiek zouden kunnen 
kiezen, waardoor dan de door de Republiek gewenste eenheidsstaat tot 
stand zou zijn gebracht. De regering deelde verder mee dat van een verdrag 
met de Republiek over de modaliteiten van de nieuwe rechtsorde in Indone
sië geen sprake kon zijn: deze door de Republiek verlangde vorm van juridi
sche erkenning van haar soevereine status strookte natuurlijk niet met de 
toegewezen rol van deelstaat. De regering meende dan ook dat dit op andere 
wijze moest worden geregeld, hetgeen bijvoorbeeld de protocolvorm kon 
zijn. Met deze verklaring gaf de regering de grenzen aan, waarbinnen de Re
publiek kon deelnemen aan de nieuwe rechtsorde. Deze grenzen zijn - be
houdens de toewijzing van Sumatra als republikeins gebied - ook in de ver
dere onderhandelingen met de Republiek, die in de periode-Beel hebben ge
leid tot het Akkoord van Linggadjati, in acht genomen. Het gelukte aanslui
tend het KVP-Kamerlid Van Poll een meerderheid van KVP, PvdA en CPN 
in de Tweede Kamer te verwerven voor zijn motie die de autonomie voor 
Indonesië, het overleg ook met de buitengewesten, de noodzaak zo snel mo
gelijk een Rijksconferentie bijeen te roepen, de mogelijkheid voor de republi
keinse vorm voor het inwendig bestel voor het geheel of delen van Indone
sië, mits gezuiverd van Japanse invloeden, en de prioriteit voor de invrij
heidstelling van de nog vastgehouden Nederlandse onderdanen vastlegde 
en opriep de besprekingen in deze zin voort te zetten. Met de uitslag van de 
stemming voor deze motie werden de toekomstige verhoudingen aange
duid: rigoureus verzet bij de protestants-christelijken en de liberalen tegen 
elke politiek die de Republiek tegemoet zou komen; aarzelende eenheid van 
de rest van de Kamer op een tamelijk vaag program. De partijprogramma's 
lieten deze deling ook zien. De KVP stond liquidatie van de koloniale ver
houdingen voor en een zo snel mogelijk gerealiseerde staatkundige hervor
ming in vrijwillige samenwerking op de grondslag van zelfregering op voet 
van gelijkwaardigheid in gecoördineerd Rijksverband met de andere ge
biedsdelen van het Koninkrijk, overeenkomstig de koninklijke redevoering 
uit 1942. Een zelfde wens had de PvdA in haar urgentieprogram, zij het on
der de aanhef: Erkenning van het zelfbeschikkingsrecht der bevolking van de 
overzeese gebiedsdelen. Het programoverleg tussen de beide partijen had 
hier tot vrijwel gelijkluidende formules geleid. De CPN wenste een geheel 
zelfstandig Indonesië, dat met Nederland een vrijwillige samenwerking in 
een Gemenebest zou aangaan; terugtrekking van de Britse en Nederlandse 
strijdkrachten in Indonesië en geen uitzending van Nederlandse dienstplich-
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tigen of vrijwilligers zonder hun toestemming naar Indonesië, in overeen
stemming met de geldende Grondwet. De CPN had zich dan ook verzet te
gen de wijziging van de Grondwet, die bij de verkiezingen van 1946 aan de 
orde was en waardoor onder meer dienstplichtigen zonder hun toestemming 
buiten het grondgebied van het Koninkrijk in Europa zouden kunnen wor
den gezonden; ook in tweede lezing zou de CPN zich hiertegen keren (zie in 
dit boek Band C, hoofdstuk XlII.b). Bij de ARP lag de nadruk op het herstel 
van het wettig gezag in Indië en de bevordering van de ontwikkeling naar 
autonomie, met besliste handhaving van de eenheid van het Koninkrijk. Het 
beknopt program van de PvdV legde soortgelijke accenten: eenheid van het 
Koninkrijk, waarbinnen autonomie voor de rijksdelen; terugkeer van de 
rechtsstaat in alle delen van het Rijk. Het CHU-program was kolonialer in 
toonzetting: inwendige aangelegenheden van de Overzeese Gebieden dien
den zoveel mogelijk te worden overgelaten aan bevoegde organen in die ge
biedsdelen; inheemse krachten moesten overheidsambten kunnen bekleden; 
zorg voor de stoffelijke belangen van de bevolking; alle vrijheid voor zen
ding en bijzonder onderwijs; ontplooiing van de bodemrijkdom van Neder- 
lands-Indië. De SGP toonde zich nog ouderwetser: het moederland diende 
de koloniën als bezittingen van het Nederlandse volk op onbaatzuchtige wij
ze te beheren, waarbij de bevolking zich naar eigen aard zou moeten kunnen 
ontwikkelen. Het SGP-program was dan ook sedert 1927 niet meer gewij- 
zigd.

In de verkiezingsstrijd was Indië een belangrijk thema geworden. De op
stelling van de KVP in deze kwestie in het parlement, voor de PvdA de 
meest aangewezen partner bij het samenstellen van een progressief kabinet 
na de verkiezingen, dwong de PvdA inzake Indië de rijkseenheid in moder
ne versie te bepleiten om te voorkomen dat de PvdA werd geassocieerd met 
een "Indië-los-van-Holland"-politiek, zoals die ooit door uiterst links vóór 
de oorlog wel was bepleit. Premier Schermerhorn betoogde in De Groene Am
sterdammer op 4 mei 1946 dat dat nooit de politiek van het kabinet was ge
weest. Dat zou tegen de historische ontwikkeling, die wees op grotere ver
banden van landen, ingaan. Oud-minister en KVP-Tweede Kamerkandidaat
C.P.M. Romme schreef in hetzelfde blad te streven naar liquidatie van de 
koloniale verhoudingen en naar handhaving van de eenheid van het Rijk. 
Het welzijn van enig deel van het Koninkrijk mocht niet worden opgeofferd 
aan het welzijn van enig ander deel daarvan, evenmin mocht het welzijn van 
het Koninkrijk in zijn geheel worden opgeofferd aan het welzijn van een 
deel. In hoofdstuk I (par. III) is beschreven dat de minister van Binnenlandse 
Zaken L.J.M. Beel (KVP) als formateur van een kabinet dat zou kunnen steu
nen op (overwinnaar) KVP en PvdA erin geslaagd was in zijn Proeve van 
een regeringsprogram van 17 juni 1946 slechts enkele hoofdpunten voor het 
beleid te noemen en geen precieze omschrijving van de na te streven toe
komstige verhouding tussen Nederland en Indonesië vast te leggen. In zijn 
Proeve van een regeringsprogram ging Beel duidelijk niet verder dan het-
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geen de Tweede Kamer in meerderheid bij haar steun aan de motie-Van Poll 
op 7 mei 1946 had vastgelegd. De Republiek werd zelfs niet genoemd. De 
invrijheidstelling van alle geïnterneerden werd genoemd; vervolgens de 
rijksconferentie, waaraan de regeringsverklaring van 10 februari 1946, "als 
bevattende het kader, waarbinnen ook de huidige regering bereid is tot de 
regeling van een nieuwe staatkundige verhouding te komen" zou worden 
voorgelegd. Ook bij een gewijzigde structuur zouden fundamentele rechten, 
goed bestuur en gezonde financiën moeten zijn gewaarborgd. Regionale 
hervormingen in die delen van Indonesië, waar rust en orde dit mogelijk 
zouden maken, moesten onmiddellijk worden verwezenlijkt. Een ge- 
zagsapparaat diende te worden opgebouwd om personen en groepen in In
donesië te beschermen en hun toekomst te verzekeren, zomede een rechtsor
de, "waarvoor het Koninkrijk de verantwoordelijkheid kan dragen" te vesti
gen en te handhaven. Dit laatste was, gezien de voorbereiding tot uitzending 
van een eerste divisie uit Nederland van voornamelijk reserve-kader en 
dienstplichtigen ter versterking van de inmiddels toegelaten Oorlogsvrijwil
ligers (OVW-ers) zoals door de herziening van de Grondwet om de uitzen
ding van dienstplichtigen buiten Europa mogelijk te maken, omineus, terwijl 
de door Nederland tevoren gestelde eisen aan de nieuwe rechtsorde tamelijk 
bevoogdend waren. Aan de andere kant waren het formuleringen die voor 
de KVP een minimum vertegenwoordigden en bij voorbaat het rechterdeel 
van de oppositie wilden apaiseren. Het is echter niet gelukt de protestants- 
christelijken of de liberalen, die het program kregen voorgelegd, te overtui
gen: juist vanwege de gebleken verschillen van opvatting over het te voeren 
beleid in Indië kozen zij voor de oppositie (Band A, hoofdstuk I, par. III, pp. 
94-96). Het in dit boek (Band A, idem, pp. 96-100) genoemde advies van een 
aantal Nederlandse diplomaten om niet met nationale middelen naar een 
oplossing van de kwestie-Indonesië te streven, maar een internationale weg 
te bewandelen, is evenwel genegeerd: Beel en zijn onderhandelingspartners 
uit PvdA en KVP werden het eens over de uitzending van een Commissie- 
Generaal naar Indonesië, die namens de regering met de Republiek zou moe
ten onderhandelen en bouwstenen zou moeten aandragen voor de voorge
nomen rijksconferentie.1

b. De gedachten rond een Commissie-Generaal (CG)
Minister Jonkman krijgt de nodige adviezen
Zoals in hoofdstuk I van dit boek (pp. 168-169) is gesteld, was al vrij vroeg 

bekend dat Logemann moest wijken voor een nieuwe kandidaat voor de 
post van minister van O.G.. Zoals Logemann zelf schreef aan Van Mook, lag 
niet zozeer wijziging van de koers in het vooruitzicht, maar was het de be
doeling de spanningen rond de persoon van Logemann weg te nemen. Deze 
immers had in de periode 1945-1946 van een zeker realisme tegenover het 
nationalisme blijk gegeven en tegenover het parlement een politiek van fait 
accompli gevoerd. Toch was Logemann gerust op de voortgang van de In- 
dië-zaak in de richting van een voor iedereen acceptabele oplossing, aldus
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zijn bericht aan Van Mook: oud-premier Schermerhorn zou worden belast 
met een hoge taak in Indië namens de regering (lidmaatschap van een com- 
missie-generaal), terwijl als minister van Overzeese Gebiedsdelen de in Indië 
goed ingevoerde en als progressief bekend staande Jonkman was gevonden.2

Mr. Jan Anne Jonkman was op 13 september 1891 in Utrecht geboren. Hij 
doorliep aldaar het gymnasium en studeerde rechten in Utrecht, Toulouse en 
Leiden. In de laatste stad bekwaamde hij zich voor de Indische rechterlijke 
macht. Hij onderbrak zijn studie in Leiden om in 1916 het rectoraat van het 
Utrechts Studenten Corps in een lustrumjaar waar te nemen, hetwelk hem 
veel voldoening gaf. In 1918 promoveerde Jonkman op Indonesisch-nationale 
grondslag van het onderwijs ten behoeve van de Inlandse bevolking. In 1919 legde 
hij het examen af voor de Indische rechterlijke macht. Ondertussen was hij 
actief in studentenorganisaties die zich richtten op studie van Indië. Hij 
kwam toen voor het eerst in aanraking met H.J. van Mook, met wie hij een 
studentengroep op dit gebied oprichtte. In 1919 vertrok Jonkman naar Indië, 
waar hij een loopbaan begon bij het openbaar ministerie en het bracht tot of
ficier van Justitie in Semarang. Zijn belangstelling voor het reilen en zeilen in 
Indië deed hem in de Volksraad belanden. Hij kwam wederom in aanraking 
met Van Mook. Met Van Mook was Jonkman een van de personen die in 
1930 kwamen tot een vereniging tot bevordering van de maatschappelijke en 
staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië, waarvan het twee-weke- 
lijks blad De Stuw het orgaan was. Doel van deze vereniging was het ont
wikkelen van Nederlands-Indië tot een gemenebest en van blijvende banden 
tussen Nederland en dat nieuwe Indië, in reactie op tamelijk reactionaire ge
luiden van Europees-koloniale kringen naar aanleiding van de groei van de 
nationalistische beweging en de discussie over de vertegenwoordiging van 
deze beweging en van de Indonesiërs in de Volksraad. Logemann, de af ge
treden minister van O.G. van het kabinet-Schermerhorn-Drees, was voorzit
ter geweest van de genoemde vereniging. In 1939 werd Jonkman benoemd 
tot voorzitter van de Volksraad. In de laatste vergadering van deze raad vóór 
de totale bezetting van het Indische Rijk door Japan zou Jonkman nog een
maal zijn ideeën ontvouwen: er moest een Koninkrijk zijn met gelijkwaar
digheid voor alle gebiedsdelen en gelijkgerechtigdheid voor alle volkeren. 
Uit zijn optreden toen en later bleek evenwel dat de band tussen Nederland 
en Indië voor hem voorop stond en dat de emancipatie van Indië nooit de 
beëindiging ervan kon betekenen. Jonkman werd dan ook sterk getekend 
door een dualisme in zijn visie op de ontwikkelingen van Indië.

De Japanse bezetting bracht voor Jonkman de ontberingen van de gevan
genschap in de periode maart 1942-augustus 1945. Daarna was hij ambtenaar 
ter beschikking in Batavia tot eind 1945, waarna hij met verlof kon gaan naar 
Nederland. Toen Logemann niet meer in aanmerking wilde komen als minis
ter, was het vrij logisch dat men, toen men de politiek van geleidelijke eman
cipatie voor Indië onder behoud van een vaste band met het Koninkrijk wil
de voortzetten, terecht kwam bij Jonkman. Hij gold als partijloos en was
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daardoor meer acceptabel voor de KVP dan Logemann zou zijn geweest, 
terwijl ook zijn sterke nadruk op de blijvende Koninkrijksband hem even
eens minder radicaal deed schijnen. Bij de formatie had de PvdA de wijzi
ging op O.G. bevorderd onder de voorwaarde dat Schermerhorn met een 
missie naar Indië zou worden belast en in de veronderstelling dat Jonkman 
lid van de PvdA was of sterk in die richting dacht. J.J. Vorrink, voorzitter van 
de PvdA, en Logemann waren daarom al enkele dagen na de formatie van 
het kabinet-Beel naar Jonkman gestapt om te vragen of hij echt wel lid was 
van de PvdA, want zo had men de portefeuilleverdeling gedacht. Jonkman 
heeft zich daarop aangemeld als lid van de PvdA. Daar kon hij bepaald ge
rekend worden tot de regenteske groep, vergroot door de doorbraak, die de 
weg der geleidelijkheid veruit prefereerde. Jonkman had daarbij een sterk 
besef dat de uitslag van de verkiezingen van 1946 en de formatie van de 
smalle rooms-rode coalitie de mogelijkheden om tot grote veranderingen in 
de verhouding Nederland-Indië te geraken had verkleind. Hij heeft daarop 
getracht er uit te halen wat er uit te halen viel door in het parlement zo breed 
mogelijke steun - in ieder geval die van de KVP - te verwerven voor een 
vorm van akkoord met de Republiek en de uitvoering daarvan. In het laatste 
geval moest hij weer de steun van de PvdA zien te krijgen, toen de Repu
bliek met wapengeweld moest worden gedwongen het akkoord op Neder
landse voorwaarden na te komen. In dit opzicht is Jonkman een evenwichts
kunstenaar geweest die, zoals Smit in diens De dekolonisatie van Indonesië over 
deze minister schrijft, vooral als parlementair tacticus zou uitblinken. In be
stuurlijke zin groeiden de problemen hem boven het hoofd. Vanaf september
1947 moest hij voor enige tijd met ziekteverlof gaan, waaraan zijn tijd in de 
Jappenkampen mede debet was. Jonkman kreeg vanaf 10 november 1947 as
sistentie van de partijloze L. Götzen, die als minister Zonder Portefeuille 
speciaal belast was met de ingewikkelde financiële en economische vraag
stukken ten departemente. Aangezien Beel het door hem beheerde departe
ment van Binnenlandse Zaken op 15 september 1947 had overgedragen aan 
P.J. Witteman om de handen vrij te hebben voor het beheer van de algemene 
zaken van het Rijk, vooral inzake de grondwetsherziening op het punt van 
de structuur van het Rijk, konden Beel en Jonkman zich gaan wijden aan de 
grote lijnen voor het Indië-beleid, waarbij Jonkman zich vooral belastte met 
de staatkundige structuur van Indonesië en van de band van Indonesië met 
Nederland. Men krijgt de indruk dat Jonkman sedert het najaar van 1947 
geleidelijk afscheid nam van zijn ambt, al heeft hij zich nog eenmaal uitste
kend laten gelden bij de verdediging van het regeringsbeleid ten tijde van de 
Renuz'ZZe-overeenkomsten in de Tweede Kamer (januari-februari 1948) en (bij 
de behandeling van de begroting van O.G.) in de Eerste Kamer (april 1948). 
Het was echter minister-president Beel die in het voorjaar van 1948 voor de 
regering de verdediging op zich nam van de voorstellen tot herziening van 
de Grondwet ten behoeve van de nieuwe rechtsorde in en met de Overzeese 
Gebieden.
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Bij de formatie in 1948, waarbij getracht werd een bredere basis met het 
oog op de grondwetsherziening in tweede lezing te verkrijgen door perso
nen uit de VVD en de CHU op te nemen, kwam Jonkman niet meer terug. 
Ten dele was dit een gevolg van zijn gezondheidstoestand, die onder het 
zware werk voor de O.G. - na de klappen van de Japanse kampen - sterk had 
geleden, waardoor Jonkman zelf al niet meer wilde; ten dele was dit ook een 
gevolg van de wil van de KVP en de nieuwe beoogde coalitiegenoten een 
strakkere politiek ten opzichte van de Republiek te gaan voeren, waarvoor 
Jonkman, zoals hij zelf in zijn memoires schrijft, weinig kon voelen. Jonkman 
was zich overigens al vóór de verkiezingen van 1948 goed bewust van het 
geringe krediet dat hij bij de niet-socialistische groeperingen, alsook bij zijn 
eigen partij nog had. Voor de niet-socialisten gold hij als te weinig beginsel
vast, voor zijn eigen partij als te weinig contructief in progressieve zin. 
Jonkman had er zijn bekomst van, zijn partij ook. De wijze waarop Jonkman 
op essentiële punten begin 1948 ruimte had gelaten voor de KVP-visie op de 
Indonesische kwestie zoals uitgedragen door Romme en voor de eigengerei
de Van Mook in Batavia en diens handelwijze ten opzichte van de Republiek 
(deelstatenpolitiek; uitsluiting van Voorlopige Federale Regering) had bin
nen zijn partij tot de nodige ergernis aanleiding gegeven: het partijbestuur 
van de PvdA besloot op 15 maart 1948 hem niet meer kandidaat te stellen 
voor de Tweede Kamer, waarmee werd onderstreept dat Jonkman voor de 
partij had afgedaan. De PvdA liet vervolgens O.G. schieten, toen de KVP op 
deze ministerspost aasde: de katholieken, die onder Romme vanaf het begin 
van 1948 met klem hebben getracht hun stempel op de Indië-politiek te 
drukken en de PvdA-invloed op dit beleid terug te dringen, moesten het 
varkentje maar gaan wassen. Jonkman was op 8 juli 1948 tot Eerste Kamerlid 
voor de PvdA gekozen, alwaar hij vanzelfsprekend specialist voor alle O.G.- 
zaken werd. Onder meer werd hij lid van het College van Negenmannen - 
negen (oud-) parlementariërs -, dat de minister van O.G. van advies diende 
inzake het Indonesische vraagstuk. Van 1951 tot in 1966 was hij voorzitter 
van de Eerste Kamer, een voor hem glorieuze functie, die hij, evenals zijn 
ministerschap en zijn volksraadfunctie in Indië, met veel verve, met een nei
ging tot vertoon en met een ruime gave voor het - soms al te breedsprakig - 
woord vervulde. Hij had de naam ijdel te zijn en een rederijker, maar niet 
ontkend kan worden dat functievertoon en rederijkersstijl in de eerste de
cennia na de oorlog in Nederland bij veel hooggeplaatsten werd aangetrof
fen. Wel benadrukt Smit dat Jonkman naar veel kanten uitpraatte, zodat het 
niet altijd duidelijk was wat zijn standpunt werkelijk was. Als minister in 
een coalitiekabinet op de gevoelige post van O.G. was dit zeker geen handi
cap en als voorzitter van de senaat een groot voordeel. Jonkman, die ook nog 
weinig onthullende memoires heeft geschreven, overleed op 27 juni 1976.3

Belangrijkste mede- en tegenspeler voor de regering in het Indonesische 
vraagstuk in de periode-Beel was de luitenant-gouverneur-generaal (LtGG) 
en hoofd van het Nederlands-Indische bestuur, Hubertus Johannes van
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Mook. In 1894 in Semarang op Java geboren in een onderwijzersgezin, dat 
kort tevoren naar Indië was vertrokken - zijn vader zou het tot inspecteur 
van het L.O. in Soerabaja brengen studeerde Van Mook na enkele jaren als 
student scheikunde in Delft te zijn ingeschreven geweest Indologie in Lei
den. De Leidse Indologiestudie werd als de ethische onderscheiden van de 
meer behoudende Indologiestudie te Utrecht, die dan ook als de "oliefacul- 
teit" bekend stond. In de Leidse richting paste het initiatief van Van Mook, 
samen met de latere minister Jonkman, om een Indonesisch Verbond van 
Studerenden op te richten, waarin Nederlanders en Indonesiërs op voet van 
gelijkheid met elkaar verkeerden. Na zijn examen in 1918 begon Van Mook 
aan zijn loopbaan in de Nederlands-Indische administratieve dienst, onder
broken (1925-1927) voor een studieverlof in Nederland. Van Mook zou het 
brengen tot directeur van het departement van Economische Zaken in Bata
via, in welke functie hij gezag zou verwerven door taaie onderhandelingen 
met Japan te voeren aan de vooravond van de Pacific-oorlog. Zijn deskun
digheid, vooral op economisch vlak, en zijn besluitvaardigheid waren onom
streden. Omstreden bij het door nationalistische uitbarstingen onder de in
heemse bevolking geprikkeld Nederlandse gezag was zijn inzet voor de 
emancipatie van de Indonesische bevolking en voor de ontwikkeling van 
nieuwe verhoudingen tussen de Indische archipel en Nederland. In bijdra
gen aan Koloniale Studiën en in De Stuw, waarvan hij met de latere ministers 
Logemann en Jonkman een van de redacteuren werd, droeg hij deze gedach
ten uit en bepleitte een federatief georganiseerd Indonesië, verbonden met 
Nederland als gelijkwaardige natie in een gemenebest. Anders dan bij Jonk
man lag bij Van Mook het accent op de noodzaak van de emancipatie van 
Indonesië, waardoor, bij tijdige onderkenning ervan, de band met Nederland 
zou kunnen worden gered. Ook het platform van de Volksraad, waarvan 
Van Mook als benoemd lid tussen 1931-1934 deel uitmaakte, kon hij voor de
ze ideeën gebruiken. De conservatieve reactie bij het bestuur in Indië naar 
aanleiding van de muiterij op De Zeven Provinciën (1933) drong de gedachte 
van progressieven als Van Mook naar de achtergrond, waardoor het Neder
lands gezag de gelegenheid liet voorbijgaan het initiatief te houden in het 
emancipatieproces in Indonesië. Van Mooks kwaliteiten, die overigens ston
den naast zijn schaduwzijden zoals zijn hooghartigheid, ongeduld en nei
ging tot solistisch optreden, hebben hem niettemin naar de hoogste posten 
gebracht. Hij werd benoemd tot minister van Koloniën in het eerste kabinet- 
Gerbrandy (20 november 1941) en, na de oorlogsverklaring van Nederland 
aan Japan, tot LtGG onder de GG tot 26 mei 1942. In opdracht van de toen
malige landvoogd Tjarda van Starkenborgh Stachouwer werd Van Mook 
met andere topfunctionarissen naar Australië gezonden om de Nederlands- 
Indische belangen te behartigen, toen de capitulatie van Nederlands-Indië 
aan Japan aanstaande was.

Het was in zijn functie als minister van Koloniën dat Van Mook peetvader 
werd van de befaamde koninklijke redevoering van 7 december 1942 en
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daarmee het beleid kon richten naar zijn ideeën. Hoewel Koningin Wilhel- 
mina wantrouwig was jegens Van Mook vanwege diens vermeende opvat
tingen over de mogelijkheid de banden tussen Nederland en het rijk overzee 
te moeten slaken, gaf zij toe aan de druk van Van Mook, die bijgevallen werd 
door de minister van Buitenlandse Zaken Van Kleffens en tenslotte de pre
mier, dat tegenover het Amerikaanse publiek toezeggingen over de dekolo
nisatie van Indië moesten worden geformuleerd om de toekomst van het 
Rijk te verzekeren. De vrij vage redevoering, die op hoofdlijnen al eerder in 
dit hoofdstuk is weergegeven, ging het Indonesisch lid van het kabinet, de 
minister Zonder Portefeuille, Soejono, weer niet ver genoeg, omdat het be
ginsel van het recht van de Indonesiërs op onafhankelijkheid, los van enige 
band met Nederland, niet werd erkend. Van Mook heeft dit manco wel be
seft, maar deze wist ook dat het al heel wat was dat de Nederlandse regering 
in ballingschap was meegegaan in het program van de redevoering van 7 
december 1942. Sedert 14 september 1944 functioneerde Van Mook weer als 
LtGG naast zijn ministerschap (tot 23 februari 1945 uitgeoefend), in welke 
functie hij de teragkeer van het Nederlands gezag in de Oost moest voorbe
reiden. Op 4 oktober 1945 zette hij voet in Batavia en werd, bij afwezigheid 
van herstel van de functie van GG - GG Tjarda van Starkenborgh Stachou- 
wer kreeg op zijn verzoek op 17 oktober 1945 ontslag wegens het verschil 
van inzicht over de Indonesische kwestie tussen hem en minister Logemann
- hoogste gezagsdrager in Indië, die tevens dat gezag uitoefende over het 
militaire apparaat aldaar. Basis daarvoor was het Overgangsbesluit Alge
meen Bestuur Nederlandsch-Indië van 23 december 1943 (Stbl. D 65; Ind. 
Stbl. 1944, nr. 1), in werking getreden op 14 september 1944 (KB van gelijke 
datum, Stbl. E 98). Met het algemeen bestuur over Indië werd de minister 
van Koloniën (Van Mook) belast in de functie van LtGG, met wetgevende 
bevoegdheid (in overeenstemming met de departementshoofden uit te oefe
nen) en met de volmacht om bij de verzorging van inwendige aangelegen
heden in geval van noodzaak af te wijken van de Indische Staatsregeling en 
andere op Indië betrekking hebbende wettelijke regelingen. Van Mook was 
daarmee hoofd van een autocratisch ambtelijk systeem, dat slechts in Neder
land via de verantwoording van de Nederlandse regering aan openbare con
trole was onderworpen. In de periode 1946-1948 zou herhaaldelijk in het 
Nederlandse parlement - vooral van de kant van de rechterzijde binnen de 
oppositie - klachten over het eigengereide optreden van de landvoogd, met 
deze volmachten uitgerust, worden geuit en bij de regering worden aange
drongen op vervanging van de betreffende noodvoorziening uit de oorlogs
tijd door een nieuwe regeling op wettelijke grondslag. Het genoemde besluit 
(D 65) is echter tot de soevereiniteitsoverdracht in 1949 van kracht geweest. 
De LtGG werd in Indië onmiddellijk geconfronteerd met de Republiek en de 
onrust in de gehele archipel bij de overname van het gezag van de bezetter 
door de geallieerden, waaronder op enkele plaatsen geleidelijk ook de Ne
derlanders. Van Mook had uitgewerkte ideeën over de reconstructie van de
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De luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, dr. H.J. van Mook, in acde bij de 
uitwerking van de door hem nagestreefde nieuwe rechtsorde van het Rijk in samenwerking 
met coöperatieve Indonesiërs. Te Samarinda (Oost-Borneo) vond op 26 augustus 1947 de 
openingsvergadering van de Oost-Borneo Raad in tegenwoordigheid van de landvoogd 
plaats (zie foto). Op 12 mei 1947 was een federatie van vijf landschappen tot stand gekomen, 
waardoor het gebied van de residentie Oost-Borneo als een afzonderlijke "daerah" in de 
toekomstige deelstaat Bomeo zou kunnen gaan optreden. De organen van de federatie wa
ren de Raad van Zelfbestuurders onder voorzitterschap van de sultan van Koetai en de 
Oost-Borneo Raad, een middels getrapte verkiezingen gekozen vertegenwoordigende raad 
met wetgevende en budgettaire bevoegdheden (Oost-Borneo Raad: Drooglever X, pp. 638- 
639, aantekening 400.2). Foto Spaamestad 
Kenschets van Van Mook: zie ommezijde.

2321



Nederlands-Indië

Toelichting op foto ommezijde:
"Van Mook deed mij altijd denken aan een solitaire olifant. Groot en grof van lichaamsbouw, een 
sterke kop, brede schouders en een zware nek waren zijn kenmerkende fysieke eigenschappen. Niet 
alleen door zijn ambt maar ook van nature was hij een eenzame figuur, weinig geneigd met anderen 
openhartig en vertrouwelijk samen te werken.... Zijn goede eigenschappen waren talrijk. Aan uitzon
derlijke intellectuele begaafdheid paarde hij grote energie en een werkcapaciteit die eerbied afdwong. 
Hij was een geboren optimist, wal in zijn positie in Indië van die dagen een onmisbare eigenschap 
was, en beschikte tevens over een ongebruikelijke capaciteit om tegenslagen te incasseren. Wat niet 
dadelijk opviel was dat een gevoelig gemoed in het logge lichaam huisde. ... Ondanks de meningsver
schillen van betekenis die tussen Van Mook en mij hebben bestaan, wier aantal overigens niet groot is 
geweest, ben ik voor zijn persoon steeds sympathie blijven koesteren. Er waren facetten van zijn ka
rakter die afstootten, maar meer die aantrokken. Er was zeker reden voor kritiek, maar daarnaast 
moest meer plaats voor lof worden ingeruimd; de balans was zonder twijfel p o s it ie f(U it :  Den Haag 
antwoordt niet. Herinneringen vanJhr.Mr.H.F.L.K. van Vredenburch, pp. 282-283)
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verhoudingen met en in Indië. Hij zag het als zijn taak een federatie in Indo
nesië te scheppen, waarin het nationalisme zou worden ingebed. Dat Indo
nesië zou in een rijksverband (Unie) verbonden moeten zijn met Nederland. 
Hij zocht daartoe in overeenstemming met de uitspraak van de Tweede Ka
mer (motie-Van Poll) van 7 mei 1946 contacten met de Buitengewesten, die 
buiten de invloed van de Republiek Indonesia waren gebleven en derhalve 
konden worden gebruikt als aanzet voor een federatieve opbouw (Malino- 
conferentie), en met gematigde republikeinen. Hoe dan ook wilde de aan In
donesië verknochte Van Mook een confrontatie tussen een door extremisten 
beheerst Indonesië en Nederland voorkomen, omdat dat fatale gevolgen zou 
hebben voor de (Indo-)Europeanen en voor de met Nederland geassocieerde 
minderheden. Zijn energiek optreden om zijn doelstellingen te bereiken, zo
als in de wijze waarop hij een bijdrage leverde aan de onderhandelingen met 
de Republiek ten behoeve van een akkoord (De Hoge Veluwe, Linggadjati) 
en de uitvoering daarvan trachtte te realiseren, verhinderde het kabinet-Beel 
hem van zijn post te ontheffen, toen vanuit de KVP de wens naar voren was 
gekomen (voorjaar 1947) om door persoonswisseling aan de top in Batavia 
verder concessies jegens de Republiek te stoppen. Maar ook Van Mook zelf 
besefte dat niet eindeloos op de Republiek bij de uitvoering van het Akkoord 
van Linggadjati kon worden gewacht. Zijn medewerking aan de eerste poli
tiële actie getuigde van zijn denkbeeld extremisten en gematigden binnen de 
Republiek te kunnen scheiden. Zijn inzet om vanuit de akkoorden op de 
Renville, onder bemiddeling van de Veiligheidsraad van de V.N. bereikt, zo 
snel mogelijk de federatie in Indonesië te starten en daarmee het bewijs van 
de oprechtheid van de Nederlandse bedoelingen te leveren - instelling Voor
lopige Federale Regering zonder republikeinse vertegenwoordiging op 9 
maart 1948 -, vermochten echter het wantrouwen in Den Haag jegens de ei
gengereide landvoogd, die weliswaar de federale opzet voor Indonesië vol
uit steunde en bereid was daarvoor de Republiek de duimschroeven aan te 
draaien, maar weinig heil zag in een opgetuigde en "zware" Unie naar KVP- 
model, niet weg te nemen. De KVP had sedert de politiële actie van 1947 en 
de aanpak van de Republiek door de landvoogd wel meer waardering ge
kregen voor Van Mook, maar hield hem toch verantwoordelijk voor de te 
grote toegevendheid jegens de Republiek in de periode 1946-1947 en bleef 
vrezen dat de landvoogd de in Den Haag onder zware druk van deze partij 
voorziene reconstructie van het Rijk slechts voor een deel wilde verwezen
lijken; de PvdA, aanvankelijk enthousiast over de constructieve mede
werking van de landvoogd bij het uitzetten van de lijnen voor de dekolonisa
tie van Indonesië en het behoud van de van vitaal belang geachte band tus
sen Nederland en de Oost, was sedert de politiële actie van 1947 steeds meer 
bevreesd geraakt dat Den Haag geen greep meer had op hetgeen onder ver
antwoordelijkheid van Van Mook in Indië geschiedde, zoals in de behande
ling van de Republiek (inperking territoir door vorming van deelstaten) en in 
de aanpak van de onderhandelingen met Djocja (geen vertegenwoordiging
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van de Republiek in pre-federale regering zonder capitulatie voor de Neder
landse eisen), waardoor het land wel eens geen uitweg uit de Indonesische 
problematiek zou kunnen vinden en internationaal in de problemen zou 
kunnen komen. De PvdA zou moeten bemerken dat in de volgende kabi
netsperiode de nieuwe invulling van de zogeheten Indische posten, die een 
grotere greep van de Haagse politiek op de ontwikkelingen in Indië zou 
moeten garanderen, geen uitweg uit de impasse in de Indonesische kwestie 
heeft geboden: de KVP zou een harde politiek kunnen dicteren, waarin de 
PvdA uiteindelijk toch is meegegaan. Toen de Republiek zich namelijk niet 
onmiddellijk en ten volle aan de Nederlandse visie op de uitvoering van de 
akkoorden wenste te onderwerpen, daarin bijgevallen door de Amerikaanse 
en Australische delegaties in de Commissie van Goede Diensten van de Vei
ligheidsraad van de V.N. (juni 1948), en een oplossing van de Indonesische 
kwestie naar de lijnen van de nieuwe tekst van de Grondwet hoe dan ook 
moest worden gevonden, trok Den Haag, waar andere heren op de kussens 
waren gekomen, aan de teugels. Van Mook, die nog had gepoogd in de zo
mer van 1948 lijnen uit te zetten voor een werkelijk pre-federaal bewind in 
Indonesië om de onrustig wordende "federalen" onder de Indonesiërs achter 
de Nederlandse aanpak te kunnen houden en de Republiek te kunnen ver
lokken tot medewerking, moest bespeuren dat hij aan het eind van zijn Latijn 
was en "Den Haag" hem geen krediet meer gaf: hij vroeg en kreeg ontslag 
(25 oktober 1948) en werd opgevolgd door oud-premier Beel, die de titel 
kreeg Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. Onder uiteindelijke verant
woordelijkheid van het brede-basis-kabinet Drees-Van Schaik, met de KVP- 
er Sassen op het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, zou Beel de tweede 
politiële actie moeten bevelen (eind 1948), die militair wel en politiek geen 
succes werd. De internationale gemeenschap onder aanvoering van de V.S. 
protesteerde met succes; Sassen en vervolgens Beel zouden hun functies op
geven; de Republiek verscheen, onder druk ook van de "federalen", toch 
weer op het tapijt. Eind 1949 volgde de soevereiniteitsoverdracht en werden 
de Indonesische federatie en de Nederlands-Indonesische ("lichte", volken
rechtelijke) Unie een feit. Van Mook, die zich terecht gekrenkt heeft gevoeld 
door de wijze waarop het kortzichtige vaderland hem had afgedankt uit een 
functie, die in het na-oorlogse politieke bestel van Nederland de moeilijkste 
en zwaarste was die er te bedenken viel, zoals hij nog eens heeft onderstreept 
in zijn terugblik "Indonesië, Nederland en de wereld" (Amsterdam, 1949), 
heeft Nederland gemeden. Na enkele jaren gedoceerd te hebben in Californië 
(USA) trad hij in dienst van de V.N.. Hij overleed in Zuid-Frankrijk in 1965. 
Intussen was Nederland terecht gekomen in de valkuil die Van Mook had 
proberen te vermijden: de totale breuk met Indonesië.4

Jonkman en Van Mook zouden de hoofdrol vervullen in de Indonesische 
kwestie aan Nederlandse kant tijdens de periode-Beel. Aan republikeinse 
kant was de al eerder genoemde premier Sjahrir, die tot aan de vooravond
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van de eerste politiële actie het gezicht van de Republiek zou bepalen, de be
langrijkste figuur.

Soetan Sjahrir immers was de gematigde sociaal-democratische premier 
van de Republiek in het beslissende tijdvak 1946-1947, die weliswaar op be
paalde sociaal-economische problemen een extreem linkse visie koesterde, 
maar op het terrein van de dekolonisatie de dialoog met het koloniale moe
derland prefereerde boven een gewelddadige confrontatie. Hij overschatte 
de militaire en diplomatieke mogelijkheden van zijn Republiek bij een derge
lijke confrontatie niet, al had hij rekening te houden met politieke en mili
taire groeperingen in de Republiek die een harde houding jegens de Neder
landers voorstonden. Zijn politieke carrière binnen de Republiek zou op de
ze strijd tussen dialoog en confrontatie in juni 1947 stranden. Sjahrir was op 5 
maart 1909 op Sumatra uit een Minangkabaus gezin geboren. Zijn vader had 
een hoge functie in het inheemse rechtsbestel. Hij volgde Europees onderwijs 
in Indië en studeerde rechten in Leiden, wonend in Amsterdam. Hij werd 
actief in de Indonesische studentenvereniging "Perhimpoenan Indonesia", 
die hij echter - evenals Mohammad Hatta - zou verlaten op het moment dat 
deze vereniging een extreme koers ging varen. Zijn contacten met links-so- 
cialistische kringen deden hem belanden bij de Amsterdamse Sociaal-De- 
mocratische Studenten-Club. In 1932 teruggekeerd in Indië om gehoor te ge
ven aan een oproep van de nationalistische beweging, kwam hij al spoedig 
vanwege zijn activiteiten op politiek terrein in conflict met het Nederlandse 
gezag. Zijn (Nederlandse) vrouw werd het land uitgezet en hijzelf in 1934 ge
arresteerd en zonder vorm van proces geïnterneerd, eerst in Boven-Digoel op 
Nieuw-Guinea, daarna op Bandaneira (Molukse archipel). Hij werd pas vrij
gelaten in het zicht van de Japanse bezetting, die hij als politiek activist door
bracht zonder evenwel zich met de Japanners in te laten. Na de uitroeping 
van de Republiek werd Sjahrir de eerste premier van een parlementair kabi
net in deze Republiek, terwijl hij tevens minister van Buitenlandse Zaken 
was. In deze functie zou hij, samen met de Nederlandse Commissie-Generaal 
onder aanvoering van oud-premier Schermerhorn, aan de wieg staan van het 
Akkoord van Linggadjati van 15 november 1946, dat een originele poging 
was het probleem Nederland-Indonesië tot een oplossing te brengen. Het is 
de politieke geestverwanten Sjahrir en Schermerhorn evenwel niet beschoren 
geweest in hun functies de oplossing van de gerezen problemen op basis van 
dit Akkoord mee te maken. Aan beide kanten was te veel tijd verstreken en 
de politieke rek was eruit. Het einde van het premierschap van Sjahrir (van 
zijn derde kabinet) kwam op 27 juni 1947, toen zijn eigen socialistische partij 
hem afviel bij de beoordeling van het gevoerde beleid tegenover de Neder
landers. Hij mocht nog als adviseur van de republikeinse regering bij de be
handeling van de Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad van de V.N. in 
augustus 1947 het genoegen smaken te zien dat de diplomatieke vruchten 
voor Nederland uit de militaire actie tegen de Republiek behoorlijk wrang 
waren. Schermerhorn werd met hetgeen nog van zijn Commissie-Generaal
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restte na deze militaire actie afgedankt. Diens stelling dat er vermoedelijk 
geen in hun ogen werkelijke oplossing voor de Indonesische kwestie te vin
den zou zijn, als zelfs hij en Sjahrir als politieke geestverwanten die niet zou
den weten te bereiken, kwam uit: ook na de bestandsovereenkomst en de 
erkenning van series politieke beginselen (17 januari 1948 op het Amerikaan
se schip de Renville bereikt) wisten de partijen in het conflict geen akkoord te 
bereiken en vond toch de tweede militaire actie (december 1948) plaats. De 
vervolgens onder druk van de internationale gemeenschap en de afkalvende 
steun in Indonesië zelf voor de Nederlandse Indië-politiek tot stand ge
brachte soevereiniteitsoverdracht aan de Indonesische federatie, verbonden 
met Nederland in een Unie, zou in de schaduw blijven van deze noodlottige 
gebeurtenissen, die hun stempel hebben gedrukt op de Nederlands- 
Indonesische betrekkingen en op de ontwikkelingen in Indonesië zelf. Sjahrir 
heeft dat alles aan den lijve moeten meemaken. Als republikeins politicus, 
leiding gevend aan de door hem gevormde socialistische partij van In
donesië (PSI), zou Sjahrir nog tweemaal gevangen worden genomen, niet 
alleen door de Nederlanders begin 1949, maar ook door zijn landgenoten in 
1962. Sjahrir overleed in 1966. Zijn denkbeelden zijn in Nederland bekend 
geworden door enkele (vertaalde) publikaties, zoals de door zijn eerste 
(Nederlandse) vrouw bewerkte correspondentie uit de jaren '30 en onder 
haar pseudoniem (Sjahrazad) verschenen als Indonesische overpeinzingen (De 
Bezige Bij, Amsterdam 1945) en de brochure Onze strijd, die in Amsterdam in 
februari 1946 onder zijn eigen naam op de markt kwam. Nederlanders als 
Van Mook, Schermerhorn en Jonkman die met Sjahrir te maken hebben ge
had, zijn altijd zeer te spreken geweest over Sjahrirs hoffelijkheid en vriende
lijkheid, zijn diplomatieke gaven en vredeswil. Sjahrir aan republikeinse kant 
en Schermerhorn aan Nederlandse kant waren echter niet opgewassen tegen 
de stromen van gebeurtenissen en reeksen personen, die een openlijke con
frontatie tussen de nationalistische Republiek en het paternalistische Neder
land onafwendbaar hebben gemaakt. Beide personen zijn daardoor op een 
politiek zijspoor terecht gekomen.5

Hoe lagen de kansen naar Nederlandse berekening voor een oplossing 
van de Indonesische kwestie bij het begin van de periode-Beel? Toen Jonk
man aantrad vond hij al snel gegevens op zijn bureau van zijn ambtsvoor
ganger en van hoge militairen in Indië over de toestand aldaar. Logemann 
schreef aan Jonkman dat de Republiek organisatorisch zwak stond, maar 
psychologisch sterk. Sjahrir was een kaart om op te spelen, maar de vraag 
was in hoeverre deze persoon de Republiek achter zich had. Van Mook gokte 
volgens Logemann op Indonesiërs die de Republiek de rug wilden toekeren, 
maar Nederland was niet bij machte militair streken, die met de Republiek 
niets te maken wilden hebben, te beschermen. De Indonesiërs konden der
halve niet op Nederland vertrouwen.6 Noch Logemann noch de militaire staf 
in Indië hebben Jonkman de illusie gegeven dat Nederland spoedig iets aan 
de situatie in Indië kon doen. De staf in Indië voorspelde dat de aanvoer van

2326



Par. I, Van de instelling van de Commissie-Generaal tot en met Linggadjati

nieuwe troepen en materieel naar Indië niet eerder dan in maart 1947 opera
ties in grote stijl toeliet.7 Logemann waarschuwde Jonkman in zijn nota van 8 
juli 1946 er voor, dat uitbreiding van het Nederlands-Indische gebied ten 
koste van de Republiek voor een gemechaniseerd leger grote problemen zou 
opleveren en guerilla kon uitlokken. Daarbij was Nederland afhankelijk van 
Britse leveranties op militair gebied. Engeland voerde volgens Logemann 
echter een politiek gedicteerd door de linkervleugel in Labour, de eigen pro
blemen in Azië, de oorlogsmoeheid. Logemann deed de voorspelling dat de 
Engelsen zouden aansturen op een akkoord tussen Sjahrir en Van Mook: 
"Voor ons denken zij: als ge eenmaal de voet binnen de deur hebt, moet ge 
maar zien verder te komen. Voor zich denken zij: dan kunnen wij met fat
soen weg." De Engelsen hadden pressiemiddelen op Nederland, niet op de 
Indonesiërs. Amerika was volgens Logemann tegen elke politiek, die ook 
maar enigszins koloniaal kon lijken. Dit sloot aan op een anti-koloniale tradi
tie bij de Amerikanen; deze houding was ook gunstig voor de relaties met 
jonge landen, aldus Logemann. Australië was eveneens onbetrouwbaar, wat 
grote gevaren kon opleveren voor de aanvoer van voedsel en materieel uit 
dat land. V.N.-inmenging zou volgens Logemann betekenen dat allerlei lan
den over de vloer zouden komen. De vraag was dus volgens deze oud-mi- 
nister: konden wij de botsing met de Republiek vermijden; konden wij na 
deze botsing in redelijke tijd geordende toestanden creëren? Aangezien de 
zaken in Indië voor Nederland ook financieel vastliepen - zelfs met de steun 
van Nederland was er geen krediet meer te verkrijgen -, en het de Republiek 
met het aan rijst en grondstoffen rijke Java en Sumatra wel lukte enige han
del en dus deviezeninkomsten op gang te brengen, was er volgens Loge
mann niets anders te doen dan te streven naar een politieke keer in de zaken. 
Het economisch en het gezagsherstel zouden anders faliekant vastlopen.8

Deze analyse van Logemann is goeddeels juist gebleken. Dit was de inter
nationale en Nederlands-Indische kant van de zaak. Hoe zat het aan de Ne
derlandse kant?

Het debat over de regeringsverklaring
Een goede gelegenheid om de politieke opinies in Nederland over de In

donesische kwestie na de formatie van het rooms-rode kabinet-Beel te peilen 
bood het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring van de mi- 
nister-president, tevens minister van Binnenlandse Zaken, L.J.M. Beel (zie 
Band A, pp. 67-71), van 5 juli 1946. Aan het slot van zijn verklaring was Beel 
gekomen aan het punt "dat in de laatste maanden aller aandacht gespannen 
houdt: namelijk de herziening van de positie van de overzeese staatsdelen en 
van hun verhouding tot Nederland". De regering bleef zich stellen op de 
grondslag van de koninklijke redevoering van 1942: "De daarin aangegeven 
richtlijnen zullen echter in haar uitwerking aanpassing behoeven aan de ver
anderde omstandigheden." Uit de hiervoor genoemde Proeve van een rege
ringsprogram van 17 juni 1946 werd vervolgens de zinsnede over de rege
ringsverklaring van 10 februari 1946 en de Rijksconferentie opgelezen. Con-
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creet maakte Beel gewag van het plan voor de uitvoering van de taak van het 
opperbestuur in Indië voor de overgangstijd, totdat een nieuwe rechtsorde - 
waarvoor het Koninkrijk de verantwoordelijkheid zou kunnen dragen - ge
vestigd kon worden, een geëigend bestuursorgaan te vormen. Beel kondigde 
voorstellen voor dit bestuursorgaan (later: de Commissie-Generaal) aan. De 
regering vertrouwde erop dat een vredelievende oplossing van het Indone
sisch probleem mogelijk was, waardoor het welzijn zowel van het Indonesi
sche als het Nederlandse volk, alsmede van alle andere bevolkingsgroepen, 
zou worden gediend. Daarbij ging de regering uit van de aloude banden en 
"het ook hier levend begrip voor de drang naar zelfstandigheid". Aldus kon 
de gezamenlijke taak van alle staatslieden in de internationale samenleving 
weer worden opgenomen en vervuld.9

De voorzitter van de grootste fractie in de Tweede Kamer - namelijk die 
van coalitie-stutse KVP -, C.P.M. Romme, begon zijn commentaar op de re
geringsverklaring in het Kamerdebat van 9 juli 1946 met een uiteenzetting 
van zijn visie op de Indonesische kwestie. Hij onderstreepte de vredelie
vendheid van de regering, maar koppelde hieraan de noodzaak tot ordelie
vendheid. Vrede en orde gingen nu eenmaal samen. Met die orde in Indië, 
"en daarmee met de vrijheid en veiligheid van de daar wonende land- en 
Rijksgenoten, met de bescherming van have en goed en met de redding van 
economische outillage van deze streken" was het echter volgens hem slecht 
gesteld. Herstel van de orde was in zijn optiek een nationale en ook interna
tionale plicht (art. 73 van het Handvest van de V.N., de verklaring betreffen
de niet-zelf-besturende gebieden). Romme vond het juist dat de regering 
vasthield aan de verklaring van 10 februari 1946, maar hij constateerde wel 
een verschil tussen deze verklaring en de koninklijke redevoering van 1942 
op het punt van de duurzame verbondenheid tussen volkeren van het Ko
ninkrijk binnen en buiten Europa. De verklaring van 10 februari 1946 liet het 
aan de vrije beslissing van de deelgenoten over, nadat de nieuwe rijksstruc
tuur voor een begrensde tijdsduur had gegolden, of de samenwerking zou 
worden voortgezet. Romme erkende dat de regering niet meer op het aan
bod van begin 1946 kon terugkomen: "Het is stellig een veranderde omstan
digheid, waaraan de uitwerking van de Koninklijke richtlijn moet worden 
aangepast." In geen geval mocht de samenwerking tussen de gebieden wor
den bepaald door datgene wat voortsproot uit "willekeur, zowel van de zijde 
van Nederland als van die van Indonesië of van een toonaangevende groep 
van zijn bevolking", aldus Romme. De Rijksconferentie, die naar Romme's 
opvatting niet snel genoeg kon worden bijeen geroepen, moest worden vrij
gelaten om over de toekomstige Rijksstructuur en de samenwerking te be
slissen. Hoe Romme die vrijheid voorstelde werd enigszins duidelijk uit de 
door hem ten voorbeeld gestelde aandrang van de gebieden in de West om 
in één Rijksverband te blijven: "En dat komt tot ons van mensen, wier natio
nale gevoelens even onverdacht als ontwikkeld zijn, en die daarenboven in 
het uiten van hun mening vrij zijn." Hoe Romme derhalve dacht over de Re-
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publiek in Indonesië was duidelijk. Dat de West op 25 juni 1946 twee petities 
aan de Koningin had doen aanbieden, waarin snelle bestuurshervormingen 
werden geëist om de banden met Nederland te redden, heeft Romme niet 
meegedeeld (vgl. hfdst. XIV. A.2).

Coalitiepartner PvdA liet bij monde van de fractievoorzitter Van der Goes 
van Naters juist weten dat zelfs de regeringsverklaring van 10 februari 1946 
moest worden aangepast aan de veranderde omstandigheden. De regering 
moest daarom volgens hem de nodige armslag hebben, wilde zij aan de situ
atie het hoofd kunnen bieden. De zogeheten "historische roeping van Ne
derland" betekende naar zijn mening juist het vinden van nieuwe wegen en 
bestuursvormen. "De regering heeft ten aanzien van Indonesië een schep
pende taak, waarbij zij gebonden is aan dezelfde morele normen, waaraan 
wij ons eigen nationale leven willen zien onderworpen", aldus Van der Goes. 
Hierbij zouden nieuwe bestuursvormen, ook voor de overgangstijd, in zijn 
ogen noodzakelijk zijn: "Hopelijk zal de regering hier enkele eminente 
staatslieden kunnen inschakelen."

Van de oppositie was het juist J. Schouten, voorzitter van de ARP-fractie 
in de Tweede Kamer, die bij voorbaat oud-premier Schermerhorn ongeschikt 
vond om in een of andere hoge positie naar Indië te worden gezonden. Naar 
zijn mening zou de oud-premier zich niet onder alle omstandigheden hou
den aan de grenzen, die hem werden gesteld. Die grenzen waren juist vol
gens de opvatting van Schouten maar al te hard nodig. Schouten vond in ie
der geval dat de regeringsverklaring geen houvast bood voor het Indië- 
beleid. Voor hem kwam het slechts aan op onverwijld herstel van orde en 
rust in Indië "mede door middel van gezagshervestiging", zoals hij in twee
de termijn liet weten. H.W. Tilanus, voorzitter van de CHU-fractie in de 
Tweede Kamer en in zijn willens nillens gekozen oppositierol veel gematig
der dan de steile calvinist Schouten, achtte zich niet gebonden aan de rege
ringsverklaring van 10 februari 1946, wél aan de koninklijke redevoering van 
1942. Hij waarschuwde voor de gedachte van de uitzending van een Com
missie-Generaal onder leiding van Schermerhorn. Verder wilde hij de be- 
leidsdaden van het kabinet afwachten. S.E.B. Bierema (PvdV), die precies als 
Tilanus al sedert 1922 deel uitmaakte van de Tweede Kamer, zei in de rege
ringsverklaring de verzekering te hebben gemist "dat orde en rust zullen 
worden hersteld en onze nog steeds in gevangenschap verkerende landge
noten zullen moeten worden bevrijd". Voortzetting van de Indische koers 
van het vorige kabinet zou op oppositie van de liberalen stuiten, aldus de 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Rijkseenheid en bestrijding van de 
wanorde in Indië waren de wensen van Zandt, predikant bij de behoudende 
vleugel binnen de Nederlands-Hervormde Kerk (de Gereformeerde Bond) 
en fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, over dit thema. Uiterst 
links in de oppositie liet weten de aangekondigde politiek van de regering 
voor het Nederlandse volk gevaarlijk te vinden. G. Wagenaar, verzetsheld en 
officieel voorzitter van de CPN-fractie in de Tweede Kamer, was van oordeel
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dat nu gebleken was hoe onverantwoordelijk het van de kant van de PvdA 
was geweest om steun te verlenen aan de grondwetswijziging om dienst
plichtigen buiten Europa in te kunnen zetten (vgl. hfdst. XlII.b). Het vast
houden van de regering aan de verklaring van 10 februari 1946 was juist in 
de ogen van Wagenaar een stap terug - inderdaad was later door de regering 
de erkenning van het gezag van de (deelstaat) Republiek op Java pas aan de 
orde gesteld zodat een "fatale koloniale politiek" onontkoombaar was.10

Beel heeft in zijn antwoord de redevoering van het Staatshoofd uit 1942 
centraal gesteld, maar hij bleef er bij dat bij de uitwerking ervan de verder 
veranderde omstandigheden in acht moesten worden genomen, Het laatste 
woord was zeker niet met de verklaring van 10 februari 1946 gezegd en de 
regering erkende dat sedertdien nieuwe, constructieve ideeën naar voren 
waren gebracht. De regering had slechts willen aangeven dat men niet wen
ste terug te komen op die officiële verklaring. Beel wilde de na te streven 
continuïteit in het beleid daarmee onderstrepen. Dat was tevens nodig, om
dat men volgens de premier van Oost-Indische zijde nog niet voldoende was 
voorbereid op de Rijksconferentie: "De gevolgen van de oorlog staan daar 
nog in de weg." De conferentie van de niet-republikeinse gebieden moest 
nog gehouden worden (Malino) en "de besprekingen met de voorstanders 
der republiek Indonesia hebben nog niet tot een goede basis van samenwer
king geleid", aldus Beel. Om het algemeen bestuur te completeren, de voor
bereiding van de Rijksconferentie te bevorderen en bouwstoffen te verzame
len voor een nieuwe rechtsorde, overwoog de regering een nieuw bestuurs
orgaan, wellicht in de vorm van een Commissie-Generaal, in te stellen. Beel 
kondigde aan dat, hoewel de instelling van een dergelijk orgaan bij KB zou 
kunnen geschieden, aan de instelling een wettelijke grondslag zou worden 
gegeven om elke twijfel weg te nemen "en om onmiddellijk daarvoor de me
dewerking van de Staten-Generaal te kunnen vragen en aldus aan deze 
Commissie-Generaal het grootst mogelijk gezag te verlenen".11

Hoewel de verschillende sprekers in dit Kamerdebat uiteenlopende wen
sen hadden over de beoogde resultaten ervan, lieten deze fractiewoordvoer
ders de regering de nodige ruimte om het Indië-beleid vorm te geven en 
daarvoor zo nodig de instelling van een Commissie-Generaal voor te berei
den. Discussie over het Indië-beleid zelf zou altijd nog kunnen plaatsvinden 
bij gelegenheid van het wetsvoorstel tot instelling van de Commissie-Gene
raal. De Troonrede van 23 juli 1946 kondigde vervolgens formeel de komst 
aan van een wetsontwerp tot instelling van een Commissie-Generaal (CG), 
als vorm van bewind in overgangstijd. Ietwat omineus werd in deze Troon
rede tegelijk een onderscheid gemaakt tussen overleg met de niet-republi
keinse gebieden (de buitengewesten, de gebieden buiten Java en Sumatra) 
over de vervulling van de nationale verlangens, welke langs loyale en vreed
zame weg verliepen, en Java en Sumatra - grotendeels republikeins gebied -, 
waar de voorwaarden voor dergelijk overleg nog ontbraken. Deze voor
waarden konden echter - mede dank zij verdere besprekingen - spoedig
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aanwezig zijn. Verder werd gesteld dat het Geallieerd Opperbevel op Java, 
Sumatra en de Riouw-archipel zijn taak nog niet had vervuld. De verdere li
quidatie van de Japanse invasie en de terugkeer van orde en rust, "met name 
op Java en Sumatra", waren noodzakelijke voorwaarden, wilde Nederland 
zich ten volle kunnen wijden aan zijn roeping, om tezamen met de Indonesi
sche volken ook voor hen binnen het Koninkrijk een eigen Staatsverband op 
te bouwen, waarin die volken vrij hun eigen kracht zouden kunnen ont
plooien en door middel waarvan zij zich een eigen plaats in de rij der Ver
enigde Volken zouden kunnen verwerven. In dit Indonesische staatsverband 
zouden uiteraard de rechten en belangen van alle bevolkingsgroepen en van 
minderheden dienen te worden beschermd en behartigd.12 Dit was een pro
gram dat ook zo gelezen kon worden dat militair ingrijpen open werd gela
ten om de voorwaarden voor een vreedzaam overleg te scheppen. Kon een 
koppige Republiek immers niet gezien worden als een vrucht van de Japanse 
overheersing, welke geliquideerd moest worden?

Het voorstel tot instelling van een Commissie-Generaal
Binnen de ministerraad was de instelling van een CG geen omstreden 

punt geweest. De idee voor een CG was voor het eerst gelanceerd door de al 
eerder genoemde (Band A, hfdst. II. par. 1.1) diplomaat en Directeur Politieke 
Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, jhr. H.F.L.K van Vreden- 
burch, die in april-mei 1946 Indië had bezocht en in zijn rapport bijstand 
voor de landvoogd had bepleit. Daarbij greep hij terug op de uitzending van 
personen onder de titel commissie-generaal ter assistentie of ter instructie 
van de gouverneur-generaal in het begin van de 19e eeuw, toen de Korting bij 
uitsluiting het opperbestuur over de koloniën had en de "regeringsreglemen
ten" door de Kroon werden vastgesteld. Zo had in 1815 een driemanschap 
onder de titel van commissie-generaal de Indische bezittingen uit Engels be
heer moeten overnemen. Een aangepaste vorm van een dergelijke missie 
namens het opperbestuur in Nederland was voor Van Mook, die om over
komst van Nederlandse kabinetsleden naar Indië had gevraagd teneinde in 
de onderhandelingen met de Republiek voortgang te kunnen boeken en in 
een dergelijke (eenhoofdige) CG ook een middel zag om zonder verstoring 
van het bewind in Indië zijn ontslag te kunnen nemen, zeer welkom. Bij de 
kabinetsformatie was, zoals is beschreven in hoofdstuk I (par. III), de instel
ling van een CG afgesproken. Schermerhorn zou in deze CG een plaats krij
gen. Hoe de verdere bemanning van deze CG zou worden samengesteld, of 
de CG zou worden ingesteld bij KB of wet en hoe de instructie voor deze CG 
zou luiden, waren zaken die onmiddellijk na de kabinetsformatie moesten 
worden beantwoord.13

Jonkman koos voor instelling bij wet, omdat de rechtsgeldigheid van het 
instituut van CG diende te worden onderstreept, het parlement de uitgaven 
van het orgaan moest billijken en de positie ervan tegenover de Republiek en 
het buitenland moest worden versterkt. De bemanning van de CG was uiter
aard een prerogatief van de Kroon, al werd erkend dat het vertrouwen van
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de Kamers in het instituut van de CG stond of viel met de personen, die 
daarvoor werden aangewezen. Al kort na het aantreden van het kabinet 
werden voor een CG de namen van - uiteraard - Schermerhorn en van de 
oud-burgemeester van Amsterdam en (partijloze) vertegenwoordiger van 
het met Indië verbonden bedrijfsleven F. de Boer genoemd. Over een verte
genwoordiger van de katholieke groepering werd men het niet snel eens. 
Hoewel de naam van Van Poll vanaf het begin viel, zocht de politieke leiding 
van de KVP naar een figuur van zodanig gewicht dat overwicht van Scher
merhorn, bijvoorbeeld als voorzitter, kon worden voorkomen. Gesprekken 
zijn gevoerd met de katholieke oud-minister M.P.L. Steenberghe en Kamer
voorzitter J.R.H. van Schaik (KVP), die evenwel bedankten. Op het laatste 
moment is dan toch Van Poll de derde man in de CG geworden. Aanvanke
lijk ging Jonkman aan de slag met een constructie, waarbij de CG los zou 
staan van de luitenant-gouverneur-generaal. Opperbestuurlijke en land
voogdelijke zaken wilde men strikt gescheiden houden. Bij meningsverschil 
zou beroep op de Kroon mogelijk zijn, waardoor de indruk werd vermeden 
dat Van Mook onder curatele was geplaatst. Van Mook echter achtte het 
voorstel onaanvaardbaar: hij zag hiermee de positie van de landvoogd uit
gehold, vooral in zijn contacten met de Indonesiërs en de Engelsen. Hij 
meende dat ontslag uit zijn functie dan de enig overgebleven weg was. Ver
duidelijking van de kant van Jonkman, dat de CG bedoeld was als steun 
voor Van Mook en slechts opperbestuur uitoefende en de landvoogd het al
gemeen bestuur behield, bracht geen uitkomst.14

Voor Van Mook telde ook dat de CG's uit de 19e eeuw altijd te maken 
hadden met algemeen bestuur. Van Mook had daarbij het sterke argument 
dat de landvoogd het staatshoofd vertegenwoordigde en derhalve diende te 
staan boven de CG. De ministerraad besloot daarop op 15 juli 1946 Van 
Mook ambtshalve adviserend lid te maken van de CG. De Raad van State 
echter adviseerde naar aanleiding van het wetsontwerp tot instelling van de 
CG op dit punt duidelijkheid te verschaffen. Daarop werd in het wetsont
werp voorgesteld dat de landvoogd ambtshalve zitting in de CG had. Op 15 
juli 1946, toen het kabinet het wetsontwerp tot instelling van de CG besprak, 
werd besloten dat het geen limitatieve opsomming van de taken van de CG 
zou bevatten. Bij afzonderlijk KB zouden opdracht en instructie worden uit
gewerkt. Met dit besluit, dat ingegeven was door de overweging dat het 
wetsontwerp alleen bedoeld was om de instelling van de CG wettelijke basis 
te geven, heeft het kabinet bij een deel van het parlement veel wantrouwen 
gewekt, zoals uit de nog te beschrijven debatten in de Kamers over het wets
ontwerp zal blijken. Een deel van het parlement wenste bij die gelegenheid 
het recht te hebben, alvorens de CG wellicht voldongen feiten zou hebben 
geschapen, aan de hand van de instructie met de regering te praten over de 
hoofdlijnen van het beleid bij de omvorming van het Koninkrijk. Het wets
ontwerp beperkte zich tot enkele hoofdpunten van de opdracht voor de CG: 
de voorbereiding van een nieuwe staatkundige ordening in Indië en in ver-
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Landvoogd Van Mook en vertegenwoordigers van zijn bestuur op de conferentie met de 
(aangewezen) afgevaardigden van de niet-republikeinse gebieden Borneo, de Grote Oost, 
Bangka, Billiton en de Riouw-archipel, die van 16 tot 24 juli 1946 gehouden werd te Malino 
(Celebes). V.l.n.r. op de eerste rij: mr. E.O. baron van Boetzelaer, wd. Ie  gouvernementsse- 
cretaris; dr. P.J. Koets, wd. directeur van het kabinet van de landvoogd; dr. H.J. van Mook, 
lt.-gouverneur-generaal; dr. W. Hoven, wd. directeur Binnenlands Bestuur, algemeen rege
ringscommissaris voor Borneo en de Grote Oost; C.J.H.R. de Waal, plv. regeringscommissa
ris voor de bestuurshervorming in de Buitengewesten. Op de tweede rij naast mevr. A.D. 
van Mook-Maureau is de voorzitter van de Indische ondernemersbond en buitengewoon 
adviseur van de landvoogd, jhr.mr. C.H.V. de Villeneuve, te onderscheiden (Foto Anefo)

"Bijeenkomst van afgevaardigden van alle niet-republikeinse deelen van de Archipel was voor hen zelf 
de grootste openbaring, aangezien zij niet alleen nimmer in het verleden een zodanige samenkomst 
hadden gehad, doch bovendien extra van elkaar waren afgesloten gedurende de Japansche occupatie. 
Het separatisme van de verschillende delegaties is tengevolge van deze ontdekking zeer snel verdwe
nen en wij zullen eerder moeite hebben met een eenheidsstreven dat zijn doel voorbij schiet dan met 
een neiging tot kleine plaatselijke autonomieën." (Uit: Lt.-gouverneur-generaal Van Mook aan minis
ter van Overzeese Gebiedsdelen Jonkman, 16 juli 1946, in: Van der Wal V , nr.2, p.2)
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band daarmee van de rijksconferentie; het voeren van besprekingen met van 
ouds bestaande en met nieuw gevormde staatkundige organisaties zomede 
met vertegenwoordigers van de verschillende volkeren en bevolkingsgroe
pen, met het oog op de vestiging van de toekomstige staatkundige verhou
dingen binnen het Koninkrijk; het onderhouden van contact met vertegen
woordigers van volkenrechtelijke organisaties en bevriende mogendheden.15

Wat had Jonkman persoonlijk voor met de uitwerking van het plan tot uit
zending van de CG? In de ministerraad liet Jonkman minder het achterste 
van zijn tong zien dan in vergaderingen met zijn afdelingschefs op O.G.. De 
notulen van de bijeenkomsten van 8 en 22 juli 1946 met deze ambtenaren 
doen Jonkman kennen als een man met een Januskop. Enerzijds toonde hij 
zich bereid te erkennen dat het gehele Nederlandse volk stond achter de ko
ninklijke redevoering van 1942, hetgeen wilde zeggen een geleidelijke, royale 
en loyale weg naar vernieuwing - "ik ben geen revolutionair" -, anderzijds 
stond voor hem primair het ten volle handhaven van de Nederlandse taak 
overzee: "Nederland was altijd, was tot voor deze oorlog, en moet blijven, 
een wereldrijk". Als Nederland zijn taak overzee niet meer kon voortzetten, 
was Nederland tekort geschoten in zijn taak: "Welke fouten wij ook gemaakt 
hebben, wij hebben proefondervindelijk bewezen, traditioneel recht te heb
ben op een taak overzee. Daartoe behoeven wij een wereldrijk in die zin, dat 
wij vaste steunpunten hebben. Dus ook een arbeidsveld, waar wij een zeker 
monopolie hebben. Doch wij erkennen het streven van de Indonesische vol
keren om een eigen staatsverband te hebben als volkomen rechtmatig."16 In 
deze zin legde Jonkman voor de hoofdambtenaren van O.G. vast wat de taak 
moest zijn van de CG. Voorop diende te staan de handhaving van het Ko
ninkrijk als wereldrijk, hetgeen Jonkman afleidde uit de eed van het Staats
hoofd en art. 1 van de Grondwet. De CG diende tot overeenstemming te ko
men met diegenen, die de indruk maakten het Rijk te willen verlaten (de re
publikeinen). Verder diende gezorgd te worden voor de belangen van de In
dische Nederlanders en andere minderheden, voor de godsdienstvrijheid en 
voor de geïnterneerden en krijgsgevangenen. Tegelijk ontwikkelde Jonkman 
al gedachten over de staatsconstructie van Indië: een deelstatenconstructie, 
Verenigde Staten van Indonesië genoemd, bestaande uit vier hoofdstaten: 
Java, Sumatra, Borneo en de Grote Oost. Het leek hem aantrekkelijk Java in 
drie stukken op te delen - zoals tot dan toe het geval was -, maar dat was 
staatkundig niet te hanteren.

Uit deze visie bleek dat de Republiek bij voorbaat niet meer kon worden 
dan één deelstaat van een groter geheel. Elke uitvoering van deze gedachte 
over een V.S. van Indonesië als deelgenoot in het Koninkrijk moest de Repu
bliek dan ook bij voorbaat zien als inperking van haar nationaal-revolutio- 
naire ambities en als een "verdeel-en-heers"-politiek. Een eerste concrete 
aanzet tot uitvoering van deze gedachte, die in Batavia (Van Mook) en in 
Den Haag (Jonkman) gelijkelijk werd gekoesterd, was te zien in de conferen
tie van Malino (Celebes), gehouden van 16 tot 24 juli 1946, tussen Van Mook
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c.s. en de (aangewezen) afgevaardigden van de niet-republikeinse gebieden 
Borneo, de Grote Oost, Bangka, Billiton en de Riouw-archipel. Met deze con
ferentie met de zogeheten Buitengewesten werd uitvoering gegeven aan een 
van de verlangens, zoals die in de motie-Van Poll door de Tweede Kamer op 
7 mei 1946 was uitgesproken. Een dag voor de opening van deze Malino- 
conferentie had in Makassar de gezagsoverdracht van deze gebieden van de 
Britse aan de Nederlandse autoriteiten officieel plaatsgevonden. In het ver
slag van deze conferentie aan het parlement werd toegegeven dat de stem
ming op deze conferentie jegens de Nederlands-Indische regering aanvanke
lijk zeer wantrouwig was en dat dit wantrouwen pas verdwenen was na de 
nodige toelichtingen van de kant van de Nederlands-Indische regering op 
haar beleid. Militair-politieel lag de zaak op Java en Sumatra dan wel anders 
dan in de te Malino vertegenwoordigde gebieden, politiek was de stemming 
niet veel anders. Het verslag van de conferentie stelde daarvoor de anti-wes- 
terse en anti-Nederlandse propaganda van de Japanners verantwoordelijk. 
De conferentie is uiteindelijk vriendelijk verlopen: de centrale conclusie was 
dat de te Malino vertegenwoordigde gebieden de vrijheid, die werd ver
langd en niet te stuiten was, in samenwerking met Nederland wenste te ver
krijgen en haar tezamen met de Nederlanders wilde beleven. Omdat de ont
wikkeling van Indonesië nog jarenlang de medewerking van westerse 
krachten en machten zou vereisen, werd verklaard met de Nederlanders de 
eeuwenoude banden voort te zetten, "omdat Indonesië ten slotte aan Neder
land de ontwikkeling dankt, die het in staat zal stellen weldra een eigen 
plaats in de rij der volken te gaan innemen, last but not least, omdat Indone
sië het kleine landje aan de Noordzee nooit zal behoeven te verdenken van 
imperialistisch streven". Voorwaarde voor die samenwerking was wel de 
schepping van nieuwe verhoudingen op basis van gelijkwaardigheid en ge
lijkgerechtigdheid, van onderling vertrouwen en waardering. Een ruime 
meerderheid wilde daarom niet verder gaan dan de regeringsverklaring van 
10 februari 1946; een minderheid wenste onafhankelijkheid met een bondge
nootschap met Nederland als doel. Beide groepen aanvaardden een over
gangstijd van minimaal vijf jaar. De deelstatenconstructie werd gesteund. 
Ongetwijfeld was de uiteindelijke coöperatieve houding van de zogeheten 
Malino-gebieden terug te voeren op de zorg over de positie van de Repu
bliek in het toekomstig staatsbestel, die slechts door het Nederlands gezag 
leek te kunnen worden getemperd. De ongerustheid over de Republiek had 
verder te maken met de vrees voor sociaal-revolutionaire aspiraties van de 
republikeinen en natuurlijk met etnisch-culturele tegenstellingen. De 
(georganiseerde) steun van de Malino-gebieden voor het Nederlands concept 
zorgde er voor dat Jonkman in de ministerraadszitting van 22 juli 1946 over 
deze conferentie enthousiast was. Ook al liep de Malino-conferentie wat 
vooruit op de te houden Rijksconferentie, toch kon de waarde van deze 
voorconferentie volgens hem groot zijn, namelijk door een stimulerende in
vloed uit te oefenen op de groep-Sjahrir in de Republiek.17

2335



Nederlands-Indië

Of Sjahrir voor Nederland wel zo'n troefkaart was als door Jonkman werd 
gehoopt, was gezien de gebeurtenissen in juni 1946 in de Republiek zeer 
twijfelachtig. De positie van Sjahrir was namelijk binnen de Republiek aan
getast. De conferentie op De Hoge Veluwe had hem niets in handen gegeven 
om zijn politiek te rechtvaardigen. Anders dan in de voorstellen van repu
blikeinse zijde van 27 maart, liet de Republiek op 17 juni 1946 weten niet 
langer het ene staatsverband te accepteren, maar slechts een bondgenoot
schap met Nederland. Verder werd erkenning van het de-facto-gezag over 
Java én Sumatra geëist, alsook stopzetting van de aanvoer van de Neder
landse troepen. Dit kon in de Republiek de sterk divergerende opvattingen 
over de wijze waarop aan de revolutie gestalte moest worden gegeven niet 
meer bijeen houden. Met passieve steun van delen van het leger werd Sjahrir 
door een extreem nationalistische groepering ontvoerd op 27/28 juni 1946 
om de vorming van een ander kabinet, onder aanvoering van de leider van 
het Indonesisch Volksfront Tan Malakka, af te dwingen. Soekarno wist ech
ter, op basis ook van aan zijn gezag getrouwe troepen, de opstand in de kiem 
te smoren. Aan de eisen van de extremisten werd niet voldaan. Wél besloot 
Soekarno het republikeinse parlement uit te breiden en een nieuw kabinet 
door Sjahrir te laten formeren op brede linkse basis. Dit kabinet kwam begin 
oktober 1946 gereed en berustte op een coalitie van linkse partijen en organi
saties binnen de Republiek (de zogeheten Sajap Kiri of linkervleugel), te we
ten: de "Partai Sosialis", waarbinnen Sjahrir behoorde tot de gematigde 
groep (intellectuelen, met name uit Batavia en West-Sumatra) tegenover een 
meer radicale groep (jongeren, vooral uit Oost-Java) onder aanvoering van 
Amir Sjarifoeddin (minister van defensie); de "Partai Boeroeh Indonesia" (de 
kleine arbeiderspartij), de getalsmatig sterke (paramilitaire) socialistische 
jeugdorganisatie Pesindo ("Pemoeda Sosialis Indonesia") en de kleine groep 
communisten ("Partai Komunis Indonesia", PKI). De Sajap Kiri controleerde 
ook de grootste vakbeweging in de Republiek (Centrale organisatie van In
donesische vakbonden: "Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia", 
SOBSI) en een boerenorganisatie ("Barisan Tani Indonesia", BTI). Dit politiek 
en maatschappelijk ter linkerzijde breed gewortelde kabinet van Sjahrir zou 
de tegenspeler zijn van het Nederlandse gezag bij de politieke onderhande
lingen die tot het Akkoord van Linggadjati zouden leiden.18

Inmiddels waren aan Nederlandse kant de eisen van de Republiek ver
worpen. Het kwam er op neer dat voor Nederland de beginselen van 10 fe
bruari 1946, garanties voor de evacuatie van de geïnterneerden en voor leven 
en goed van dlle inwoners, alsook beëindiging van de vijandelijkheden één 
pakket waren, waartegenover Nederland dan bereid was de Republiek naar 
het aanbod van 10 februari te behandelen en ten aanzien van Sumatra door 
vrije verkiezingen te laten beslissen of dit gebied republikeins zou willen 
worden. In geen geval was Nederland bereid de troepenzendingen tegen te 
houden, die immers er voor dienden om de Nederlandse verantwoordelijk
heid voor orde en rust te schragen. De bereidheid aan Nederlandse kant om
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met de Republiek tot zaken te komen, ook onder Britse druk en vanuit de 
wens te voorkomen dat het geschil in Indië door een land als de Sovjet-Unie 
in het najaar zou worden voorgelegd in de Algemene Vergadering van de 
V.N., was er wel, maar was door de gebeurtenissen rondom Sjahrir toch 
sterk beïnvloed. Toen eind juli de legercommandant in Indië, de in begin 
1946 benoemde oud-inlichtingenofficier, luitenant-generaal S.H. Spoor, in 
Nederland was om in de Raad voor Militaire Aangelegenheden van het Ko
ninkrijk (Raad-MAK) - een onderraad van de ministerraad, waarin de pre
mier (voorzitter), de inspecteur-generaal (Prins Bernhard), enkele ministers 
(Buitenlandse Zaken, Oorlog, Marine, Financiën, Overzeese Gebiedsdelen), 
de chefs van staven en een vertegenwoordiger van het KNIL zitting hadden 
(zie Band A, p. 696) - inlichtingen te geven over de situatie in Indië, bleek dat 
men zo z'n twijfels had over de mogelijkheden van Sjahrir om een af te slui
ten wapenstilstand tussen de tamelijk ongeregelde troepen onder republi
keinse vlag en de geallieerde respectievelijk Nederlandse troepen in de en
kele enclaves op Java en Sumatra te kunnen afdwingen.19 De uit te zenden 
CG zou het zeker niet eenvoudig krijgen: het wantrouwen aan beide zijden 
en de geringe manoeuvreerruimte voor de politici in beide kampen om een 
doorbraak met concessies te bereiken zouden de nodige obstakels vormen. 
De parlementaire behandeling van het wetsontwerp tot uitzending van de 
CG liet de smalle politieke basis voor een daadwerkelijke oplossing van het 
Indonesische geschil aan Nederlandse kant zien.

c. De indiening en behandeling van het wetsontwerp tot instelling van een CG
Het regeringsvoorstel en het commentaar van de Raad van State
Het beknopte wetsontwerp tot instelling van een Commissie-Generaal 

voor Nederlands-Indië (nader aan te duiden als: CG) was met de nodige 
spoed voorbereid. Het advies van de Raad van State van 26 juli 1946 was in 
beginsel afwijzend, maar, gelet op de aankondiging in de Troonrede dat het 
wetsontwerp op korte termijn zou worden ingediend, heeft de Raad zich be
perkt tot voorstellen ter verbetering. Het afwijzende standpunt van de Raad 
betrof zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid van een CG.

De Raad van State maakte allereerst gewag van de dictatoriale bevoegdhe
den die de luitenant-gouverneur-generaal (LtGG) op dat moment had krach
tens het Overgangsbesluit Algemeen Bestuur Nederlandsch-Indië van 23 de
cember 1943 (D. 65), namelijk zonder Raad van Indië en zonder Volksraad. 
Het Overgangsbesluit Indische Staatsregeling van 23 december 1943 (Stbl. D 
66; Ind. Stbl. 1945, nr. 119), dat onder meer voorzag in de samenstelling van 
een tijdelijke Volksraad bij herstel van de Indische centrale overheid, was 
immers niet ingevoerd (en zou ook nooit ingevoerd worden). De Staten-Ge
neraal waren door Besluit D 65 uitgeschakeld bij de behandeling van de In
dische begroting, welke evenals de Indische ordonnanties werd vastgesteld 
door de landvoogd. (Eind 1947 zou in de Tweede Kamer over dit onderwerp 
nog het nodige te doen zijn, zie onder par. V.a: De Tweede Kamer over hoofd
stuk XIII van de Rijksbegroting-1948: de oppositie meent kansen te zien voor een
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aanval op minister Jonkman. 1. Geen cijfers over Indië; geen beleidsvisie op Indië?) 
Op het handelen van de landvoogd kon alleen nog invloed worden uitgeoe
fend door de aanwijzingen des Konings. Hoe ver die invloed reikte bleek 
volgens de Raad uit het in strijd met de mededelingen van het kabinet aan 
het parlement opnemen van contact door de LtGG met Soekarno. Als het 
wetsontwerp aan deze bevoegdheden van de LtGG een einde zou maken, 
had de Raad alle waardering voor het ontwerp. De Raad moest echter con
stateren dat de invloed van de regering en het parlement op de Indische za
ken nog verder werd uitgehold door de instelling van een CG, waaraan be
voegdheden van het opperbestuur over Indië tijdelijk konden worden over
gedragen. De bevoegdheden van opperbestuur en volksvertegenwoordiging 
bleven dan wel formeel hetzelfde, maar materieel volgens de Raad niet. Het 
ongedaan maken van beslissingen of afspraken van de CG, hoewel staats
rechtelijk mogelijk, was politiek naar de Raad meende vrijwel uitgesloten. 
Aangezien de Grondwet stelde dat het opperbestuur over Indië aan de Ko- 
ning was, meende de Raad ook dat de delegatie formeel niet kon: "Nimmer 
zal een minister, ja de voltallige ministerraad aan buitenstaanders een vol
macht schenken, welker hantering hem mogelijk plaatst voor onherstelbare 
daden 'van zorgwekkende zwaarte', die hij als zijne eigene heeft te verant
woorden, niet slechts voor de huidige volksvertegenwoordiging, maar voor 
de muze der geschiedenis." Als het slechts om een contactorgaan ging dat 
regelmatig met Den Haag voeling zou houden, was de instelling van een 
dergelijk zwaar orgaan niet nodig, aldus de Raad van State. Men kon dan 
gewoon de landvoogd instrueren en laten handelen. Vergelijking met het 
begin van de 19e eeuw ging volgens de Raad niet op; Indië was toen letterlijk 
een kroondomein en de ministeriële verantwoordelijkheid functioneerde niet 
of gebrekkig.

De Raad van State kwam vervolgens met zakelijke voorstellen. Dat betrof 
allereerst de positie van de LtGG in de CG, wat ertoe heeft geleid deze vol
waardig lid te doen zijn van de CG. Verder wenste de Raad dat vastgelegd 
werd, dat de CG volgens een instructie zou werken, niet zou ingrijpen in de 
bevoegdheden van de LtGG en geen beslissing zou nemen zonder instem
ming van de ministers. Een afzonderlijk advies van het lid van de Raad van 
State, dr. J.W. Meyer Ranneft, oud-bestuursambtenaar in Indië, oud-voorzit- 
ter van de Volksraad, oud-vice-president van de Raad van Nederlandsch- 
Indië en later een der kopstukken van het Nationaal Comité Handhaving 
Rijkseenheid, wees op het goed overwegen van de harde feiten in Indië, dat 
wilde volgens hem zeggen de erkenning van de grote fouten van Van Mook 
die ontslagen diende te worden, de onwaardige houding van Engeland, de 
noodzaak machtsvorming, zowel militair als publicitair, te stellen in de 
plaats van vage beloften en de plicht om, in afwijking van hetgeen op de 
Malino-conferentie zou zijn geforceerd door Van Mook, te zorgen dat 
Nieuw-Guinea voor Nederlanders werd gereserveerd en Ambon werd be
loond "voor de prachtige trouw van zijn bewoners".20
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Jonkman heeft, blijkens zijn toelichting op het oordeel van de Raad van 
State, tegenover het Staatshoofd gesteld dat van een overdracht van de ver
antwoordelijkheid voor het beleid door de instelling van de CG geen sprake 
kon zijn. De CG kon niets anders zijn dan een werktuig in handen van de 
Kroon. Hij deelde de visie van de Raad van State dan ook niet.21 Op 2 augus
tus 1946 werd het wetsontwerp tot instelling van een CG voor Nederlands- 
Indië, die tijdelijk belast zou zijn met de uitoefening van bevoegdheden van 
opperbestuur en die een nieuwe rechtsorde in Nederlands-Indië (nader te 
noemen: Indië) zou hebben te bevorderen, ingediend. Uit het feit dat alle mi
nisters ondertekenden bleek het belang van dit wetsontwerp.22

Het wetsontwerp bepaalde dat er een CG zou komen ten getale van drie 
personen, terwijl ook de LtGG - ingevolge het besluit van 23 december 1943 
(D. 65) met het algemeen bestuur belast - ambtshalve zitting had in dit colle
ge. Uit art. 3 bleek dat de CG gebonden was aan een instructie en ministerië
le aanwijzingen en in het bijzonder enkele taken had uit te voeren, zoals het 
voorbereiden van de nieuwe staatkundige orde in Indië, het voeren van be
sprekingen met allerlei organisaties en bevolkingsgroepen en het onderhou
den van diverse contacten. Waar dit werk aanraking had met zaken van al
gemeen bestuur, had de CG het recht adviezen te richten aan de LtGG. De 
minister van O.G. zou beslissingen nemen, als de CG niet eenparig tot beslui
ten kon geraken. Van haar verrichtingen moest de CG regelmatig verslag 
uitbrengen aan de minister. Alvorens hun ambt te aanvaarden dienden de 
leden van de CG een eed of belofte af te leggen, waarin trouw aan de 
Grondwet werd gezworen of beloofd. Hier zij aangetekend dat de CG echter 
moest werken aan een constructie die afwijkingen van deze Grondwet zou 
moeten opleveren. Pas in 1948 zou de Grondwet met het oog op de nieuwe 
Rijksconstructie worden gewijzigd.

De Memorie van Toelichting somde eerst de CG's op die in 1814, 1825 en 
1832 naar Indië waren uitgezonden om vervolgens te stellen dat onder de 
geldende Grondwet en de wet (Staatsregeling) CG's als die van het begin van 
de 19e eeuw ondenkbaar waren. De vermenging van opper- en algemeen be
stuur van die dagen was uitgesloten voor de nieuwe CG: een delegatie van 
opperbestuur als in die dagen was onmogelijk; de bevoegdheden inzake het 
algemeen bestuur lagen vast. De bijzondere problemen in Indië gingen ech
ter de normale sfeer van het algemeen bestuur in Indië en de kring van be
wind voering van de Indische regering te buiten, aldus de Toelichting. Die 
problemen konden ook moeilijk door de bestaande organisatie van de ver
houdingen in het Koninkrijk besluitvaardig worden opgevangen. Zelfs de 
moderne communicatiemiddelen boden geen soelaas. "Het is in verband met 
dergelijke omstandigheden, dat de gedachte heeft postgevat, aan een voort
gezet samenkomen van opperbestuur en Indische regering, in dier voege, dat 
de LtGG, als tijdelijk drager van het algemeen bestuur te Batavia, in dagelijks 
en voortdurend contact wordt gebracht met exponenten van het Opperbe
stuur, die bekleed zijn met zekere volmachten om in voorkomende gevallen
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voor en namens het Opperbestuur onverwijld beslissingen te nemen", zo de 
Memorie van Toelichting. De regering dacht hierbij met name aan de be
sprekingen tussen de Indische regering en vertegenwoordigers van de ver
schillende staatkundige organisaties en bevolkingsgroepen op Java en elders, 
betreffende de opbouw van nieuwe staatsrechtelijke verhoudingen in het 
Koninkrijk en de voorbereiding van de Rijksconferentie. Gerefereerd werd 
aan het overleg "met vertegenwoordigers van de nieuwe staatkundige con
structie, welke in Indië haar intrede heeft gedaan onder de naam Republiek 
Indonesia", "omtrent een voorlopige oplossing van het politieke conflict al
daar", dat van Batavia naar Nederland (De Hoge Veluwe) moest worden 
verplaatst. De Toelichting repte niet van de noodzaak juist met deze Repu
bliek tot overeenstemming te komen, wilde een oplossing voor de Indonesi
sche kwestie kunnen slagen. Pas in zijn mondeling antwoord aan de Tweede 
Kamer heeft Jonkman namens de regering hierover een standpunt bepaald. 
Argwanende Kamerleden konden wel vermoeden in welke richting het werk 
van de CG in Indië zou gaan, omdat in de Toelichting met klem werd gesteld 
dat de verwezenlijking van de opzet van het voortgezet samenkomen van 
het opperbestuur en de Indische regering - in aansluiting op "De Hoge Ve
luwe" - vereiste dat de CG een "ruim mandaat van opperbestuursbevoegd- 
heid" moest krijgen en aldus beslissingen kon nemen "welke het kabinet in 
Nederland voor zijn verantwoording neemt". Daarbij ging het volgens de 
Toelichting niet alleen om zaken als de plaats van de verschillende bevol
kingsgroepen in het komende staatsbestel, maar ook om besprekingen met 
het Britse gezag, het treffen van voorzieningen voor de Nederlandse strijd
krachten, de verzorging van de repatrianten en "het herstel van cultuur en 
onderwijs naar Nederlandse trant na de systematische uitdelging sedert de 
Japanse bezetting". "Bovenal valt hier te denken aan het streven van de rege
ring van het Koninkrijk om spoedig, in overleg met de ingezetenen in al hun 
verscheidenheid van herkomst en cultuur, ook aan Oost-Indië de waardige 
plaats te geven in het komende Staatsbestel, welke aan land en volk in de 
nieuwe internationale samenleving toekomt", aldus de Toelichting. De voor
bereiding van de Rijksconferentie en het wegnemen van de beletselen bij de 
toepassing van de koninklijke redevoering van 1942 vereisten de aanwezig
heid van een Commissie-Generaal, "welke zich waar nodig, voor de toekom
stige gedragslijn van het Opperbestuur kan sterk maken", zo werd in de 
Toelichting gesteld, waar verder te lezen was: "In het overgangsstadium tus
sen de vroegere rechtsorde, welke niet kan wederkeren, en de toekomstige, 
waarvan de omtrekken zich geleidelijk beginnen af te tekenen, is het dien
stig, dat ook het Opperbestuur reeds vertegenwoordigd is bij het begin van 
de af te leggen weg." De taak van de CG was uiteraard een tijdelijke. Hoewel 
daartoe niet verplicht naar eigen opvatting, wilde de regering de instelling 
van de CG bij wet doen geschieden teneinde in dit gewichtige vraagstuk zich 
gedragen te weten door een zo groot mogelijke meerderheid van de volks
vertegenwoordiging.23
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De Tweede Kamer over het voorstel tot instelling van een CG
Op 12 augustus 1946 volgde het Voorlopig Verslag uit de Tweede Kamer, 

die precies als de Eerste Kamer in de zomer van 1946 in buitengewone zit
ting moest doorwerken en slechts een kort reces (van 17 augustus tot en met 
13 september) zou genieten (zie Band A, hfdst. I, par.II, pp.47-48). Een groep 
Kamerleden, waarin de ARP-fractie moet worden onderkend, vond dat het 
ontwerp van wet met te grote spoed moest worden behandeld, maar bovenal 
dat het uitzenden van een CG in strijd zou zijn met het constitutionele recht 
van Nederland, "omdat de Kroon een zo veelomvattend en staatsrechtelijk 
zo belangrijk complex van bevoegdheden, dat door de Grondwet aan haar is 
opgedragen, zich in volle omvang moet blijven aantrekken".24 Publiek recht 
is publieke plicht, aldus dit commentaar. Het wetsontwerp was daarbij vol
gens deze Kamerleden zo vaag, dat desnoods alle bevoegdheden konden 
worden overgedragen. Deze groep wilde ook dat Van Mook als landvoogd 
belast met algemeen bestuur buiten de CG bleef. Andere Kamerleden even
wel vonden dat wat vroeger geoorloofd was, zeker op dat moment, in de 
vorm van een wet, kon. Voor- en tegenstanders van de uitzending van een 
CG naar Indië wensten nadere informatie over het te voeren beleid in Indië, 
zodat men een indruk kreeg wat de CG zou gaan doen. Deze Kamerleden 
vonden dat de regering de Staten-Generaal nader over de te verstrekken in
structie moest inlichten, desnoods in een vergadering met gesloten deuren of 
door het verlenen van vertrouwelijke inzage in de instructie bij de griffies 
der Kamers. De tegenstanders van het wetsontwerp waren van oordeel dat 
de regering blijkens de Memorie van Toelichting de CG meer wilde laten 
doen dan alleen maar een Rijksconferentie doen voorbereiden. Deze groepe
ring had de indruk dat de CG de nieuwe rechtsorde zelf tot stand kon bren
gen, wat echter de bevoegdheden van het opperbestuur te buiten ging. Dit 
was een zaak van de Nederlandse wetgevende macht. Evenzo werd het recht 
van de CG betwist om met buitenlandse vertegenwoordigers contact te on
derhouden. Voorstanders brachten hiertegen in dat de CG geen andere be
voegdheden kon krijgen dan de minister(s) zouden hebben, indien zij te Ba
tavia zouden zetelen. Zij trokken een vergelijking met een afvaardiging naar 
een internationale conferentie. Het waren deze voorstanders - waaronder 
allereerst de PvdA-fractie moet worden gerangschikt - die er op aandrongen 
de taak van de CG juist niet al te scherp te begrenzen. Zonder ruime armslag 
kon het werk van de CG niet succesvol worden. Het was waarschijnlijk de 
KVP-fractie die voorstelde dat hetgeen in de Memorie van Toelichting over 
de taken was opgesomd in de wetstekst diende te worden opgenomen.

Binnen een dag werd de Memorie van Antwoord bij de Kamer ingediend. 
Met kracht verweerde de regering zich tegen de stelling dat de CG een vorm 
was van overdracht van bevoegdheden. Het ging volgens haar om de op
dracht van bevoegdheden voor een bepaalde taak binnen een bepaalde ter
mijn, in de vorm van een aan de minister ondergeschikt orgaan, dat diende 
om de minister te assisteren. Het opperbestuur trachtte slechts door middel
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van de CG zijn taak sneller en doelmatiger te kunnen volvoeren, aldus de 
regering. Er was geen verandering gekomen in de functie van de Kroon ten 
opzichte van de landvoogd noch ten opzichte van de eigen bevoegdheden en 
de daarmee samenhangende ministeriële verantwoordelijkheid. Evenzo 
wenste de regering te verdedigen dat Van Mook deel zou uitmaken van de 
CG. Het was juist om de vermenging van opperbestuurlijke en algemene be
stuurlijke taken, die de LtGG in de verstreken periode te zwaar hadden be
last, tegen te gaan dat een CG werd ingesteld. Het algemeen bestuur was 
volgens de regering afdoende wettelijk gewaarborgd om aantasting daarvan 
te kunnen tegengaan. Het samenkomen van algemeen bestuur en opperbe
stuur in de CG was derhalve naar de opvatting van de regering slechts func
tioneel te noemen. De CG kon er volgens haar niet omheen in een groot 
aantal zaken van opperbestuur rekening te houden met zaken van algemeen 
bestuur; de Landvoogd had allengs zaken op opperbestuurlijk terrein moe
ten afhandelen. De Landvoogd zou door de deelname aan de werkzaamhe
den van de CG extra belast worden, zo gaf de regering toe, maar de land
voogd had inmiddels versterking gekregen in de vorm van vier adviseurs, 
terwijl daarnaast een regeringscommissaris in algemene dienst voor Borneo 
en de grote Oost was aangesteld. De regering legde vast dat in préséance de 
Landvoogd als vertegenwoordiger van het Staatshoofd in de eerste plaats 
kwam, maar dat de CG als zodanig gelijk was als instituut en in functie met 
de Landvoogd. Evenzo beloofde de regering de Kamer over de handelingen 
van de CG volledig in te lichten. Ook zou de Kamer vertrouwelijk worden 
ingelicht over de instructie. De taak van de CG was naar de regering samen
vatte ruim en had aanraking met andere dan de opperbestuurlijke sferen in 
Indië. Het leek de regering niet wenselijk in de wet zelf de werkzaamheden 
verder te preciseren; de voorgestelde formulering was voldoende om aan te 
geven dat het geen blanco-volmacht betreft. In geen enkel opzicht raakte het 
wetsontwerp aan de bevoegdheden van de wetgever of die van de Kroon, 
aldus de Memorie van Antwoord. Op de door veel Kamerleden in het Voor
lopig Verslag opgeworpen stelling dat discussie over de CG zinloos was 
zonder precies te weten hoe de bemanning ervan zou luiden, ging de rege
ring niet in. Gelet op het gewicht van de aan te zoeken personen, de binding 
aan een instructie en de voorgeschreven collegiale werkwijze, waaraan nog 
een geschillenkwestie was gekoppeld, moest het in de ogen van de regering 
mogelijk zijn tot een beoordeling van het wetsontwerp op eigen merites te 
komen, los van de personen. Het was immers onmogelijk via de CG inzich
ten van personen of groepen te laten prevaleren. De kwestie van het 
"prerogatief van de Kroon" wilde de regering niet eens als argument aan
voeren.25

Bij Nota van Wijziging was trouwens art. 8, het beroepsartikel, verfijnd. 
Niet alleen als een besluit van de CG niet eenparig was genomen, maar ook 
wanneer een besluit van de CG zou afwijken van de mening van de LtGG, 
kon een beslissing van de Kroon worden ingeroepen, zowel door de minder-
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heid als de LtGG. Dit had de schijn van een soort vetorecht voor de LtGG, 
hetgeen de tegenstanders van het wetsvoorstel nog meer zal hebben getergd, 
maar de regering achtte het onjuist de LtGG de mogelijkheid te ontzeggen 
om vanuit diens verantwoordelijkheid zich er van te vergewissen dat de CG 
het oordeel van de Kroon in een bepaalde zaak wel degelijk representeerde. 
De scheiding tussen opperbestuur en algemeen bestuur was aldus, ter tege
moetkoming aan bezwaren van de kant van de Tweede Kamer, scherper ge
trokken.26

De behandeling van dit wetsontwerp in de Kamer op 16 augustus 1946 
werd voorafgegaan door een eensgezinde poging van ARP en CPN om eerst 
de inhoud van de instructie op tafel te krijgen en dan pas te spreken over het 
wetsontwerp, conform de erkenning van de regering in de Memorie van 
Antwoord dat een behoorlijke waardering van het wetsontwerp slechts mo
gelijk was na kennisneming van de instructie. Schouten (ARP) concludeerde 
dat de instructie gereed was en had waardering voor de toezegging van de 
kant van de regering om de instructie vertrouwelijk met de Kamer te bespre
ken. Hij vond dat dan die toezegging maar eerst moest worden nagekomen. 
Wagenaar (CPN) bezigde dezelfde argumenten en diende een motie in, 
waarin de regering werd verzocht mededelingen te doen over de instructie, 
alvorens men met de debatten over het wetsontwerp zou beginnen. De voor
zitter van de commissie van rapporteurs bij dit wetsontwerp, de KVP-er Van 
Poll, vroeg de minister daarop of deze de beoordeling van het wetsontwerp 
mogelijk achtte, zonder kennis van de instructie. De minister, die achter de 
regeringstafel werd bijgestaan door Beel, Fiévez (Oorlog, KVP), Schagen van 
Leeuwen (Marine, partijloos), Huysmans (Economische Zaken, KVP) en 
Drees (Sociale Zaken, PvdA), vond van wel. Dat moest ook wel, want anders 
dan Schouten had verondersteld bleek de instructie nog niet gereed. De re
gering was naar minister Jonkman meedeelde bereid tijdens het debat, wan
neer dat nodig zou zijn, enige inlichtingen te geven over delen van de vast te 
stellen instructie, maar hij waarschuwde er voor dat men dan kwam op het 
terrein van de uitvoerende macht. Schouten was niet ten onrechte verbaasd 
over deze draai in de houding van de regering en kwam tot de conclusie dat 
het wetsontwerp derhalve onvoldoende was voorbereid. De communist Wa
genaar wenste nu de algemene lijnen van de instructie, waarover het kabinet 
het blijkens de mededelingen van Jonkman wél al eens was, te vernemen, 
omdat diegenen die aan de kabinetsformatie hadden deelgenomen en deze 
hoofdlijnen bij de formatie vermoedelijk hadden vastgesteld, een voorsprong 
zouden hebben op de anderen. Van Poll, A.M. Joekes (PvdA) en zelfs Tilanus 
(CHU) namen echter met het standpunt van de regering genoegen, juist ook 
omdat de regering zich het recht kon voorbehouden de zaken van uitvoering 
voor zich te houden. Van Poll kreeg daarbij Joekes mee in de overweging dat 
het goed was dat de regering de instructie nog niet had vastgesteld, omdat 
het mogelijk zou zijn dat de inhoud van de instructie mede beïnvloed zou 
kunnen worden docr de Kamerdebatten. Tilanus vond wel dat de regering
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zelf schuld was aan dit debatje, vanwege de ongelukkige formulering in de 
Memorie van Antwoord. Schouten bleef er echter bij dat hij slechts had ge
vraagd "om datgene, wat op staatsrechtelijke gronden door de Kamer van de 
regering mag worden gevraagd". Wagenaars motie kreeg alleen de steun 
van ARP, SGP en CPN en werd verworpen met 62 tegen 19 stemmen. Het 
voorstel van de Kamervoorzitter om onmiddellijk een aanvang te maken met 
de beraadslagingen over het betrokken wetsontwerp werd vervolgens zon
der hoofdelijke stemming aangenomen.27

Het rechter deel van de oppositie kwam het eerst aan het woord. Mr. G. 
Vonk (geb. 1889), lid van de Tweede Kamer voor de PvdV sinds 4 juni 1946, 
sprak het eerst. Vonk had na zijn studie Nederlands en Indisch recht in 
Utrecht en Leiden carrière gemaakt bij de rechterlijke macht in Indië, waar 
hij het had gebracht tot procureur-generaal bij het Hooggerechtshof aldaar. 
In zijn functies in Indië had hij te maken gehad met de bestrijding van op
roerige elementen, met name ook personen die verdacht werden van com
munistische opruiing. In de revolutie in Indië zag Vonk niets anders dan de 
voortzetting van de vooroorlogse agitatie, waartegen slechts een middel 
hielp: justitieel geweld. Vanuit deze achtergrond schilderde hij de moeilijke 
situatie in Indië, "in de greep van een revolutie, mataglap, onderworpen aan 
terreur, moord en roof op grote schaal", verarmd, en in het moederland, 
"verarmd tot op de botten, in velerlei opzicht afhankelijk van het buitenland, 
geestelijk gedesoriënteerd en - helaas - in zichzelf verdeeld". Hij bracht geen 
juridische bezwaren in tegen de instelling van een CG. De instelling van een 
dergelijk orgaan kon.naar de opvatting van de PvdV-fractie doelmatig en 
zelfs noodzakelijk zijn, als men daarmee in staat werd gesteld aan een serie 
moeilijkheden en misslagen een einde te maken. Hij achtte een CG verwerpe
lijk als zou worden getracht op de een of andere manier de Indië-politiek, 
zoals tot dan toe gevoerd, voort te zetten. De PvdV wenste niet mee te wer
ken aan de ontbinding van het Koninkrijk. Vonk had verder zo zijn twijfels 
over de uitoefening van de ministeriële verantwoordelijkheid voor het op
treden van de CG. Hij vreesde dat de CG zich in een dwangpositie zou ma
noeuvreren. Met name was hij wantrouwig ten opzichte van de LtGG, die 
ambtshalve zitting had in de CG. De LtGG had getoond, volgens Vonk, ma
ling te hebben aan ministeriële aanwijzingen. Verder wenste hij de goede 
bedoelingen van de Engelsen ter discussie te stellen. Was het wellicht de be
doeling van Engeland te mikken op een zelfstandiger Indië onder Van Mook 
in een Aziatische gemeenschap onder leiding van Engeland; moest Neder
land als wereldproduktenmarkt vervangen worden door Londen? Alles bij
een genomen dreigde volgens Vonk het gevaar dat over Indië beslist werd 
door de Britten, de LtGG en de CG. Daarom was zijn standpunt: de LtGG uit 
de CG; het opperbestuur diende zich ten volle te laten gelden.

De felste bezwaren tegen het wetsontwerp kwamen van de grote protes- 
tants-christelijke groeperingen, de ARP en de CHU. Voor de ARP-fractie in 
de Tweede Kamer sprak als eerste H.J.W.A. Meijerink, afkomstig uit Doetin-
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chem (geb. 1884), die in zijn onderwijsloopbaan terecht was gekomen in het 
vooroorlogse Nederlands-Indië, alwaar hij het gebracht had tot directeur van 
de Christelijke Hollands-Inlandse Kweekschool te Soerakarta. Sedert 8 juni 
1937 maakte hij deel uit van de Tweede Kamer. Meijerink had vooral duide
lijkheid gemist in de Troonrede en de Memories van Toelichting en Ant
woord bij dit wetsontwerp over de te varen koers, vooral inzake de Repu
bliek. De ARP-fractie zag volgens hem niet goed hoe.dan een volmacht, zoals 
in dit wetsontwerp gevraagd, kon worden gegeven, gelet ook op de slechte 
ervaringen uit de periode 1945-1946. Met name had het Kamerlid zich ge
ërgerd aan de passage in de Memorie van Antwoord, waar de regering had 
aangekondigd er naar te streven de Republiek "na zuivering van de feilen in 
haar oorsprong" een geëigende plaats te geven in de rechtsorde van het 
nieuwe Indië en het nieuwe Koninkrijk. Betekende dat een erkenning van de 
rechtsorde, die gebouwd was op terreur, met fascistische organisatievormen 
en communistische doeleinden? De enig goede weg was volgens Meijerink 
die van op orde en rust gebouwd overleg zoals op de Malino-conferentie. 
Hoe kon men positief oordelen over een CG, die de opdracht had ook met 
een dergelijke Republiek te gaan overleggen? De regering ging er volgens de 
ARP-fractie te veel van uit dat de oude rechtsorde had afgedaan, terwijl die 
slechts diende te worden aangepast, onder uitsluiting van de Republiek. 
Groot bezwaar bij de ARP-fractie was verder dat de CG een versterking van 
het eigengereid en autocratisch optreden van de LtGG zou betekenen en het 
verlies van elke controle van regering en parlement op de loop der dingen in 
Indië. Meijerink kondigde dan ook aan het wetsontwerp vermoedelijk niet te 
zullen steunen.

ARP-fractievoorzitter Schouten bracht na Meijerink vooral grondwettelij
ke bezwaren in tegen de CG-constructie, terwijl hij ook de verhouding tussen 
Van Mook en de CG, zoals in het wetsontwerp voorgesteld, onontwarbaar 
achtte. Nog erger was het volgens hem dat het parlement uitgeschakeld leek 
bij de Indische zaken. Een debat over het doen en laten van Van Mook werd 
door de regering volgens Schouten ontgaan; er was plotseling geen instructie 
waarover kon worden gesproken, evenmin werden er gegevens verstrekt 
over de Malino-conferentie. "Uit dit alles, en nog veel meer, volgt praktisch, 
dat de Staten-Generaal materieel vrijwel worden uitgeschakeld, althans niet 
in staat worden gesteld tot het verkrijgen van een zodanig inzicht in het In
dische probleem als voor het behoorlijk vervullen van eigen taak en voor het 
behoorlijk dragen van eigen verantwoordelijkheid noodzakelijk is", aldus 
Schouten. De taak en de verantwoordelijkheid van de Staten-Generaal bij de 
voorbereiding van de vernieuwing van de rechtsorde van het Koninkrijk en 
van een belangrijk deel daarvan, Indië, in het bijzonder, moesten volgens 
hem tot hun recht kunnen komen. Dat kon naar het inzicht van Schouten niet 
wanneer het oude beleid werd gecontinueerd en een CG met grote bevoegd
heden werd uitgezonden, zonder de mogelijkheid van tijdige controle door 
de Staten-Generaal. In geen geval nam de ARP-fractie genoegen met een weg
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die revolutie wilde stellen in de plaats van een nieuwe rechtsorde, die geba
seerd zou zijn op het geldend recht. Ds. Zandt (SGP) voegde na dit requisi
toir weinig meer toe. Hij bestreed de opvatting dat de SGP reactionair zou 
zijn: "Reeds eeuwen lang hebben de Calvinisten er zich tegen verzet, dat uit 
Indië teveel gehaald, en er te weinig gebracht werd." Het Evangelie had 
moeten worden gebracht, aldus Zandt. De pleidooien van de Calvinisten wa
ren volgens hem echter in de wind geslagen, "daarvan plukken wij thans de 
wrange vruchten".

Scherp liet Tilanus (CHU) zich over het wetsontwerp uit. Te lang had vol
gens hem de politiek van Schermerhorn, Logemann en Van Mook kunnen 
doorgaan die een einde had gemaakt aan hetgeen Nederlanders in lange ja
ren van toewijding en zorg hadden opgebouwd. Te lang had de Republiek, 
een Japanse creatie, de bevolking kunnen terroriseren om als regering met 
het onderhavige voorstel te kunnen komen. Alles wees er volgens Tilanus op 
dat met de aanneming van dit wetsontwerp slechts de bekrachtiging werd 
nagestreefd van "deze Japanse creatie, die een zee van ellende, armoede en 
verdriet gebracht heeft over de miljoenenbevolking op Java en over vele van 
onze eigen landgenoten". Terwijl primair recht en veiligheid dienden te 
worden hersteld, bleek uit het wetsontwerp naar de mening van de voorzit
ter van de CHU-fractie dat de lijn van het vorige kabinet werd voortgezet: 
praten met de Republiek. Ook Tilanus vreesde dat de overdracht van be
voegdheden van opperbestuur de ministeriële verantwoordelijkheden zou 
aantasten. "Ik begrijp zeer goed, dat iemand als de heer Van Mook, die een 
bepaalde politiek voorstaat en op de ingeslagen weg wil doorgaan, een der
gelijke verplaatsing van een stuk Opperbestuur van Nederland naar Indië 
gaarne ziet, maar ik acht dit ongewenst", aldus Tilanus, die verder nog op
merkte: "Het Opperbestuur blijve ongerept en ongedeeld waar het hoort, in 
handen van de constitutionele Koning!" Het spoedargument achtte Tilanus 
van geen belang: er was de telefoon en de telegraaf om vertraging in de be
sluitvorming tegen te gaan. Het ging daarbij om te ingrijpende zaken. Tila
nus, Schouten en Zandt waren het er over eens dat het wetsontwerp tot ge
volg zou hebben dat iedereen in Nederland voor voldongen feiten zou wor
den geplaatst en dat "de regering en de Kamer straks niets anders te doen 
zullen hebben dan te registreren hetgeen de CG heeft vastgesteld", zoals 
Zandt voorspelde.28

De regeringspartijen maakten het minister Jonkman niet moeilijk. Uiter
aard was Logemann, de oud-minister van O.G. en sedert 4 juni 1946 Kamer
lid voor de PvdA, lovend over het initiatief, aan de wieg waarvan hij zelf had 
gestaan. Hij verdedigde Van Mook tegen de beschuldiging van eigengereid
heid, omdat hij het juist achtte dat Van Mook had gehandeld naar bevind 
van zaken en dat dit beleid uiteindelijk ook gedekt was door de regering. Na 
wat staatsrechtelijke bezwaren tegen de CG te hebben afgehandeld - bezwa
ren, die hij zei niet te zien - stelde hij dat het voor de PvdA-fractie bij de in
stelling van de CG ging om een moedige en grootscheepse poging om het
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Indische conflict tot een einde te brengen. De CG moest volgens hem zo ruim 
mogelijke armslag krijgen, gedekt als de CG immers was door een parlemen
tair kabinet en door de wijze waarop de CG zou zijn samengesteld. Met klem 
wees Logemann op de taak van de CG om in de delen van Indonesië, "waar 
wij weer aan het werk kunnen gaan", een vervolg op de Malino-conferentie 
voor te bereiden. De tweede spreker voor de PvdA, het uit Indië afkomstige 
Kamerlid (sinds 20 november 1945) L.N. Palar, die na de eerste politiële actie 
in 1947 voor de Republiek zou kiezen en diplomatieke posten - te beginnen 
met de vertegenwoordiging van de Republiek in de Veiligheidsraad in 1947 - 
voor de Republiek zou bekleden, meende dat slechts de weg van onderhan
delingen open stond, al had hij uit de Troonrede begrepen dat men ook 
dacht aan het scheppen van bepaalde voorwaarden voor overleg. Deze term 
had hem onheilspellend in de oren geklonken: "Ik vertrouw, dat het niet de 
bedoeling is deze voorwaarden mede met militaire middelen te verkrijgen." 
Hij verwoordde wel het dilemma: zoals de zaken er voorstonden bestond er 
geen mogelijkheid om gezamenlijk met de republikeinse regering van Sjahrir 
orde en rust te herstellen; wilde men die orde en rust herstellen zonder of te
gen de republikeinse regering, dan "kan men er zeker van zijn, dat een be
hoorlijke oplossing van het Indonesische conflict niet meer mogelijk zal zijn". 
Voor de CG was dan ook in de visie van Palar de belangrijkste taak het voe
ren van onderhandelingen met de Republiek. Hij wilde de resultaten van 
Malino niet onderschatten: "Doch ik waarschuw tegen de begrijpelijke ge
neigdheid om het Malino-overleg in politieke betekenis op gelijk plan te 
brengen met de onderhandelingen te Batavia of zelfs om deze onderhande
lingen in te passen in het raam van hetgeen te Malino is bereikt." Volgens 
Palar zou de reële machtsverhouding van het moment, voor een klein deel 
bepaald door militaire krachtsverhoudingen en voor het grootste door de in
ternationale verhoudingen, bepalen wat de vorm zou zijn van de overeen
komst tussen Nederland en Indonesië. Deze reële machtsverhoudingen lie
ten zich naar het oordeel van dit PvdA-Kamerlid niet dwingen in een keurs
lijf van wetsbepalingen. De CG moest daarom ruime armslag hebben en op
schieten, want er was al veel tijd verloren. "En Nederland staat voor zijn 
laatste kans", aldus besloot Palar zijn betoog.29

Van Poll, de Indië-specialist van de KVP en later CG-lid, nam een deel van 
de taak van de minister over door de verschillende sprekers, die contra de 
CG waren, van repliek te dienen en uiteen te zetten wat voor groot goed de 
CG kon zijn. Voor hem waren de belangrijkste punten: het ontwarren van de 
ineengestrengelde bestuurssferen, opper- en algemeen bestuur, in Indië in de 
persoon van Van Mook, waarvoor onder de oorlog in de samenballing van 
de functies van minister van O.G. en van LtGG en in het besluit van 23 de
cember 1943 (D. 65) de grondslagen waren gelegd; ten tweede het doen te
rugkeren van het bestuur in Indië op democratische wegen, aangezien de be
stuursvorm in Indië dictatoriale trekken had gekregen. Op de nieuwe rechts
orde zelf, die de CG moest voorbereiden, wenste Van Poll niet vooruit te lo-
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pen: "Dat is een vraag van vertrouwen in de te benoemen Commissie en ook 
een van de Regering en de Rijksconferentie." Tweede spreker voor de KVP- 
fractie was jhr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbrouck, naast zijn specialisatie in 
militaire aangelegenheden (zie Band A, p. 721) lid van de Vaste Commissie 
voor Indische Zaken en inzake Indië zich ontwikkelend tot een dissident ter 
rechterzijde in de KVP-Kamerfractie. Ruys ging diep in op de staatsrechtelij
ke consequenties van het wetsontwerp. Volgens hem moest de oppositie te
gen de uitzending van een CG juist verheugd zijn dat de bevoegdheden van 
de Landvoogd eindelijk werden beperkt. Men kon dan wel kritiek hebben op 
de theoretische beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid: ten op
zichte van de periode 1945-1946 werd in zijn ogen grote vooruitgang ge
boekt. Hoewel er volgens Ruys reden kon zijn voor kritiek op de LtGG, ge
loofde hij ook weer niet dat het binnen het kader van het regeringsbeleid te 
verwezenlijken zou zijn om de ambtsperiode van de LtGG voortijdig te be- 
eindigen. De totstandkoming van een CG had voor hem nog de meeste 
waarde in de relaties met buitenlandse mogendheden, vooral in de bespre
kingen met de Britten om de volledige soevereiniteit over Nederlands-Indië 
te herkrijgen.30

Een aparte positie namen de communisten in dit debat in. Juist inzake In
dië hadden de communisten vergaande voorstellen - hoewel zij aanvankelijk 
in 1945 wilden vasthouden aan een (vernieuwd) Koninkrijksverband 
(Gemenebest) - en kon hun steun verwacht worden voor een regeringsbeleid 
dat op een royale dekolonisatie via een overgangstijd afstuurde. De CPN, 
met 10% van de Kamerzetels niet onbelangrijk, zou dan ook het beleid rond 
de CG en de door de CG tot stand gebrachte overeenkomst steunen, maar 
was wars van alles wat leek op gezagsherstel in Nederlandse hand zoals bij 
de verscheping van de 7-december-divisie in september 1946 en de afhande
ling van de herziening van de Grondwet om dienstplichtigen buiten Europa 
in te kunnen zetten (tweede lezing grondwetsherziening; Wet Uitzending 
dienstplichtigen, zie Band A, hoofdstuk III, par. III.c). Deze houding klonk 
door in de woorden van de CPN-fractievoorzitter Wagenaar, toen deze op
merkte dat de regering om vertrouwen vroeg en "verlangt, dat de Kamerle
den achter haar aan marcheren, terwijl sabelgerinkel duidelijker hoorbaar is 
dan de goede bedoelingen van de regering". Vandaar dat Wagenaar de rege
ring uitnodigde om met zoveel woorden uit te spreken dat de Republiek In
donesia werd erkend. Voor de CPN was dit belangrijker dan de resultaten 
van de Malino-conferentie, omdat Java en Sumatra 6 /7  deel van de bevol
king van Indië uitmaakten, aldus Wagenaar. Verder moest volgens hem 
worden vastgelegd dat er geen troepenzendingen meer zouden plaatsvinden 
en een wapenstilstand tussen het Nederlands gezag en de Republiek zou 
worden gesloten. Pas wanneer van de kant van de regering op deze punten 
concessies waren gedaan, was het naar zijn idee mogelijk dat de CG geloof
waardig was als vredestichtend orgaan. Een bekendmaking over die conces
sies was volgens Wagenaar belangrijker dan een discussie over opper- en al-
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gemeen bestuur. Vanuit deze opstelling is het begrijpelijk dat Wagenaar 
vroeg om een duidelijke uitspraak van de regering over haar te voeren poli
tiek en haar beleid inzake Indonesië en bekendmaking van de instructie, 
omdat anders de Kamer nauwelijks wist waar het over ging. Hij was dan ook 
verbaasd geweest dat zoveel Kamerleden hadden willen spreken over een 
materie, "waarvan hun de werkelijke inhoud onbekend is". Zijn fractiege
noot J. Hoogcarspel (geb. 1888), HBS-docent staatshuishoudkunde en 
staatsinrichting, achtte het debat eveneens te staatsrechtelijk van aard, terwijl 
de eigenlijke zaak vrijwel buiten beschouwing was gebleven. De volksverte
genwoordiging had juist volgens hem voorwaarden moeten scheppen om 
met Indonesië tot overeenstemming te komen, te beginnen met een erken
ning van het revolutionaire proces in Indonesië, waarbij onder ogen moest 
worden gezien dat een revolutie nu eenmaal niet wettig was. Ook de eigen 
Nederlandse revolte tegen Spanje in de 16e eeuw was naar hij in herinnering 
riep niet wettig geweest. De revolutie in Indië geheel aan Japanse invloed 
toeschrijven zag de vooroorlogse ontwikkelingen in Indië over het hoofd: 
tenslotte was het kamp aan de Boven-Digoel op Nieuw-Guinea, als verban
ningsoord voor revolutionairen, toch ergens voor opgericht? "Aux grands 
maux, les grands remèdes", aldus dit CPN-Kamerlid. Natuurlijk was het 
mogelijk bij een deel van het Nederlandse volk steun te vinden voor een mi
litaire actie, wanneer niet tot overeenstemming werd gekomen met de Repu
bliek. Maar een dergelijke actie zou volgens Hoogcarspel niet de Republiek 
doen verdwijnen. Men kon zich derhalve maar beter op de feiten stellen. Het 
CPN-Kamerlid betrok de stelling dat door handhaving van een koloniaal 
bewind in Indië het Nederlandse volk ook zelf geen werkelijke vrijheid zou 
kennen.31

In zijn antwoord heeft Jonkman sterk de nadruk gelegd op de haast die 
geboden was om een CG uit te zenden, omdat de spanningen in Indië een 
oplossing vereisten mede gelet op de wens van de Britten hun troepen zo 
spoedig mogelijk uit Indië terug te trekken én om in Nederland zélf de te
genstellingen over de Indische zaak te doen verminderen. Jonkman meende 
dat uit de regeringsverklaring en de Troonrede voldoende kennis kon wor
den geput omtrent de bedoelingen van de regering inzake het te voeren be
leid door de CG. Voor het rechter deel van de oppositie onderstreepte Jonk
man dat de regering zich bleef stellen op het constitutioneel recht, met name 
op art. 53 (GrW 1938), dat handelde over de eed des konings bij de inhuldi
ging. "Koloniale" artikelen van de Grondwet konden gemakkelijk worden 
gewijzigd; aan dit artikel kon volgens Jonkman niet worden getornd. In deze 
eed stond de onafhankelijkheid van de staat voorop, vervolgens was sprake 
van de bescherming van de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten 
van alle onderdanen en tenslotte werd de instandhouding en de bevordering 
van de algemene en bijzondere welvaart vermeld, aldus de samenvatting 
door Jonkman. Concrete richtsnoeren bij de uitwerking hiervan inzake Indië 
waren de koninklijke redevoering van 1942, de verklaring van 10 februari
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1946 en hetgeen regering en Kamer in mei 1946 hadden vastgelegd. Dit hield 
volgens Jonkman in dat een nieuwe rijkseenheid moest worden gevormd, 
waarbij de verhouding tussen de delen onderling en het aantal delen van het 
Rijk niet a priori door de regering in enig program zou moeten wordt vastge
legd. Het streven van de regering was dan wel gericht op het bijeenhouden 
van de delen van het Rijk, maar dit liet onverlet dat na een overgangstijd de 
rijksdelen zelf zouden moeten kiezen, welke de staatsvorm zou zijn waar
binnen de vier rijksdelen gezamenlijk zouden willen verder leven. Jonkman 
trachtte in deze passage de verklaring van Logemann van februari 1946 iet
wat terug te draaien. Zelf sprak hij van een accentverschuiving. Een secessie- 
recht leken de rijksdelen gezien het betoog van Jonkman niet te kunnen ver
werven. Een federale vorm van de staatsconstructie wees Jonkman niet af, 
evenmin overleg met de Indonesische nationalisten, en wel met "waardige 
vertegenwoordigers", zoals Sjahrir. De regering was dan ook bereid met "die 
staatkundige organisatie, die wij allen in Indië tegenkomen, wanneer wij de 
politieke wereld betreden, de Republiek Indonesië, besprekingen te voeren" 
en tot overeenstemming te geraken, ondanks het feit dat aan deze Republiek 
volgens Jonkman sterke Japanse herinneringen kleefden. De regering erken
de, aldus Jonkman in de richting van de CPN-fractie, dat in de Republiek 
ook een "stuk Indonesisch nationalisme" leefde, "dat zij bereid is te erken
nen".32 Zonder tot een de-facto-erkenning over te gaan, zei Jonkman toe dat 
een mogelijke overeenkomst met de Republiek door de CG bereikt door de 
regering zou worden gegarandeerd en via de te houden Rijksconferentie 
verwezenlijkt.

De moeilijkheid voor Jonkman school in de tegenstrijdigheid die voort
vloeide uit de toezegging de weg van overreding te gaan en het feit dat Ne
derlandse troepenversterkingen naar Indië waren en nog zouden worden ge
zonden. Nadrukkelijk verklaarde Jonkman dat de regering geweld niet als 
een middel zag tot verwezenlijking van de regeringspolitiek. Aan de andere 
kant was hij niet bereid, zoals de CPN-fractie had gevraagd, om de troepen- 
verschepingen te doen stopzetten. Het was immers volgens hem de plicht 
van de regering te zorgen dat de taak van de Britten kon worden overgeno
men en veiligheid en recht door een behoorlijke krijgsmacht verzekerd wa
ren: "Noch in het binnenland van de Republiek, noch in de thans door de 
geallieerden bezette plaatsen op Java en Sumatra kunnen veiligheid en recht 
van wie dan ook verzekerd worden geacht zonder dat een krachtige ook 
door Nederland daarheen gezonden weermacht bescherming biedt." Jonk
man verklaarde dat de CG bij de uitvoering van deze taak moest assisteren. 
Het bereiken van een wapenstilstand stond bij de Nederlandse regering vol
gens de minister van O.G. voorop, echter alleen op voorwaarde dat een sta
king der vijandelijkheden "ook aan de overzijde kan worden in de hand ge
houden en mits veilig blijven gesteld alles en allen, die thans hun veiligheid 
van de geallieerde wapenen afhankelijk weten".33
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In tweede termijn was Schouten uiterst kort: serieuze repliek was volgens 
hem niet mogelijk, waar de minister geen serieuze antwoorden had gegeven. 
De ARP-fractievoorzitter, die in de eerste termijn vanuit zijn Kamerbankje 
had gesproken, was voor de enkele zinnen plechtig naar het spreekgestoelte 
gelopen: de bedoeling ervan was niet mis te verstaan. De verdediging door 
Jonkman had ook de liberaal Vonk niet kunnen overtuigen: deze bleef zijn 
wantrouwen houden in de instelling van een CG. Interessant was in deze 
fase van het debat in de Kamer het steekspel tussen de CPN-woordvoerders 
en de minister over de inzet van de troepenmacht in Indië. Hoogcarspel ging 
er van uit dat de opbouw van een militaire macht in Indië, zonder dat met de 
Republiek de zorg voor veiligheid en zekerheid in Indië werd geregeld, 
noodzakelijkerwijze bij moest dragen tot een vergiftigd politiek klimaat in 
Indië. Wagenaar onderstreepte dit nog met de veronderstelling dat reeksen 
gevechten plaats vonden om republikeins grondgebied terwille van de voed
selvoorziening van de troepenenclaves (zoals Batavia en Soerabaja op Java) 
of een of ander economisch belang (watervoorziening) in te nemen. Jonkman 
verdedigde dat, als voedsel aan de enclaves op Java en Sumatra werd ont
houden, ondanks afspraken tussen het geallieerd opperbevel en de Repu
bliek, het de taak van de militairen was "dit voedsel te verschaffen en even
tueel ook door politiële operaties dit te verschaffen". Ook had het militaire 
apparaat volgens hem de plicht zich te weren tegen aanvallen van allerlei 
bendes, ter bewaring van orde en rust, ter bescherming van de burgers en 
militairen in de bezette gebieden. Al vroeg in zijn ambtsperiode heeft minis
ter Jonkman hiermee openlijk mogelijke redenen opgesomd om tot militair 
geweld, hier reeds vanwege het nationaal karakter van het operatiegebied 
als politiële acties aangeduid, over te gaan. Omineus was ook dat Jonkman 
meende dat alle Indonesiërs bij redelijk overleg bereid zouden zijn de band 
in welke vorm dan ook met Nederland voort te zetten én betoogde dat het 
moeilijk zou zijn met de Republiek besprekingen te voeren zolang het Japan
se element nog zo sterk overheerste. Betekende dit eigenlijk niet dat Jonkman 
de Japanse invloed met het anti-Nederlandse sentiment vereenzelvigde en 
uitingen daarvan als agressief moest ervaren, waartegen zo nodig politieel 
kon worden opgetreden?34

Wellicht dat de aandacht die Jonkman aan de beantwoording van de door 
de CPN-woordvoerders gestelde vragen had besteed de communisten heeft 
overgehaald het wetsontwerp, ondanks de inhoud van hetgeen Jonkman had 
gezegd, toch te steunen. PvdA, KVP en CPN hebben in de Tweede Kamer 
eensgezind in de avond van de 16e augustus 1946 het wetsontwerp aan een 
ruime meerderheid (51 voor, 28 tegen ) geholpen. Hoewel in de Kamer door 
de vertegenwoordigers van de ARP, CHU en bij de debatten over de rege
ringsverklaring was aangekondigd het beleid van het kabinet-Beel op zijn 
merites te zullen beoordelen, was met deze uitslag van de stemming over het 
wetsontwerp tot instelling van de CG bevestigd wat Beel bij de kabinetsfor
matie al wist: zeker over het beleid inzake Nederlands-Indië zou het niet
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mogelijk zijn een brug te slaan tussen het standpunt van KVP en PvdA ener
zijds - namelijk voortzetting van de lijn van het vorige kabinet, zij het onder 
wat straffere voorwaarden inzake de handhaving van orde en rust - en ARP, 
CHU en PvdV (en SGP) anderzijds. De CPN-Kamerfractie was de enige op
positionele groepering die werkelijk naar bevind van zaken had gehandeld. 
ARP, CHU en PvdV hadden in de Tweede Kamer niet zozeer de instelling 
van de CG verworpen, maar het beleid van dit kabinet inzake Indië dat im
mers via een CG - zonder afdoende parlementaire controle volgens de de 
oppositie ter rechterzijde - leek te worden uitgevoerd. In zoverre rondde de 
stemming over de instelling van de CG het debat over de regeringsverkla
ring pas werkelijk af en was de plaats van de ARP, CHU en PvdV inzake In
dië duidelijk afgebakend. Een deel van de rechtse oppositie, namelijk CHU 
en liberalen, zou pas weer greep op het Indië-beleid herwinnen bij de 
grondwetsherziening-1948, nadat dit deel sedert het regeringsbesluit tot mi
litaire actie (20/21 juli - 4 augustus 1947) geleidelijk aan het werk van de CG 
(de basisovereenkomst met de Republiek, zoals te Linggadjati op 15 novem
ber 1946 bereikt) in strakke interpretatie als richtinggevend in de Indië- 
politiek had aanvaard.

De Eerste Kamer over het voorstel tot instelling van een CG
De Eerste Kamer was in staat om in anderhalve week een uitgebreid 

Voorlopig Verslag uit te brengen op het wetsontwerp tot instelling van een 
CG, namelijk op 26 augustus 1946. Blijkens dit Verslag bestond er in de se
naat nogal veel bezwaar tegen de druk die de regering bij de behandeling 
van dit wetsontwerp op de Kamers uitoefende. Hierdoor zou, volgens ver
schillende groeperingen, het vrijwel onmogelijk zijn voor de Kamers om hun 
grondwettelijke taak op juiste wijze te vervullen. Gewaarschuwd werd voor 
het gevaar dat bij een overijlde behandeling aan de bedoelingen van de rege
ring een uitleg zou worden gegeven, die niet zou beantwoorden aan de door 
haar beoogde uitkomst. Andere senatoren, waarin de PvdA-fractie was te 
herkennen, waren van oordeel dat vanwege de internationale en nationale si
tuatie de grootst mogelijke spoed bij de afhandeling van dit wetsontwerp 
vereist was. Gewezen werd op de spanningen in Nederlands-Indië en op de 
noodzaak dat de regering ernst maakte met de uitvoering van haar politiek 
ten opzichte van de overzeese gebieden, terwijl ook voorkomen moest wor
den "dat andere landen zich geroepen zouden voelen, zich met de Indische 
aangelegenheden bezig te houden". Het feit dat het wetsontwerp in de 
Tweede Kamer slechts met steun van de coalitiegroeperingen en de CPN 
was aanvaard, was voor enkele senatoren uit het rechterdeel van de opposi
tie reden om aan de doeltreffendheid van het wetsontwerp te twijfelen. Deze 
critici vreesden een politiek van voldongen feiten van dit nieuwe in Indië te 
plaatsen orgaan en bepleitten derhalve het behoud van het zwaartepunt in 
de Indische politiek bij het departement van O.G.. Daartegenover werd ech
ter aangevoerd dat juist een instelling als de CG kon bijdragen aan de nodige 
besluitvaardigheid en continuïteit in de Indische politiek, waardoor ook in
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Nederland de noodzakelijke rust zou kunnen terugkeren. Gegeven het ont
breken van een instructie voor de CG, dat ter beoordeling van het wetsont
werp door veel senatoren voor noodzakelijk werd gehouden, was het logisch 
dat nogal wat senatoren nadere informatie wensten over doel en strekking 
van de politiek van de regering inzake Indië, onder meer ten aanzien van de 
verhouding tot de Republiek en het doel van de inzet van de strijdkrachten 
in de Oost.

De Memorie van Antwoord van 27 augustus 1946 poogde zoveel mogelijk 
op de opmerkingen van de Eerste Kamer in te gaan om het verwijt van een 
overijlde en niet goed voorbereide behandeling van het wetsontwerp te ont
gaan. Dat het wetsontwerp in de Tweede Kamer niet door alle politieke 
groeperingen was gesteund, was voor de regering wel een teleurstelling ge
weest, aldus dit Antwoord, maar de regering tekende daarbij aan dat "in een 
parlementaire democratie als de onze de visie van een consequente oppositie 
mede een onmisbaar element is, waarvan het belang schier evenredig is aan 
de aanwezigheid van een meerderheid van de zijde der regering". Dit was 
een opmerking die, achteraf beschouwd, de regering in ieder geval niet van 
toepassing heeft geacht op de CPN, toen die groepering (precies als de kleine 
SGP) werd uitgesloten van de Nederlandse delegatie voor de conferentie met 
de West (zie hoofdstuk XIV.A.3) en van een soortgelijke delegatie voor de 
conferentie met de Oost (het zogeheten College van Negenmannen, zie in dit 
hoofdstuk par. Vl.b). Vanzelfsprekend was blijkens deze Memorie van Ant
woord de regering overtuigd van de noodzaak van de instelling van een CG 
voor Indië. Voor een politiek van voldongen feiten van dit orgaan behoefde 
volgens de regering zeker niet te worden gevreesd. Gehoopt werd dat de in
schakeling van de CG een zekere geruststelling zou schenken aan die groe
pen van de bevolking, "in wier midden ten aanzien van het beleid in Oost- 
Indië vooralsnog onzekerheid van waardering bestaat". Kon de regering in 
het algemeen de pleidooien van de PvdA-fractie in de senaat ten gunste van 
dit wetsontwerp steunen, dat gold minder voor de door deze fractie bepleite 
consideratie ten opzichte van de internationale factor. Bij de regering stond 
volgens dit antwoord aan de senaat de nationale verantwoordelijkheid voor 
hetgeen in Indië stond te gebeuren voorop. Voor een gedetailleerde uiteen
zetting van haar Indië-politiek verwees de regering naar hetgeen daarover in 
de Tweede Kamer was uiteengezet. Op een enkel punt wenste de regering 
toch in te gaan. Zo verwierp zij met kracht de aantijging van kolonialisme 
met betrekking tot de Indië-politiek, die in het Voorlopig Verslag door de 
CPN-fractie in de senaat was gedaan. De communisten beschuldigden de re
gering ervan te weinig rekening te willen houden met het feit dat het groot
ste deel van de bevolking in Indië niet wenste terug te keren in het oude 
staatsverband en een eigen republiek had uitgeroepen. De regering stelde 
ten antwoord dat zij ervan overtuigd was dat bij vrije gedachtenvorming de 
gezindheid tot aanvaarding van het nieuwe staatsverband, zoals de regering 
die voor ogen stond, "zich in alle lagen dier bevolking zal openbaren". De
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Malino-conferentie was daarvoor volgens de regering een goede aanwijzing. 
Ten aanzien van de Republiek wilde de regering niet terugkijken, maar de 
bestaande feiten onder ogen zien. De regering verwachtte dat de positie van 
de Republiek bij de voorbereiding van een overeenkomst, passend in het ka
der van de staatkunde van de regering en waaraan de CG had bij te dragen, 
nader aan de orde zou komen en dat deze factor bij de verdere ontwikkeling 
van het Indische staatsverband binnen het Koninkrijk een eigen vernieuwing
- naar de geest en in zijn inwendige organisatie - zou ondergaan. De regering 
bleek niet van plan te zijn de instructies voor de CG, indien die gereed zou 
zijn, zonder meer aan de Kamers voor te leggen, zodat kon worden bekeken 
wat de regering nu precies van plan was met die nieuwe staatkunde en de 
plaats van de Republiek daarin. De regering deelde mee dat die instructie 
moest worden gezien als een opdracht voor een diplomatieke missie, zodat 
openbaarmaking voorafgaand aan de werkzaamheden van de CG niet voor 
de hand lag. Wel was de regering bereid om, nadat het wetsontwerp zou zijn 
afgehandeld, de CG was vertrokken en de besluitvorming erover aan de 
hand van de dan gegeven situatie was afgerond, de Kamers vertrouwelijk 
over gedeelten van de instructie te informeren.35 Het zou de eer van de Eer
ste Kamer te na zijn geweest, indien de senaat met dit deel van het antwoord 
van de regering genoegen had genomen: de kwestie van de openbaarmaking 
van de instructie van de CG was hiermee urgent geworden.

Op 30 augustus 1946 kwam het wetsontwerp in de plenaire zitting van de 
Eerste Kamer aan de orde. De politieke verhoudingen lagen daar niet veel 
anders dan in de Tweede Kamer, al zouden hier de liberalen en de commu
nisten hun stokpaarden - bekendmaking van de instructie en stopzetting van 
de troepenverschepingen - in moties vastleggen. De liberale senator D.U. 
Stikker, die het debat opende, was pas teruggekeerd van een reis naar Indië, 
waar hij de installaties van zijn werkgever (brouwerij) had geïnspecteerd. 
Van deze reis had hij kennelijk een afkeer van Van Mook, die hij een keer 
had gesproken, meegenomen. Volgens Stikker, die als vernieuwd liberaal 
gold (zie Band A, p. 20), had Van Mook te weinig vertrouwen en te weinig 
geloof in de eigen taak en roeping van Nederland in Indië. Van Mook zou 
Stikker hebben laten weten dat de taak van Nederland in Indië te zwaar 
werd en dat Nederland moest aanleunen tegen een andere grote macht. In 
deze uitlating zei minister Jonkman in zijn reactie de zwakke ogenblikken te 
herkennen, "die ieder onzer op zijn tijd ervaart, wanneer hij gebukt gaat on
der de zware vraagstukken, die hem zijn voorgelegd". Daartegenover stelde 
Stikker het gematigde optimisme over een mogelijke oplossing, dat Stikker 
bij bijna alle geledingen van de Indische maatschappij had aangetroffen, zij 
het in de niet-republikeinse gebieden zoals uit zijn betoog bleek. Hem was in 
deze gebieden opgevallen hoezeer overal de Nederlandse troepen, die gelei
delijk de posities overnamen van de Engelse troepen, werden begroet als 
redders inzake vrede en veiligheid. Op dit optimisme was volgens Stikker de 
nieuwe staatsvorm te bouwen, zij het niet gezamenlijk "met de fascistische

2354



Par. I. Van de instelling van de Commissie-Generaal tot en met Linggadjati

Japanse satellieten". Juist de inmenging van de LtGG in de zaken van opper
bestuur via de CG vond hij vanwege de geest van defaitisme gevaarlijk. Ver
volgens wenste Stikker meer te weten omtrent de instructie van de CG, om
dat de volksvertegenwoordiging hierop naar zijn mening een belangrijke 
invloed diende te hebben. Zou het parlement hierin niet worden gekend, dan 
zou het zijn taak als wetgever en als forum van verantwoordelijkheid vol
gens hem prijs geven en aan zijn publieke plicht verzaken. Dit werd in zijn 
ogen des te urgenter, nu de regering met het argument had geschermd dat 
de instelling van de CG was voorgelegd aan het parlement teneinde het In- 
dië-beleid door een zo groot mogelijke meerderheid gedragen te weten. 
Waar bij de kabinetsformatie de instelling van de CG besproken was, waren 
KVP en PvdA naar Stikker vermoedde in hoofd lijnen op de hoogte van de 
instructie. Als de overige partijen daarbuiten werden gelaten, dreigde naar 
diens mening de taak van de volksvertegenwoordiging naar de enkele par
tijbesturen te worden overgeheveld. Het was de vrees voor dit soort proble
men geweest die de liberalen hadden doen pleiten voor een nationaal kabi
net. Nu dat was afgewezen, moest volgens Stikker op andere wijze worden 
gezorgd dat het parlement, bijvoorbeeld in comité-generaal, op de hoogte 
werd gesteld en de verschillende richtingen tot gelding konden komen.

Omdat Jonkman in zijn antwoord op de kwestie van de instructie niet was 
ingegaan, verklaarde Stikker in tweede termijn in dit debat dat zijn fractie 
zich niet gerechtigd achtte het wetsontwerp te steunen. Hij begreep dat de 
instructie eigenlijk niet gereed was, wat Jonkman bevestigde. De regering 
wilde volgens Jonkman allereerst beluisteren wat op het gebied van de mo
gelijke inhoud van de instructie in het parlement leefde. De instructie zou 
daarbij wellicht moeten worden aangepast aan de te benoemen personen. 
Tenslotte diende de CG-instructie volgens de minister te worden aangepast 
aan nieuwe omstandigheden en de behoeften van de CG. Stikker diende een 
motie in, waarin werd gesteld dat het door de CG te volgen beleid niet be
hoorlijk kon worden beoordeeld zonder overlegging van de instructie. De 
regering werd gevraagd de instructie alsnog, in comité-generaal, over te leg
gen. Daar Jonkman zich bereid verklaarde aan deze laatste wens tegemoet te 
komen, zodra de instructie gereed was, verviel de directe noodzaak voor de
ze motie. Het wantrouwen in de toezegging van de kant van de regering was 
echter groot genoeg om de senaat te doen aarzelen. Het gevolg was dat de 
motie slechts met een stem verschil van tafel kwam, namelijk 22 stemmen 
(PvdA en meerderheid KVP) tegen en 21 stemmen (ARP, CHU, PvdV, CPN 
en drie KVP-ers, de senatoren Barge, Wijffels en Van Voorst) voor.36

J. de Zwaan (CHU) - gepromoveerd theoloog, oud-predikant bij de Ne- 
derlands-Hervormde Kerk en hoogleraar Bijbelexegese in Leiden sedert 1929
- was de felste opposant in de senaat tegen het wetsontwerp. Hij riep de Eer
ste Kamer op het landsbelang boven de partijpolitiek te stellen en haar ver
plichtingen serieus te nemen, zoals de senaat dat had gedaan door eertijds 
het Belgisch-Nederlandse tractaat over het Schelde-regime en de Schelde-
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Rijn-verbinding te verwerpen (1927): "Want dit wetsontwerp is overbodig, 
gevaarlijk en ongeschikt voor zijn doel." Anders dan bij het bedoelde Bel- 
gisch-Nederlandse tractaat ging het volgens dit Eerste Kamerlid niet om een 
verwerping van het doel, maar om de verwerping van het middel tot het 
doel. Over dat doel, de uitvoering op snelle en loyale wijze van de koninklij
ke redevoering uit 1942, was iedereen het bij zijn weten eens, maar niet over 
de wijze waarop dat doel moest worden bereikt. Door de toevoeging van de 
LtGG aan de CG kon naar zijn mening moeilijk worden verwacht dat er een 
andere politiek zou worden gevolgd, zolang althans niet een instructie daar
over helderheid zou verschaffen. De Zwaan nam derhalve aan dat de poli
tiek van het vorige kabinet, die hij in strijd achtte met inhoud en bedoelingen 
van het woord van de Koningin uit 1942, zou worden voortgezet. De Zwaan 
betoogde verder dat Indië door de luchtvaart te dichtbij was gekomen om 
werkelijk het argument te kunnen hanteren dat een aparte CG nodig was 
voor gedurig contact tussen opper- en algemeen bestuur. De Republiek werd 
volgens hem overschat door een dergelijke commissie af te vaardigen voor 
onderhandelingen. De regering moest zich in de optiek van De Zwaan niet 
laten ringeloren door Van Mook, maar hem terzijde schuiven en ruggegraat 
tonen. Aldus kon volgens hem het prestige van de Kroon en de welvaart en 
het welzijn van de bewoners van Insulinde worden verzekerd en de krachten
- "kapitalistische en andere duistere machten" - die het hadden voorzien op 
de verzwakking van het bewind in Indië de pas worden afgesneden.

Ook H. Algra (ARP) (1896-1982) - van oorsprong onderwijzer, oud-leraar 
Nederlands en Geschiedenis en hoofdredacteur van het Friesch Dagblad - 
meende dat het betrokken wetsontwerp in wezen een machtigingswet van 
zeer verre strekking was. Moest de Eerste Kamer akkoord gaan met een 
wetsontwerp, waarbij een taak van groot gewicht in handen werd gelegd 
van drie onbekende personen volgens een onbekende instructie? Algra 
trachtte er achter te komen waarom de regering met een plan voor een CG 
op de proppen was gekomen. Allereerst vroeg hij of de CG het sluitstuk van 
de kabinetsformatie was geweest. Jonkman zou hierop antwoorden dat enkel 
de hoofdlijnen van het te voeren Indische beleid waren geformuleerd en aan 
de Kamers ook bekend waren gemaakt. Pas in de laatste fase van de formatie 
was de uitzending van een CG, naar een idee van de vorige ministers van
O.G., volgens Jonkman overwogen. Noch de structuur, noch de samenstel
ling van deze CG was toen vastgelegd, aldus de minister. De formateur zou 
volgens hem kabinet en minister van O.G. in het bijzonder hierin hebben 
willen vrijlaten, "al was natuurlijk ook hij verplicht rekening te houden met 
de politieke situatie, waarin het kabinet was geboren, en met de politieke si
tuatie, waaronder wij leven". Zeker zou de CG worden samengesteld uit 
personen die representatief waren voor de regering en in het bijzonder voor 
de meerderheid van de Staten-Generaal, zo Jonkman. De goede verstaander 
kon hieruit opmaken dat het om een KVP-PvdA-team zou gaan. Algra zag
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dan ook zijn veronderstelling juist bevestigd. Hij vreesde dan ook het ergste 
inzake de in Indië te kiezen koers.

Een tweede vraagpunt van gewicht van de kant van Algra betrof de rol 
van Engeland. Was de CG bedoeld om juist met de Engelsen te onderhande
len? Op 25 augustus 1946 was namelijk in Batavia aangekomen de Special 
Commissioner South-East Asia, de Britse diplomaat Lord Killearn. Deze had 
tot taak om de politieke afwikkeling van de geallieerde (Britse) bezetting in 
Indië te verzorgen. De terugtrekking van de Britse troepen was immers een 
zaak die samenhing met de politieke situatie in Indië, zodat Engeland 
trachtte in goed overleg met het Nederlandse gezag en met de Republiek een 
politieke oplossing voor de gerezen moeilijkheden te vinden. Jonkman gaf 
toe dat de druk van de kant van de Britten van invloed was geweest op de 
spoed die de Nederlandse regering met de uitzending van de CG voor ogen 
had. Tenslotte besprak de ARP-senator de verhouding met de Republiek. 
Algra was er van overtuigd dat hetgeen militair en politiek (Malino) in Indië 
was bereikt zou worden verknoeid door contact op te nemen met de Repu
bliek. "Malino" en de Republiek stonden immers op gespannen voet met el
kaar: "Wanneer Malino tot blijvende resultaten leidt, is er plaats voor een au
tonoom gebied Java, maar niet voor de Indonesische Republiek." Aangezien 
de regering had laten weten dat onderhandelingen met de groep Soekarno 
uitdrukkelijk in het werk van de uit te zenden CG was inbegrepen, kon de 
ARP-fractie onmogelijk het wetsontwerp steunen. Het gevaar voor een poli
tiek van voldongen feiten en fatale experimenten was volgens Algra te groot. 
De minister zou echter naar zijn zeggen kunnen rekenen op de ARP-fractie, 
wanneer de regering een beleid zou voeren ter ontplooiing van het nationale 
leven in Indië, in vrijheid en samenwerking, zoals in Malino te zien was ge
weest, los van vreemde inmenging, los van intimidatie: "De Indische volken 
hebben een koninklijk woord en daarvan mag de goudglans niet verdoffen."

Onder de voorstanders van het wetsontwerp in de Eerste Kamer nam de 
PvdA-fractie bij monde van Stufkens de eerste plaats in. N. Stufkens (geb. 
1890), die sedert 20 november 1945 lid van de Eerste Kamer was en sedert 10 
september 1947 een opengevallen plaats in de fractie van de Tweede Kamer 
zou innemen, was zendingsconsul en leraar aan het Centraal Instituut voor 
Christelijke Sociale Actie geweest. Hij had alle lof voor het wetsontwerp en 
voor de uitleg die de regering had gegeven. Onder druk van de betogen van 
de CPN voelde Stufkens zich kennelijk verplicht om er voor te pleiten dat de 
eerste taak van de CG moest zijn; het bereiken van een wapenstilstand tus
sen de Republiek en het Nederlands gezag. Wilden die onderhandelingen 
enige kans van slagen hebben, dan was het volgens hem nodig "ten opzichte 
van het gebruik en het uitzenden van de troepen" te handelen "in overeen
stemming met het verlangen naar een dergelijke wapenstilstand". Stufkens 
sloot derhalve niet uit dat de troepenverschepingen vanuit Nederland niet 
geheel volgens plan behoefden te worden uitgevoerd. Aan de andere kant 
was het naar zijn mening nodig dat de Nederlands-Indische regering "in de
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naaste toekomst troepen te harer beschikking zal moeten hebben", omdat 
Sjahrir niet de positie had te voorkomen dat op Java en Sumatra uitbarstin
gen van terreur zouden plaats vinden. De PvdA-fractie in de senaat ging er 
echter van uit dat de troepen in Indië zich hielden aan de politietaak. De 
mentaliteit van de legerleiding moest dan ook goed in de gaten worden ge
houden.

De KVP-fractie in de Eerste Kamer sprak met twee monden. Daar was de 
oud-generaal H.F.M. baron van Voorst tot Voorst - chef-staf van de land
macht in de meidagen van 1940 -, die het onbehagen over de ontwikkelingen 
in Indië namens zijn fractie vertolkte. De Republiek achtte hij niet repre
sentatief voor hetgeen leefde onder de bevolking in Indië. Daarentegen had 
hij, naar zijn zeggen, slechts verhalen gehoord over de blijken van aanhanke
lijkheid van de inlandse bevolking jegens de Nederlanders die uit de Japanse 
kampen na de capitulatie van Japan kwamen. Hij vroeg de regering dan ook 
naar de beleidslijn ten opzichte van de Republiek en om een bevestiging van 
de belofte de integriteit van het Koninkrijk te waarborgen. Daartegenover 
stond de royale houding die Kerstens tegenover de regeringsvoorstellen in
nam. Al eerder in dit boek (Band A, hoofdstuk I, par. VII a, p. 249) is aan
dacht besteed aan P.A. Kerstens, Brabander van geboorte (1896), die een on- 
derwijscarrière in Nederland en - sedert 1926 - in Nederlands-Indië achter de 
rug had. In Indië had hij de leiding gekregen van de Indische Katholieke Par
tij en was hij lid van de Volksraad geworden. Hij gold als progressief en had 
contacten met Indonesische nationalisten. Na zijn posten in het Indische 
gouvernement en in het eerste kabinet-Gerbrandy was hij na zijn terugkeer 
in het vaderland in mei 1946 hoofdredacteur van De Tijd geworden. Boven
dien was hij sedert 23 juli 1946 lid van de Eerste Kamer. Op de kandidaten
lijst van de KVP voor de senaat had hij, zoals eerder beschreven (Band A, p. 
12), de conservatief Welter verdrongen: zowel De Tijd als de KVP hadden 
behoefte aan een progressief die bij de tijd was. Niet voor lang overigens. 
Kerstens, die een flamboyant leven leidde, kreeg al spoedig na het aanvaar
den van deze dubbelrol te horen dat hij de krant niet die aandacht gaf die 
deze verdiende. Zijn sterke voorkeur om in zijn blad de Indische zaken 
breeduit te meten en er zelf in progressieve zin over te schrijven werd hem 
eveneens verweten. In het voorjaar van 1947 kwam hij dan ook in conflict 
met de commissarissen van De Tijd, zodat hij zijn ontslag als hoofdredacteur 
vroeg en kreeg met ingang van 1 november 1947.

In zijn betoog over het voorstel van de regering tot instelling van een CG 
naar Indië toonde Kerstens zich bereid namens zijn fractie de regering inzake 
de instructie en de benoeming van de personen van de CG het gevraagde 
vertrouwen te schenken. Hij wenste verder enkele misverstanden, die in de 
Eerste Kamer bestonden naar zijn mening, op te ruimen, door de Indische 
kant van enkele vraagstukken te vertolken. Zo stelde hij dat aan Indische 
kant het verlangen naar een CG reeds lang bestond om op die wijze nader in 
contact te kunnen komen met de Nederlandse visie op de problemen. Men
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was in Indië maar al te goed bekend met de bezwaren, die in Nederland je
gens de LtGG gekoesterd werden. De gevaren voor het Rijk, die uit deze fric
ties konden ontstaan, konden via een CG mogelijk uit de weg worden ge
ruimd aldus deze door Kerstens voorgedragen Indische zienswijze. Een 
tweede punt betrof de identificatie door bepaalde politieke groeperingen van 
het nationalisme met de Japanse overheersing: "Het is voor het Nederlandse 
volk van het grootste belang te beseffen, dat er in Indië een vurig nationalis
me leefde lang voordat de Japanse oorlog uitgebroken was. Dat het nationa
lisme zich toen minder kon uiten dan nu is een geheel andere zaak. Dat was 
toen het gevolg van ons bestuurssysteem." Kerstens verklaarde te nauw bij 
deze ontwikkelingen betrokken te zijn geweest om niet te kunnen verzeke
ren, dat het nationalisme een beweging van oudere datum was en mensen 
insloot, "die tot de meest achtenswaardige mensen van het Nederlandse Ko
ninkrijk behoorden". Onder die nationalisten waren er ook die tegen de Ja
panse bezetter zich verzet hadden, waarvoor in Nederland volgens hem te 
weinig erkenning was. Men diende daarbij volgens Kerstens te beseffen - en 
de katholieken in Nederland en Indië deden dat naar zijn idee - dat 100% 
van de Indonesiërs verlangde naar zelfstandigheid, gelijkheid en gelijkwaar
digheid. Extremisten waren in zijn beschouwing wat anders dan deze natio
nalisten.

De derde groepering die het wetsontwerp zou steunen was de CPN, on
danks het wantrouwen in een aantal zaken dat A.J. Koejemans - hoofdre
dacteur van het CPN-dagblad De Waarheid - namens zijn fractie uitsprak. 
Onder verwijzing ook naar het betoog van PvdA-senator Stufkens vond hij 
de opbouw van een Nederlandse strijdmacht in Indië gekoppeld aan de ver
zekering van de regering dat er een overeenkomst diende te komen "binnen 
de lijnen van de constitutionele en politieke opvattingen van de regering" 
gevaarlijk. De kreten over de bestrijding van de resten van het Japanse fas
cisme hadden bij hem de vraag opgeroepen waar de bestrijding bleef van het 
koloniaal fascisme onder de niet-Indonesiërs, waarbij hij refereerde aan de 
niet onaanzienlijke aanhang in die kringen vóór de oorlog voor de NSB. Hij 
hekelde de oorlogsmentaliteit die in Indië onder de Nederlandse troepen 
blijkens berichtgeving daarover aan de CPN zou heersen. Die mentaliteit 
kwam ook tot uitdrukking in de berichten over de "bevrijding" door Neder
landse troepen van republikeins gebied, zoals die in het voorlichtingsblaadje 
Pen Gun zouden voorkomen. Volgens Koejemans kon het niet anders of er 
was sprake van "een weloverwogen activiteit, die gericht is op het verkrijgen 
van de beste uitgangsstellingen voor een militair offensief tegen de Repu
bliek Indonesia, wanneer onverhoopt de onderhandelingen mochten mis
lukken". Dat die onderhandelingen zouden mislukken stond eigenlijk voor 
hem vast: de onderwerping van de Republiek moest immers noodzake
lijkerwijze voortvloeien uit een regeringspolitiek, die de indruk wekte erop 
gericht te zijn de politiek Logemann-Van Mook vrijwel ongemerkt "stukjes 
bij beetjes om te buigen in de richting van het herstel van zij het ook ietwat
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'verlichte', maar niettemin koloniale verhoudingen". Daarom was de Malino- 
gedachte volgens Koejemans zo gevaarlijk, omdat die gebouwd was op de 
samenwerking met de oude Indonesische feodaliteit. De CPN kreeg wel eens 
het verwijt dat men geen oog had voor de welvaartsvoordelen uit een blij
vende band met Indië, aldus het CPN-Eerste Kamerlid. Het herstel van de 
oude verhoudingen door middel van de opbouw van een topzwaar militair 
apparaat tastte in ieder geval de welvaart op dat moment volgens hem aan. 
Het was best mogelijk dat de Republiek met Nederland in federatief verband 
tot wederzijds voordeel wilde samenwerken, zo betoogde Koejemans, maar 
dan op de voorwaarde: erkenning van het zelfbeschikkingsrecht met recht 
van afscheiding. Dat de nationalistische beweging gebruik had gemaakt van 
de strijd tussen de koloniale overheersers, Nederland en Japan, vond Koeje
mans begrijpelijk. Vandaar dat Koejemans besloot met de stelling dat er al
leen een oplossing zou komen, "wanneer wij geen troepen maar een missie 
van vrede en vriendschap naar Indonesië zenden, die het zelfbeschikkings
recht der volkeren erkent" en een "zinloze broederkrijg" werd vermeden. Hij 
diende een motie in die de regering vroeg om een wapenstilstand te bevor
deren en te dien einde onder meer de voorgenomen troepenverschepingen 
naar Indonesië op te schorten, gelet op de vredelievende verklaringen die 
van beide kanten waren gekomen.

Nadat nog A.N. Molenaar (PvdV) - hoogleraar Arbeidsrecht te Leiden (zie 
Band A, p. 208) - de communistische woordvoerder er op gewezen had dat 
de vier-eenheid van het Koninkrijk toch van vitaal economisch belang was, 
kon Jonkman antwoorden. Hij trachtte te laveren tussen de uitersten, CHU- 
ARP en CPN, in. Aan De Zwaan antwoordde de minister dat het bij de in
stelling van de CG niet zozeer ging om het overbruggen van geografische 
afstanden, maar van mentale. Inzake de erkenning van de Republiek, een 
centraal punt in het debat, kwam Jonkman met een duistere passage. Hij on
derscheidde een erkenning de-iure, een erkenning de-facto en een erkenning 
als politieke realiteit. De laatste vorm duidde de minister aan als "een zich 
herstellend zelfbestuur naar de terminologie van onze oude Staatsregeling". 
De regering was bereid met deze politieke organisatie, in het bijzonder met 
Sjahrir, onderhandelingen te voeren. Uit het betoog van Jonkman bleek dat 
de regering in de Republiek niet meer zag dan een deelstaat in een groter 
geheel. De regering erkende tegenover de CPN-fractie dat zelfbeschikking 
zonder recht van afscheiding geen zin had, maar construeerde voorwaarden 
die dit recht moeilijk te verwezenlijken maakten. Een dergelijke zelfbeschik
king moest volgens Jonkman kunnen geschieden door de juiste vertegen
woordigende organen, gebaseerd op verhoudingen, "waarin een vrije uit
spraak mogelijk is". De minister meende dat op dat moment daarvan geen 
sprake was, zodat in de overgangstijd alles in het werk moest worden ge
steld "om de gemeenschappelijke belangen nader te erkennen en te ont
wikkelen en als duurzaam te behartigen te bezien". Jonkman erkende dat het 
vorige kabinet het doelmatiger had gevonden de nadruk te leggen op het
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recht van uittreden, waar dit kabinet - tegen de achtergrond van de duidelij
ker geworden politieke verhoudingen in Nederland - de nadruk wenste te 
leggen op het behoud van het staatsverband, "niet alleen uit eigen belang, in 
de goede zin des woords, maar ook in het belang van de Indonesische zijde". 
Van de voorbereiding van een koloniale oorlog kon echter volgens hem niet 
gesproken worden. De troepen waren nodig voor de liquidatie van de resten 
van de oorlog met Japan, het overnemen van de taken van de Britten - wat 
behoorde tot de Nederlandse verantwoordelijkheid - en het leveren van een 
bijdrage aan de handhaving van het staatsverband en het scheppen van een 
eigen Indonesisch staatsverband. Van deze bedoelingen getuigde naar de 
stelling van Jonkman de naamgeving van de eerste uit Nederland te zenden 
divisie: de 7-december-divisie. Het program van de regering inzake Indië, 
zoals verwoord door deze minister, was goed te onderkennen: men kon zich 
kennelijk niets anders denken dan een blijvend samengaan tussen Nederland 
en Indië. De regering ging er van uit dat de Indonesische volkeren altijd 
zouden kiezen voor blijvende samenwerking met Nederland, "uit zelfver
trouwen, uit gevoel voor waardigheid en in besef van kostbaarheid van de 
Nederlandse samenwerking, waar ook ter wereld", zoals Jonkman zei. Ne
derland had volgens de minister een taak overzee, "niet om te overheersen, 
maar om in samenwerking met de Indonesische volkeren in een staatsver
band onze plichten te vervullen tegenover de internationale samenleving". 
Opschorting van de troepenzendingen zoals de CPN had gevraagd was naar 
Jonkmans mening onverantwoord, omdat, "welke waarde men ook moge 
toekennen aan de Republiek Indonesia, het thans aan haar opdragen van de 
zorg voor veiligheid en recht verre zou overschatten de mogelijkheden, die 
zij nog in zich draagt, voor Sumatra in nog veel sterkere mate dan voor Ja
va".

Koejemans bleef protesteren tegen de troepenzendingen, al had de minis
ter tot tevredenheid van de CPN-fractie verklaard geen koloniale oorlog te 
wensen. Gesteld echter voor de vraag, al dan niet uitzending van een CG, 
wenste de CPN-fractie in de Eerste Kamer toch voor dit wetsontwerp te 
stemmen. Zij had vertrouwen in de vooruitstrevende krachten in Indië en in 
eigen land. De PvdA-fractie bij monde van Stufkens wenste geen steun te 
verlenen aan de motie van de CPN over de opschorting van de troepenver- 
schepingen. De PvdA vertrouwde op het woord van de minister en wenste 
hem derhalve niet het instrument te onthouden om de verantwoordelijkheid 
in Indië ten volle te kunnen dragen. Het ging tenslotte om hulp bij de be- 
vrijding van Indië, aldus Stufkens. De motie-Koejemans behoefde derhalve 
niet meer door de minister te worden bestreden: een brede meerderheid van 
oppositioneel rechts - toch al vóór herstel van orde en recht in Indonesië met 
behulp van Nederlandse strijdkrachten - en de coalitiegroeperingen KVP en 
PvdA bleek tegen. De motie werd dan ook met 39 stemmen tegen en 4 (CPN) 
voor verworpen. Anders lag het bij de stemming over het wetsontwerp zelf. 
De minister had nog een laatste poging gedaan Algra (ARP), die zich tevre-
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den had. getoond over het antwoord van de minister, tegemoet te komen 
door te verklaren dat het voor de regering een groot vraagstuk was - in het 
licht van de Malino-gedachte - of de Republiek geheel Java, laat staan Suma
tra, kon vertegenwoordigen. Het mocht niet baten. Het wetsontwerp werd 
met 29 stemmen (KVP, PvdA, CPN) voor en 14 stemmen (overige groeperin
gen) tegen aangenomen en verscheen op 2 september 1946 in het Staatsblad, 
nr. G. 233.37

Met de debatten in de Kamers over het wetsontwerp tot instelling van een 
CG heeft het politieke draagvlak voor de Indië-politiek van de regering zich 
in al zijn beperktheid afgetekend: de rooms-rode coalitie, bijgevallen door de 
CPN. Dat politieke draagvlak was wankel: in het debat over de regerings
verklaring hadden Romme (KVP) en Wagenaar (CPN) namelijk al laten we
ten binnen welke grenzen de steun van hun fracties aan de koers van de re
gering inzake Indië zich bewoog. Romme had het Rijksverband voorop ge
steld en de Republiek als weinig meer dan een bolwerk van willekeur geken
schetst, dat als zodanig behandeld diende te worden; voor Wagenaar stond 
het vreedzame karakter van de dekolonisatie voorop. De regering wist der
halve dat dit politieke draagvlak kon gaan wiebelen bij handhaving van het 
militaire gezagsmiddel en concessies jegens de republikeinen. Niettemin is 
het de regering gelukt dit politieke draagvlak tot aan de politiële actie van de 
zomer van 1947 bijeen te houden. Het dan tot de rooms-rode coalitie ver
smalde draagvlak zou pas bij de herziening van de Grondwet met het oog op 
de invoering van een nieuwe rechtsorde van het Rijk in 1948 worden ver
sterkt met delen van de oppositie (CHU, W D ).

Samenstelling, instructie en uitzending van de CG
Op de dag van de afkondiging van de wet tot instelling van de CG ging de 

ministerraad, met slechts de stem van minister Ringers tegen, akkoord met 
de voordracht van Schermerhorn, Van Poll en De Boer als leden van de 
CG.38 Bij KB van 10 september 1946, nr. 1, werd het drietal benoemd. Op 12 
september 1946 vond hun installatie met de eedsaflegging plaats in de verga
derzaal van het ministerie van O.G., onder het waakzaam oog van de gepor
tretteerde oud-gouverneurs-generaal van Indië. Enkele dagen tevoren had 
Van Poll minister Jonkman op de hoogte gesteld van zijn raadpleging van 
enkele vooraanstaande fractie- en partijleden over zijn toetreden tot de CG. 
Deze KVP-ers waren eenstemmig van oordeel dat Schermerhorn niet als 
voorzitter diende op te treden. Anderzijds wensten zij geen breuk over het 
voorzitterschap van de CG tussen de beide regeringspartijen. Op hun advies 
was Van Poll bereid toe te treden tot de CG, mits werd vastgelegd dat het 
voorzitterschap een collegiale functie was en geen hoger gezag verleende. In 
het bovengenoemde KB werd dit in de door Van Poll voorgestelde redactie 
bevestigd. Tegelijk legde het KB vast dat de regering Schermerhorn tot voor
zitter van de CG had benoemd: de ministerraad had tevoren besloten dat 
niet de CG zou voorzien in haar leiding, maar de Kroon.39
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Dat oud-premier Schermerhorn met een belangrijke regeringsopdracht 
naar Indië zou worden gezonden, was al bij de kabinetsformatie in 1946 be
sproken. De PvdA wenste slechts met een rooms-rode coalitie in te stemmen, 
als voor deze man, die gold als symbool van de nieuwe doorbraakpartij en 
van de vernieuwingswil, óók inzake de verhouding Nederland-Indië, een be
langrijke plaats bij de te voeren politiek werd ingeruimd. De oud-hoogleraar 
landmeetkunde (Delft, tot 1945), die voor, onder en na de oorlog van zich 
deed spreken (bijvoorbeeld respectievelijk als voorzitter van Eenheid door 
Democratie, als gijzelaar te St. Michielsgestel, als voorzitter van de Neder
landse Volksbeweging NVB en als minister-president in het eerste na-oor- 
logse kabinet), ir. Willem Schermerhorn (1894-1977), was bepaald - ook in 
zijn eigen partij - niet onomstreden. Zijn stijl van bewind in de periode 1945- 
1946 naar Engels voorbeeld - bijvoorbeeld via de radiopraatjes - in een kabi
net met een overwicht aan vernieuwers (socialisten, personalistisch-socialis- 
ten, NVB-katholieken) had bij velen in het land kwaad bloed gezet, allereerst 
bij de oppositie, maar ook en vooral bij de KVP, die de ideologie van een bo
ven de partijstrijd gaand godsdienstig-moreel-politiek besef een groot gevaar 
achtte. In het land werd Schermerhorn geassocieerd met pogingen om de za
ken rond de massale opsluiting van politieke delinquenten en inzake Indië 
vlot te krijgen, terwijl hij - ten onrechte - verantwoordelijk werd gesteld voor 
alle noodmaatregelen op financieel-economisch gebied die het land in een 
papierwinkel hadden veranderd. Hoewel ook de PvdA door de uitslag van 
de verkiezingen was gedrukt op de werkelijkheid dat een deel van de oud- 
SDAP-aanhang zich niet kon vinden in al te grote doorbraakijver, waarvan 
Schermerhorn als voorzitter van de NVB bij uitstek het symbool was, wilde 
deze partij een belangrijke stem houden in het kapittel over Indië. Logemann 
of Schermerhorn waren hiervoor de aangewezen personen. Logemann wilde 
om gezondheidsredenen niet verder meedoen. De taak die toen op de 
schouders viel van Schermerhorn, die Nederlands-Indië als specialist in 
luchtkartering had doorkruist in 1937 en 1939 en in het laatste oorlogsjaar als 
voorzitter van de Indische Commissie van de illegaliteit (met onder meer 
voor de Vereniging van Indische Studenten in Nederland R.M. Setyadjit 
Soegondo, de latere republikeinse politicus) zich al had gebogen over het 
vraagstuk van de toekomstige vormgeving van de betrekkingen met de Oost 
alvorens als premier de volle zwaarte van de Indonesische kwestie te kunnen 
proeven, is een ondankbare geweest.

Vanaf het begin is Schermerhorn als beoogd en daarna als functionerend 
voorzitter en lid van de CG gewantrouwd, zoals uit de aangehaalde debatten 
in de Kamers over de instelling van de CG al is gebleken. Dat wantrouwen 
werd allereerst gekoesterd door het rechterdeel van de oppositie, dat in hem 
de verpersoonlijking zag van de toegevendheid onder het vorige kabinet aan 
revolutie, terreur en intimidatie in Indië, kortom aan de Republiek. Dat wan
trouwen koesterde echter ook door het rechterdeel van het regeringsblok, de 
KVP onder Romme, die de lijn Van Mook-Logemann-Schermerhorn, welke
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er op uit was om de revolutionaire ontwikkelingen in Indië (Soekarno c.s.) te 
erkennen en in te kapselen in een federatie in Indië én in één rijksverband 
met Nederland, zocht om te buigen naar een overwicht van het rijksverband 
op de federatie in Indië. Romme en zijn achterban, die de daadwerkelijke 
rijkseenheid naar nieuw model wilden realiseren, waren bevreesd dat 
Schermerhorn de Republiek te veel tegemoet zou komen. De fait-accompli- 
politiek die Schermerhorn vervolgens met de CG onder zijn leiding jegens 
het kabinet in Den Haag heeft gevoerd en naar zijn mening ook moest voe
ren (september-november 1946) heeft dit wantrouwen alleen maar bevestigd. 
Het resultaat van het werk van het team in Indië, het Akkoord van Lingga
djati, zou later door de katholieken worden bekritiseerd en aangepast. Ver
volgens zou de KVP aandringen om Schermerhorn in Indië in te tomen - 
door nauwgezette instructies en door uitbreiding van de CG - of te doen 
vervangen. Juist de KVP schreef Schermerhorn kwalijke invloed toe op de 
katholiek in de CG, Van Poll. De uiteindelijke ontwikkelingen naar de politi- 
ele actie van 1947, waarmee ook Schermerhorn heeft moeten instemmen om 
zijn Akkoord te redden, gaf in de ogen van de KVP aan dat men er beter aan 
had gedaan vanaf het begin de zaken in Indië harder en principiëler te spe
len. Voor Schermerhorn zou het de tragiek zijn dat zijn visie om snel met de 
coöperatieve republikeinen tot overeenstemming te geraken schipbreuk zou 
lijden door de wantrouwige reacties in het moederland, gevoed door de me
de door zijn toedoen (CG-toelichting) in gang gezette "aankleding" van het 
Akkoord van Linggadjati, waardoor de republikeinen wel moesten gaan ge
loven dat de opbouw van de Nederlandse legermacht in Indië niet alleen be
stemd kon zijn voor de ordelijke overname van het werk van de Britten. 
Schermerhorn heeft vooral gehoopt door goede persoonlijke contacten met 
een man als Sjahrir, de socialistische premier van de Republiek, voortgang te 
kunnen boeken. Hij moest echter bemerken dat ook Sjahrir moest laveren en 
niet bereid was en kon zijn op essentiële punten aan de Nederlandse wensen 
tegemoet te komen, zoals hijzelf ook onder druk stond van Van Mook en 
Jonkman - die hem in veel opzichten konden steunen - de uitgangspunten 
van het Nederlandse beleid te verwezenlijken. De afloop tot en met de eerste 
politiële actie, waarbij de CG buiten spel kwam te staan, heeft Schermerhorn 
als een failliet van zijn beleid moeten ervaren. De massieve contacten die 
Schermerhorn en leden van de CG-staf, tevens PvdA-leden, namelijk secreta- 
ris-generaal mr. P. Sanders en hoofdambtenaar dr. I. Samkalden, direct 
(mondeling, telefonisch) of indirect hebben onderhouden met PvdA-minis- 
ters en de PvdA-kerngroep inzake Indonesië, namelijk Van der Goes van 
Naters, partijvoorzitter Vorrink en de Kamerleden Joekes en Logemann, 
hebben de positie van de CG en haar (resterende) bemanning weten te rek
ken, niet te redden. Na de opheffing van de CG in 1947 bleek de PvdA ge
neigd sterk te gaan varen op de KVP-koers, zoals die met het oog op het 
verwerven van de vereiste twee-derde meerderheid in het voorstel tot her
ziening van de Grondwet ten behoeve van de reconstructie van het Rijk was
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geformuleerd. Het legalisme had dan toch gewonnen. Vanuit de PvdA-ban- 
ken in de Tweede Kamer kon Schermerhorn sedert juli 1948 zien hoe ook dit 
legalisme geen oplossing bracht. Onder internationale druk moest Neder
land vervolgens genoegen nemen met een lichte unie, welke geen garantie 
kon bieden voor een blijvende federatie overzee. De KVP-politiek was daar
mee onthalsd.

De KVP-politiek had vooral moeten worden verzorgd door de tweede 
man in de CG, Max van Poll (1881-1948). Van Poll, wiens vader officier was 
geweest in het KNIL, had een achtenswaardige carrière achter de rug als 
journalist. In dit beroep had hij in het begin van de jaren '20 leiding gegeven 
aan enkele katholieke bladen, die de vernieuwing van de katholieke politiek 
naar een idealistisch en anti-kapitalistisch sociaal model, gebaseerd op een 
bepaalde uitleg van de pauselijke encyclieken, hoog in het vaandel voerden, 
namelijk het weekblad De Nieuwe Eeuw en het door hemzelf in 1924 opge
richte dagblad De Morgen, dat de spreekbuis werd van de linkervleugel in de 
RKSP, het Verbond St. Michaël (met mr. J.A. Veraart en mr. E.B.F.F. baron 
Wittert van Hoogland als exponenten). Nadat in 1925 de linkervleugel van 
de RKSP verzoend was met enkele moderniseringen van de partijstructuur 
en met de mogelijkheid tot het bezetten van twee plaatsen in de fractie van 
de RKSP in de Tweede Kamer, leek ook Van Poll rijp voor een aanpassing 
aan de dagelijkse politieke praktijk. In 1929 kwam hij in de Tweede Kamer, 
waar hij, met onderbreking van de oorlogsjaren, tot september 1946 zitting 
zou hebben. Naast het thema bedrijfsorganisatie hield Van Poll zich in zijn 
Kamerlidmaatschap vooral bezig met Indië. De ideeën van Van Poll gingen 
inzake Indië zeker niet ver, althans niet in de richting van een verregaand 
zelfbestuur van Indië, laat staan een loslaten ervan. In 1934 had hij plannen 
bepleit tot "imperiale zelfvoorziening op economisch gebied", waarbij Ne
derland en de overzeese gebieden zich als één blok in de wereld zouden 
verdedigen en Nederland Indië zou helpen bij de industriële ontwikkeling 
en goederen van Indië zou moeten afnemen. De regeringscommissie die voor 
dit onderwerp werd ingesteld, wees deze gedachte af: alleen afzet op de we
reldmarkt kon beide landen baten. In zijn Indië en wij (Hilversum 1938) zou 
Van Poll op deze economische samenwerking tussen de rijksdelen toch te
rugkomen. Gelet op de onderlinge afhankelijkheid van de rijksdelen wilde 
Van Poll dan ook niets weten van de idee van een dominionstatus voor In
dië, zoals de petitie-Soetardjo die in 1937 via een rijksconferentie verlangde 
te bereiken. De RKSP, die zich nog weinig had verdiept in de Indische pro
blemen en de regeringspolitiek inzake de koloniën - mede uit een nationaal 
plichtsbesef - braaf volgde, zond Van Poll met mr. F. Teulings uit naar Indië 
om poolshoogte te nemen en het 20-jarig jubileum van de Indische Katholie
ke Partij te vieren. Bepleitte Van Poll in zijn genoemde publikatie Indië en wij 
nog vaagweg een katholiek-ethische politiek als grondslag voor het beleid in 
Indië, met name ook ten behoeve van de verspreiding van het katholieke ge
loof, zonder enige aandacht voor de inmiddels ostentatief naar voren getre-
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den nationalistische stromingen in Indië, dat sloot niet uit dat Van Poll toch 
de ontwikkelingen in Indië, incluis de nationalistische gevoelens die leefden 
bij de katholieke niet-Nederlandse minderheid aldaar, heeft waargenomen 
en verwerkt. In zijn Een nieuwe grondwet, onder de oorlog geschreven en in
1945 gepubliceerd, dat sterk corporatistische trekken vertoonde - men ver
gelijke de in dezelfde tijd ontworpen Nieuwe Grondwetsartikelen van Romme - 
bepleitte Van Poll een rijksgedachte voor de toekomstige verhoudingen tus
sen Nederland en de overzeese gebieden: de eenheid van het Rijk zou be
staan uit gelijkwaardige delen. Na 1945 was het Van Poll, die in januari 1946 
met succes had gevraagd om een parlementaire missie naar Indië uit te zen
den en die in mei 1946 katholieken, socialisten en communisten wist te ver
enigen op hoofdlijnen voor een beleid inzake Indië. Van Polls visie op Indië 
was wel geëvolueerd, maar bleef binnen de KVP-lijn: een onverbrekelijk 
rijksverband tussen Nederland en de overzeese gebieden, officieel op voet 
van gelijkwaardigheid, op grondslag van zelfregering, op basis van vrijwil
ligheid.

De KVP wilde Van Poll derhalve best als Indië-specialist met het CG-lid- 
maatschap belasten, ware het niet dat men twijfelde of hij opgewassen zou 
zijn tegen Schermerhorn, Van Mook en Jonkman. Toen men niemand anders 
kon vinden, was de KVP-leiding alsnog akkoord gegaan met Van Poll, die 
overigens ook door Schermerhorn, Van Mook en Jonkman aanvankelijk met 
enig wantrouwen werd bezien vanwege zijn optreden in januari 1946, dat 
vraagtekens had geplaatst bij het beleid van Logemann en Van Mook. Zoals 
nog zal worden uiteengezet is Van Poll uiteindelijk meegegaan in de con
structie van het Akkoord van Linggadjati, na bezwaren te hebben geventi
leerd over de de-facto-inpassing van de Republiek en de geringe aanzetten 
voor een werkelijk "zwaar" Unieverband. Van Polls uitleg van het Akkoord 
in de Tweede Kamerfractie van de KVP heeft niet overtuigd. Er zou een 
"aankleding" van het Akkoord moeten volgen om het in KVP-ogen aange
richte kwaad weer recht te breien. Een tweede onvergeeflijke fout die Van 
Poll in Romme's ogen vervolgens heeft gemaakt, betrof het voorstel - toen de 
Republiek weigerachtig bleek de nadere Nederlandse uitleg van het Ak
koord (de "aankleding") te erkennen - dat ieder van de twee partijen voor 
zich met de eigen voorbehouden zou tekenen. Dit maakte Romme's politiek 
achteraf zonder effect. Toen later bleek dat Van Poll dan toch op een hardere 
koers ging varen jegens de Republiek, kon hem dat bij de KVP-leiding niet 
meer redden. De KVP, die later in dit soort omgang met kopstukken een 
grote reputatie zou opbouwen, liet Van Poll vallen en als zondebok functio
neren. Hij werd niet op de kieslijst van 1948 geplaatst, hetgeen hem zeer 
heeft verdroten. Schermerhorn had gehoopt via de instemming van Van Poll 
de KVP achter het Akkoord met de Republiek te krijgen; de KVP wenste via 
Van Poll invloed op de gang van zaken binnen de CG te houden. Daartussen 
is Van Poll vermalen.
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De derde man in de CG was Feike de Boer (1892-1976)/ partijloos en min 
of meer namens het bedrijfsleven en de Nederlands-Indische belangen in de 
CG benoemd. De Boer, Fries van geboorte - zijn vader R. de Boer was lid van 
de Tweede Kamer -, werd adelborst bij de Kon. Marine en was tot 1919 luite
nant in actieve dienst. In dat jaar kwam hij bij de Stoomvaartmaatschappij 
Nederland, voor welke firma hij ook enige jaren in Indië had doorgebracht, 
namelijk van 1927-1934. Daar was hij bestuurslid geworden van de Vader
landse Club, een politieke partij van niet in Indië geboren, wel in Indië werk
zame Nederlanders ("totoks")/ die de band met Nederland en hun bevoor
rechte positie onder alle omstandigheden wensten te behouden. Terug in 
Nederland was De Boer in Amsterdam als directeur van de "Nederland" 
werkzaam. Onder de oorlog was De Boer korte tijd gegijzeld in 
St.Michielsgestel en betrokken bij illegaal werk (steunvoorziening voor ge
zinnen van zeelieden). Het gevolg was dat De Boer door het College van 
Vertrouwensmannen - waartoe onder meer de latere ministers Drees en Ne- 
her behoorden - als de aangewezen kandidaat werd gezien voor de functie 
van waarnemend burgemeester van Amsterdam na de bevrijding van de 
stad. De Boer heeft deze functie vanaf de bevrijding tot begin 1946 met grote 
daadkracht en zonder veel plichtplegingen vervuld om vervolgens weer aan 
te treden bij zijn rederij. Zijn benoeming in de CG moest het wantrouwen bij 
de Nederlandse gemeenschap in Indië wegnemen en De Boer heeft ook in
derdaad het te hard van stapel lopen van de voorzitter en van Van Poll wel 
gelaakt, maar zich neergelegd bij de parafering van het Akkoord. Hij zou de 
CG verlaten, toen bleek dat de andere CG-leden bereid waren - en daartoe 
ook onderhands daadwerkelijk stappen hadden genomen - om de 
"aankleding" van het Akkoord aan Nederlandse kant door regering en par
lement slechts als Nederlands voorbehoud te laten gelden en niet als een ook 
Indonesische verplichting. De Boer keerde naar Nederland en het bedrijfsle
ven terug. Zijn ontslagaanvrage uit de CG was in Nederland koren op de 
molen van de oppositie. De overige leden van de CG kregen bij KB van 13 
oktober 1947 met ingang van 15 november 1947 ontslag, nadat zij in augus
tus 1947 de regering nog in Nederland van advies hadden gediend. De taak 
van de CG leek na de totstandkoming van het Akkoord en de pogingen om 
de Republiek tot uitvoering van het Akkoord te bewegen beëindigd, al had
den de resterende leden van de CG liever de mogelijkheid gehad hun werk
zaamheden voort te zetten als hulp bij de vormgeving van de nieuwe staats
structuur. Het verdwijnen van de CG markeerde de omslag van de Neder
landse regering inzake het Indische vraagstuk: voortaan vasthouden aan de 
letter van het Akkoord, dus het de-iure-gezag van Nederland in de over
gangstijd, de federatie en een werkelijk op enkele terreinen soevereine Ne- 
derlands-Indonesische Unie. Onderhandelingen over de toekomstige struc
tuur behoefden naar Nederlandse opvatting niet meer te worden gevoerd; 
het ging er slechts om datgene wat overeengekomen was uit te voeren, 
waarvoor Van Mook hulp kreeg in de figuur van politiek niet-gepro-
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Het vertrek van de Commissie-Generaal op 14 september 1946 vanaf het vliegveld Schiphol, 
uitgeleide gedaan door leden van de regering. V.l.n.r.: minister van Overzeese Gebiedsde
len, mr.J.A. Jonkman; minister-president dr. L.J.M. Beel; F. de Boer, CG-lid; prof.dr.ir.W. 
Schermerhorn, voorzitter van de CG; M.J.M. van Poll, CG-lid. (Foto Spaamestad)

"De samenwerking is uiterst prettig en wij kunnen het met elkaar best vinden, zoowel naar de men- 
schelijke zijde als t.a.v. de te volgen koers. De Boer is een onbetaalbaar element in dit spel. Hij is een 
man met een voortreffelijke humor, die bovendien hier in deze stad een behoorlijk gezag heeft en een 
enorme kennissenkring. Ook met van Poll is de samenwerking uiterst prettig. Ik heb bewondering 
voor de wijze waarop hij, die toch ook 65 is, deze zaak hanteert." (Uit: Schermerhorn, voorzitter CG, 
aan Beel, minister-president, 11 okt. 1946, in: Van der Wal V, nr. 244, pp. 532-533)
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nonceerde Gedelegeerden van het Opperbestuur. Zowel Schermerhorn als 
Van Poll hebben daarna in geschrifte hun visie verdedigd.

Op 14 september 1946, twee dagen na hun installatie, vertrokken de drie 
commissarissen-generaal van Schiphol met de instructie op zak. Op 24 sep
tember 1946 bood Jonkman het parlement ter vertrouwelijke kennisneming 
door de leden afschrift aan van het KB van 13 september 1946, nr. 111, waar
bij de instructie voor de CG was vastgesteld. Daarmee werd aan de wens van 
de beide Kamers, zoals bij de behandeling van het wetsontwerp tot instelling 
van een CG tot uiting gekomen, tegemoet gekomen. De instructie werd 
openbaar gemaakt, toen de minister besloot het stuk als bijlage bij de Memo
rie van Antwoord op de begroting van O.G. van 5 december 1946 op te ne
men, nadat inmiddels een Akkoord tussen het Nederlandse gezag en de Re
publiek door bemiddeling van de CG was gesloten. De Kamerleden moesten 
derhalve kunnen toetsen in hoeverre het resultaat van de onderhandelingen 
van de CG strookte met de gegeven instructie.40

De instructie kende een groot aantal artikelen over de interne gang van 
zaken bij de CG, tijdstippen van vergaderen, wijze van verslaglegging, maar 
was zeer vaag over de taak van de CG. Strikt genomen stond daar weinig 
meer in dan reeds in het wetsontwerp op de instelling van de CG was be
paald en door Jonkman in het parlement over de doelstelling van de CG was 
meegedeeld, al was het allemaal wat uitvoeriger geformuleerd. De contacten 
met vertegenwoordigers van de bondgenoten uit de wereldoorlog en met 
volkenrechtelijke organisaties, voor zover bij Indië betrokken, stonden voor
op, met de aantekening dat het diplomatiek contact tussen het Koninkrijk en 
bedoelde mogendheden en organisaties berustte bij de bestaande di
plomatieke vertegenwoordigingen. De taak om de nieuwe staatkundige or
dening voor Indië voor te bereiden, in het bijzonder door besprekingen te 
voeren met oude en nieuwe staatkundige organisaties en met de verschillen
de bevolkingsgroepen, "voor zover het Opperbestuur en de Nederlandse 
wetgever hiervoor mede verantwoordelijk zijn", stond op de derde plaats. 
De Rijksconferentie stond op de vierde plaats. Van gewicht was het vijfde 
punt: de taak er voor te waken, dat de grondrechten van de verschillende 
volkeren en bevolkingsgroepen van Indië zouden worden gewaarborgd en 
dat op cultureel, sociaal, economisch en financieel gebied en op het gebied 
der defensie ook de belangen van de andere Rijksdelen, van het Koninkrijk 
als geheel en van de internationale samenleving beschermd en behartigd 
zouden worden. Dit was een samenballing van hetgeen Jonkman schriftelijk 
en mondeling tegenover de Kamers in augustus 1946 al had aangekondigd. 
De minister van Financiën had tevergeefs getracht een aparte financiële para- 
gTaaf in deze instructie te doen opnemen, zodat het moest blijven bij de aan
duiding van dit aspect in de taak van de CG. Op de afzonderlijke instructie 
op financieel gebied zal hieronder nog worden teruggekomen. Tenslotte 
diende de CG na te gaan welke belangen bij een omzetting van de oude rijks
eenheid in een federatieve organisatie door middel van Rijksorganen zouden
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moeten worden behartigd en op welke wijze. De CG diende bij deze taak
vervulling uit te gaan van het Handvest van de V.N. en van de met de gealli
eerden aangegane overeenkomsten, van de Grondwet van het Koninkrijk en 
van de koninklijke redevoering, de regeringsverklaring van 10 februari 1946, 
de Troonrede van 1946, de aan de Engelsen overhandigde aide mémoire van 
6 augustus 1946 - met de belangrijke bepalingen dat de Republiek op Java in 
de niet onder geallieerde controle staande gebieden werd erkend en dat ten 
aanzien van Sumatra een volksstemming moest beslissen over de opneming 
van dit eiland in het bestuursgebied van de Republiek - en het regerings
beleid, zoals dat schriftelijk en mondeling uiteengezet was bij de behande
ling van het wetsontwerp tot instelling van de CG. De CG moest zich bij het 
bouwen aan de nieuwe rechtsorde laten leiden door de nieuwe om
standigheden in Azië én door de Nederlandse roeping overzee. De nieuwe 
staatsorde moest de instemming hebben van de Indonesische volkeren en 
bevolkingsgroepen en zou tenslotte afhankelijk zijn van de samenwerking 
tussen de Nederlandse regering en Staten-Generaal. De commissie moest 
voortbouwen op de Malino-conferentie en de minderhedenconferentie doen 
slagen. Tenslotte dienden de besprekingen met de Republiek te worden her
vat. In geval van twijfel over de aanvaardbaarheid van bepaalde vertegen
woordigers moest de minister van O.G. worden geraadpleegd.

Het was een stuk geworden, dat vooral geschreven leek te zijn om bij pu
blicatie te tonen hoezeer met de opvattingen, zoals die in het parlement in 
augustus 1946 leefden, rekening was gehouden. Als leidraad voor de onder
handelingen met de Republiek kon het stuk moeilijk dienen. Hoe stond het 
met de verantwoordelijkheid voor orde en rust in de overgangstijd; was er 
recht op secessie? In de eerste vergadering van de CG werd de instructie 
door de CG geaccepteerd. De ervaringen in Indië zouden leren wat de waar
de van het stuk zou zijn.

Naast deze instructie kreeg de CG op 12 september 1946 een tweede in
structie, namelijk op financieel gèbied.41 Jonkman had zich op het standpunt 
gesteld dat er in de instructie voor de CG geen plaats was voor een financieel 
gedeelte, daar financiële zaken op het terrein van het algemeen bestuur la
gen. De minister van Financiën, P. Lieftinck (PvdA), had in het kabinetsbe
raad van 9 september 1946 laten weten dat de maatschappelijke rechtsver
houdingen niet los waren te zien van de staatkundige vormgeving, zodat het 
door Jonkman gemaakte onderscheid te theoretisch was. De Raad besloot dat 
Jonkman, Lieftinck en minister van Economische Zaken G.W.M. Huysmans 
(KVP) zich zouden beraden over een afzonderlijke financiële instructie.42 De 
aparte instructie die hieruit voortvloeide had tweeërlei doel: een financieel 
doel, namelijk de zorg voor een goede regeling van de openbare financiën en 
de buitenlandse financiële betrekkingen, en een politiek doel, namelijk de 
verzekering van de financiële banden tussen de onderscheidene Indische 
staten onderling en van deze staten met Nederland. Elders in dit boek is be
schreven, welke financiële banden zich voor, onder en na de oorlog tussen
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Indië en Nederland ontwikkeld hadden en welke lasten Nederland ten gun
ste van Nederlands-Indië op zich had genomen (hoofdstuk IV, par. V.4). De 
zorg van de briljante maar wat paniekerige Lieftinck was dan ook groot: er 
was krediet verstrekt aan de Indische regering; Nederland stond garant voor 
de buitenlandse leningen; zo lang de Indische verplichtingen (pensioenen, 
verzekeringen) niet volledig konden worden nagekomen moest de Neder
landse staat daarin voorzien. Tenslotte was er het algemeen belang van de 
Nederlandse staat dat Indië zo spoedig mogelijk financieel-economisch op 
eigen benen stond en dat Nederland als vanouds van de ontwikkelingen in 
Indië kon profiteren.43 Daarom meende Lieftinck dat de CG aan de gezond
making van het geldwezen en van de deviezenhuishouding en aan de rege
ling van de schuldverplichtingen van Indië tegenover Nederland alle aan
dacht moest schenken, er voor zorg diende te dragen dat bij een regeling van 
de openbare financiën de lokale financiën ondergeschikt zouden zijn aan de 
doeleinden van de centrale instantie en een federatieve staatsvorm (met na
me inzake de staatsschuld, de financiering van de pensioenen, de kosten van 
bepaalde rijksorganen als de krijgsmacht) en moest doen vastleggen dat zo
lang de Indische deviezenhuishouding nog niet op orde was Nederland me
dezeggenschap zou hebben in de uitgaven, met name die, welke buiten de 
Indische sfeer zouden plaats hebben (vanwege de Nederlandse krediet- en 
garantieverlening). De CG diende te zorgen voor regelmatig overleg tussen 
Nederland en Indië over financieel-economische en handelspolitieke aange
legenheden, waarvoor als uitgangspunt moest dienen de inmiddels bij 
briefwisseling tussen Lieftinck en Jonkman bevestigde overeenkomst tussen 
een Nederlandse financiële delegatie en de Raad van Toezicht van het Ne- 
derlands-Indische Deviezeninstituut. Bij KB van 31 oktober 1946 werd een 
vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën in Batavia geplaatst.44

Bij de bespreking van de instructie voor de CG in het kabinetsberaad van 
9 september 1946 is niet alleen over een aparte financiële instructie gespro
ken. Het denkbeeld is ook geopperd om voor Van Mook aparte aanwijzingen 
op te stellen, omdat een der leden van het kabinet van oordeel was dat Van 
Mook blijkens zijn schrijven van 23 augustus 1946 te hard van stapel zou 
willen lopen en het overleg met de Republiek en de Britten wilde versnellen 
en tot concessies op het punt van het zelfbeschikkingsrecht bereid scheen. 
Deze minister wilde dat eerst orde en rust zou worden hersteld. Jonkman 
vond dat er staatsrechtelijk geen plaats was voor aparte aanwijzingen aan de 
Landvoogd. Deze dienden namelijk van de Kroon uit te gaan, nadat overleg 
tussen minister en Landvoogd geen resultaat hadden gehad. Daarnaast wees 
Jonkman het kabinet er op dat orde en rust beter door goed overleg met de 
andere kant konden worden verzekerd, terwijl ook het wegtrekken van de 
Britten en de internationale belangen dwongen tot overleg. Het zelfbeschik
kingsrecht was daarbij in beginsel in de verklaring van 10 februari 1946 er
kend: de regeringspolitiek was er echter op gericht te zorgen dat Indonesië 
deel zou blijven uitmaken van het rijksverband, conform ook - naar de me-
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ning van minister Jonkman - de wens van het overgrote deel van de Indone
sische bevolking.45 Het is derhalve bij de twee genoemde instructies geble
ven.

De instructies waren duidelijk geschreven vanuit de politieke constellatie 
in Nederland. De CG begreep vanaf de eerste bijeenkomst dat de wensen in 
Nederland wel eens niet zouden stroken met de harde feiten in Indië. Reeds 
bij de bespreking van de algemene instructie in de CG op 10 september 1946, 
waaraan minister Jonkman deelnam, vroegen Schermerhorn en De Boer zich 
af hoe lang kon worden volgehouden om de Republiek tussen aanhalingste
kens te beschrijven. Van Poll wilde van Republiek zonder meer - het woord 
Indonesia vond hij jegens de Buitengewesten onjuist - pas spreken, nadat een 
overeenkomst was getekend. Dat bleek ook het standpunt van Jonkman. De 
CG vond echter eensgezind dat een overeenkomst niet mocht stranden op de 
persoon Soekarno, waar Jonkman nog vroeg stappen in de richting van Soe
karno vooraf bij het kabinet in Nederland aan te melden.46

De voorzitter van de CG, Schermerhorn, zou dan ook met de nodige scep
sis tegen de instructie blijven aankijken. Zijn plan voor Indië was duidelijk, 
zoals hij in een brief aan Van Kleffens ontvouwde: de CG was voor Neder
land de laatste kans om in Indië zelfstandig tot een oplossing te komen. 
"Mijn standpunt komt kort geformuleerd hierop neer: indien wij Indië voor 
een bepaald percentage weg moeten geven, dan kunnen wij dat beter zelf 
doen, dan dat wij dat door anderen laten doen." Internationale inmenging 
moest worden voorkomen. Een overeenkomst op dat moment met de Indo
nesiërs hield de mogelijkheid in dat Nederland ook voor de verdere toe
komst een monopoliepositie in dat deel van de wereld kon behouden. Dat 
was niet te verwachten van een akkoord via de V.N., Engeland of de V.S.. 
Schermerhorn stelde het zo: "Ik heb nu een jaar bijna ervaren, wat het effect 
is van het telkens vijf minuten te laat aan een bepaald station te arriveren: 
dat moet per se ophouden." Een andere koers zou altijd neerkomen op in
grijpen van de Veiligheidsraad van de V.N., vrijwillig of gedwongen. Van
daar dat Schermerhorn een realistische politiek voorstond, waarbij men ook 
"over de staart van de hond, d.i. Soekarno," heen moest stappen. Van Klef
fens was het hiermee in grote lijnen eens, al vond hij een beroep op de twee 
westerse grote mogendheden, Engeland en de V.S., gewenst, wanneer met 
Sjahrir c.s. geen overeenstemming kon worden gevonden, ter redding van de 
geïnterneerden op republikeins gebied, ter veiligstelling van de beleggingen 
aldaar en ter consolidatie van het strategisch belang van de eilanden.47

Men mag aannemen dat Schermerhorn in bovenstaande zin ook wel ge
sproken zal hebben met Jonkman en met zijn collega’s in de CG, zodat die 
wisten wat ze aan hem hadden. Het optreden van Schermerhorn, die een 
sprong voorwaarts wilde doen om het Rijk bijeen te houden, kan dan ook 
geen veuassing zijn geweest. Al spoedig na aankomst in Indië, waar de CG 
met het nodige decorum was ontvangen - Jonkman had hierop aangedron
gen: dat zou indruk maken op de Oosterling -, legde Schermerhorn zijn ge-
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lijk in zijn dagboek (dat overigens ook bedoeld was als geheugensteun voor 
hemzelf en via verzending van delen daaruit als informatiebron van zijn 
PvdA-relaties in Nederland) vast. Wanneer men eenmaal in Indië was aan
gekomen en men legde de discussies rond het wetsontwerp over de instel
ling van de CG en de instructie naast de feiten in Indië, zoals die uit de eerste 
rapporten over de toestand in Indië en in het bijzonder in de Republiek naar 
voren zouden komen, dan was men volgens de CG-voorzitter overtuigd van 
een bijna hopeloos en hulpeloos formalisme aan Nederlandse kant. Scher
merhorn concludeerde dan ook onmiddellijk voor zichzelf dat radicale be
slissingen zouden moeten worden genomen, waarmee hij persoonlijk geen 
problemen schreef te hebben. Daarvoor was hij te overtuigd van de juistheid 
van de strekking van deze beslissingen. Wél wist hij al vanaf de eerste dag in 
Indië dat de CG, in het bijzonder de voorzitter van dit orgaan, in dat geval 
voorwerp zou worden van de verguizing van een groot deel van het Neder
landse volk. Hij zou er niet voor wijken, schreef hij bij voorbaat.48 Hij wist 
toen nog niet dat hij er voor zou moeten wijken, toen het formalisme aan 
Nederlandse kant had gewonnen.

Het parlement zou enige maanden moeten wachten, voordat de resultaten 
van het werk van de CG - die naar de opvattingen van velen in Nederland 
neerkwamen op al te radicale beslissingen, zoals Schermerhorn die voor 
zichzelf had voorzien - op tafel lagen. Na de uitzending van de CG voor een 
vredesmissie zou het parlement in september 1946 bemoeienis krijgen met 
de uitzending van Nederlandse troepen, voornamelijk uit dienstplichtigen 
bestaande, naar aanleiding van de interpellatie-Wagenaar over de rellen in 
Amsterdam bij gelegenheid van de inscheping van de eerste troepen van de 
"7-december"-divisie. De naamgeving van deze divisie moest de uitzending 
van deze troepen in hetzelfde kader plaatsen als die voor de uitzending van 
de CG. De CPN was echter, zoals al gebleken was bij de debatten in het par
lement over de uitzending van de CG, van oordeel dat de troepenversche- 
pingen door de republikeinen in Indië slechts gezien konden worden als 
voorbereidingen voor een aanval op de Republiek. De uitslag van het Ka
merdebat over deze interpellatie en de door de CPN ingediende motie zou 
uitwijzen dat de CPN in deze analyse op dat moment alleen stond.

d. De incidenten rond de troepenverscheping vanuit Amsterdam, september 1946
De onrust over de uitzending van dienstplichtigen naar Indië
In paragraaf I van het hoofdstuk Oorlog en Marine (Band A) is aandacht be

steed aan de uitzending van de Expeditionaire Macht naar Indië, die in het 
najaar van 1946 van start zou gaan. Daar is ook vermeld dat de inzet van de 
Nederlandse dienstplichtigen, die voor het merendeel de sterkte uitmaakten 
van deze troepenmacht buiten Europa, in afwachting van de herziening van 
art. 192 van de Grondwet (1938) in tweede lezing plaats vond op grond van 
een Londens besluit (E.45), gericht op de strijd tegen Japan (zie hiervoor 
hoofdstuk XlII.b.). De tweede lezing van de grondwetsherziening-1946 zou 
op 30 oktober 1946 in de Tweede Kamer aan de orde komen en op 23 decem-
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ber 1946 in de Eerste Kamer, waardoor pas op 27 december 1946 de wijziging 
van art. 192 - na heftig protest van de CPN - in het Staatsblad verscheen 
(G.398). Op dat moment was de zogeheten le  divisie naar Indië verscheept, 
niet voor de directe strijd tegen Japan, dat immers de wapens had neerge
legd, maar voor de afwikkeling van de Japanse bezetting van Nederlands- 
Indië. De dubieuze juridische basis voor de uitzending van de Nederlandse 
dienstplichtigen en de onduidelijkheid over de concrete taken in Indië zou
den een grote rol gaan spelen bij de problemen rond de daadwerkelijke ver
scheping van de eerste grote groepen dienstplichtigen in Amsterdam.

Alvorens aandacht te besteden aan de incidenten rond de eerste troepen- 
verschepingen van de Expeditionaire Macht in september 1946, dient eerst 
kennis te worden gemaakt met de persoon, die herhaaldelijk zal worden ge
noemd als centrale militaire figuur in de Indonesische kwestie, namelijk de 
legercommandant in Nederlands-Indië, generaal Spoor. Aan hem immers 
zouden de Nederlandse troepen worden toevertrouwd. Hij heeft het gezag 
in Batavia en Den Haag lang met politiek-militaire argumenten weten te 
overtuigen van het nut van de Nederlandse militaire ontplooiing in Indië als 
pressiemiddel op de Republiek en als machtsmiddel voor het geval de on
derhandelingen met Djocja niets zouden opleveren. Spoor ontwikkelde zich 
tot stutse van het Nederlands gezag in Indië en tot toeverlaat van allen aan 
Nederlandse zijde die in Indië het Nederlands gezag - al dan niet op basis 
van een politieke overeenkomst - hersteld wilden zien alvorens daadwerke
lijk de beloftes van de koninklijke redevoering van 1942 tot uitvoering kon
den worden gebracht. Wie was deze "politieke" opperofficier, die de Neder
landse jongens zo goed zei te kunnen gebruiken?

Simon Hendrik Spoor (1902-1949), zoon van een concertmeester van het 
Concertgebouworkest, was na zijn opleiding tot beroepsofficier (KMA, infan
terie) op Borneo geplaatst. Vandaar was de veelbelovende officier weer naar 
Nederland gezonden voor een studie aan de Hogere Krijgsschool in Den 
Haag. Na opnieuw in Indië te hebben gediend bij de Generale Staf in Ban- 
doeng werd hij docent aan de KMA (1934). Na vier jaar evenwel was hij 
weer naar Indië gehaald, nu als hoofd van de afdeling Politieke Zaken van 
de staf in Bandoeng, waar hij ook docent is geweest aan de Hogere Krijgs
school van Indië. Aan de vooravond van de overgave van Indië aan de Ja
panse strijdkrachten is Spoor volgens opdracht uitgeweken naar Australië, 
waar hij belast werd met de opbouw van de inlichtingendienst van de Ne
derlandse strijdkrachten (Nefis). Na de capitulatie van Japan vond een reor
ganisatie van de Nederlandse strijdkrachten in de Oost plaats, die jongere 
stafofficieren als Spoor kansen heeft geboden. Spoor had de beste kaarten, 
niet alleen vanwege zijn militaire kunde, zijn stafervaring en zijn organisatie
talent (dat de Nefis ten goede was gekomen), maar ook vanwege zijn kennis 
van Indië en het vermoeden dat alleen hij in staat zou zijn het Indische 
vraagstuk in zijn totale nationaal en internationaal politieke context te zien 
en zijn militaire argumenten en beleid af te stemmen op die context voor een
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nieuwe rechtsorde met en in Indië. De oud-inlichtingenofficier was op het 
toen nog wankele plankier van de Nederlandse macht in Indië beter op zijn 
plaats dan een officier van de oude stempel. Bovendien vroeg de bevelsver
houding in Indië - namelijk direct onder de landvoogd, indirect onder de 
Nederlandse regering én de militaire leiding in Den Haag - om diplomatieke 
gaven, die Spoor had. Bij KB van 19 januari 1946 werd Spoor met ingang van 
31 januari 1946 benoemd tot legercommandant in Indië met de rang van lui- 
tenant-generaal, aanvankelijk nog ressorterend onder Brits oppercommando. 
De bescheiden herboren strijdkrachten van het KNIL waren inmiddels aan
gevuld met gezagsbataljons (zie hieronder) en zouden vanaf het najaar van 
1946, als de Nederlanders ook militair weer baas in eigen huis zouden kun
nen zijn, worden geïntegreerd met Nederlandse reguliere troepen (de Expe
ditionaire Macht). Ondersteund door de Marine zou Spoor de Nederlandse 
strijdkrachten in Indië weten om te smeden tot een instrument in de politiek 
jegens de Republiek Indonesia en militaire successen doen boeken bij de be
langrijkste operaties tegen Djocja, de politiële acties van 1947 en 1948.

Spoor heeft als legercommandant naam weten te maken als een kundig en 
humaan militair, gezien bij allen in het militaire bedrijf. Hij zou echter vooral 
opvallen door een veelzijdige begaafdheid (hij speelde uitstekend viool), in
tellectuele souplesse, een goede pen, vindingrijkheid en politiek inzicht. Zijn 
karakter was open en zeer stabiel en hij beschikte over humor en zelfspot, 
alsook over een zeker ongeduld jegens de minder begaafden. Zijn goede 
"politieke antenne" stelde hem in staat in zijn contacten met de autoriteiten 
in Batavia en Den Haag zowel de militaire belangen en overwegingen be
kwaam en soms te optimistisch onder de aandacht te brengen als zo nodig 
de grenzen loyaal - al was het met moeite - te accepteren die de politiek om 
allerlei redenen aan de militaire operaties heeft opgelegd. Spoor heeft niet 
nagelaten de nodige voorbereidingen te doen treffen en steeds te pleiten 
voor een forse houding tegenover de Republiek om een einde te kunnen ma
ken aan de aanslagen langs de demarcatielijnen en aan het geweld en de 
chaos in het aan de Republiek gelaten gebied. Het herstel van het Neder
landse gezag in de gehele archipel met militaire middelen als basis voor de 
opbouw van een nieuwe rechtsorde - in de vorm van indirecte (gemengde 
gendarmerie) of directe Nederlandse militaire controle van republikeins ge
bied - achtte hij, zoals zal worden beschreven, mogelijk en noodzakelijk. An
derzijds zou hij de door Nederland met de Republiek gesloten politieke 
overeenkomst van Linggadjati (november 1946) accepteren, omdat deze 
overeenkomst de goede wil van Nederland voor het internationale voetlicht 
onderstreepte en de Nederlandse verantwoordelijkheid voor de onmiddellij
ke toekomst van Indië onverlet liet. Bovendien gaf deze overeenkomst de 
strijdkrachten de adempauze, die noodzakelijk was om zich voor te bereiden 
op het moment waarop de volgens Spoor onontkoombare machtsstrijd bin
nen en met de Republiek om ingrijpen zou vragen. Dat ingrijpen, na de be
nodigde tijd voor de opbouw van de krijgsmacht in Indië (tot voorjaar 1947),
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De legercommandant in Nederlands-Indië, tevens hoofd van het departement van Oorlog 
aldaar, luitenant-generaal KNILS.H. Spoor (1902-1949), medio augustus 1947 gefotografeerd 
in zijn werkkamer in Batavia. (Foto Spaarnestad)
Kenschets van Spoor: zie ommezijde.
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Toelichting op foto ommezijde:

Generaal Spoor was weinig ingenomen met de beperktheid van de politiële actie in 1947. Toen hij 
vernam dat de Nederlandse regering de landvoogd geen machtiging had verleend om nog tijdens de 
actie over te gaan tot inname van Djocja en daarmee aan alle agitatie een einde te maken, gaf hij zijn 
gramschap over deze houding ruim baan in een telegram aan de chef van de Generale Staf van de Ko
ninklijke Landmacht, It.-gen. mr. H.J. Kruis: " Wij hebben thans begrepen dat Indische zaak en door 
ons gebrachte offers en onvermoeid geploeter wordt geofferd aan partij-politieke belangen in Neder
land. Nedreg verlangt thans praten en eischen zonder sanctie. Praten met de oude club beteekent der
halve verraad aan medewerkende Indonesiërs en torpedeert mogelijkheid vreesachtigen zich aan onze 
zijde scharen. ... Dit beteekent derhalve in Aziatische oogen dat wij de campagne hebben verloren en 
dat de weifelaars goed doen vertrouwen in Djocja te blijven stellen, want dat doen de verslagen Hol
landers immers ook die nu weer zoete broodjes gaan bakken met Djocja omdat zij de Rep. niet aan
kunnen. Wat verwacht men van praten, meer dan avant de operaties? ... Ik voorstelde Van Mook per 
radio tot Djocja wenden en zeggen: Wij hebben nu flink brok uit rep. pap en zullen de nog aanwezige 
boosdoeners ook nog wel opruimen. Willen jullie eigen volk en land compleet naar bliksem helpen, ga 
dan door dan zullen wij verder gaan. Zoo niet hier zijn de eischen, vierentwintig uur bedenktijd en 
geen gezeur. Maar dit is te flink voor Den Haag ben ik bevreesd. Ik kan internationale spanning niet 
inzien want USA neemt ook draai. Is men meer upset met dan zonder Djocja in onze handen?" (Uit: 
Legercommandant Spoor aan chef generale staf Koninklijke Landmacht Kruis, 31 juli 1947, in: 
Drooglever X, nr. 90)

"Met Van Mook had Spoor gemeen dat beiden over een uitstekend verstand, indrukwekkende werk
kracht en voorbeeldige standvastigheid in tegenspoed beschikten. Maar terwijl Van Mook dikwijls 
nors kon zijn, was Spoor altijd vrolijk en opgewekt, niet ondoorgrondelijk zoals zo vaak de landvoogd, 
mar open van karakter, zodat men steeds wist waar men met hem aan toe was. ... Hij heeft zich letter
lijk doodgewerkt, evenzeer een slachtoffer van de Indonesische kwestie als zijn gesneuvelde soldaten 
met wie hij thans op een ereveld in Indonesië rust." (Uit: Den Haag antwoordt niet. Herinnerin
gen van Jhr.Mr.H.F.L.K. van Vredenburch, pp. 370-371)
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diende volgens Spoor te geschieden door de aanpak van de republikeinse 
verzetshaarden en troepenconcentraties en vervolgens door de zuivering van 
de omliggende gebieden (speerpuntenstrategie), waarbij hij rekende op het 
voordeel aan Nederlandse zijde bij een geregelde oorlogvoering en op de 
beperkte aanhang onder de plaatselijke bevolking voor de Republiek en haar 
troepen. In de mogelijkheid van de Republiek om guerilla-acties te voeren en 
in de aanhang van de Republiek onder de bevolking heeft niet alleen Spoor 
zich, blijkens de gebeurtenissen sedert de eerste politiële actie, ernstig ver
gist. De civiele en militaire leiding in Indië hebben voor deze gebeurtenissen
- voortgaande incidenten aan de bestandslijnen, guerilla, blijvende aarzeling 
bij de plaatselijke bevolking - niet de eigen inschatting van de tegenstander 
ter discussie gesteld, maar het met veel moeite genomen besluit van de Ne
derlandse regering de adviezen van Batavia niet te honoreren en niet door te 
stoten naar het republikeinse centrum, Djocja. Spoor heeft zich noodge
dwongen moeten neerleggen bij een door hem en zijn staf nog zo ruim mo
gelijk opgerekte (achteraf tot verrassing van onder meer minister Jonkman) 
"beperkte" militaire actie in 1947, na het door Nederland gevolgde ingrijpen 
van de Veiligheidsraad van de V.N., in het geheim nog afgerond met de in
name van het resterend republikeins gedeelte van het eiland Madoera. De 
onder bemiddeling van de Veiligheidsraad tot stand gebrachte nieuwe mili
taire en politieke afspraken met de Republiek (januari 1948 gemaakt op het 
Amerikaans schip, de LTS S Renville) met het doel een politiek akkoord te 
kunnen bereiken, zouden geen einde maken aan de militaire en politieke 
problemen in Indië. Spoor kwam onder tijdsdruk te staan. De generaal was 
zich in de loop van 1947, onder meer ten gevolge van de cijfers van minister 
Lieftinck en diens staf, ervan bewust geworden dat de Nederlandse strijd
krachten aan een slijtageslag ten onder dreigden te gaan, indien niet snel in 
Indië werd doorgetast. De Nederlandse staat had onvoldoende middelen om 
de strijdkrachten gedurende langere tijd "stand by" op het vereiste niveau te 
houden. Bovendien had Spoor de beloften van de Nederlandse regering over 
de demobilisatie van de in Indië dienende vrijwilligers en dienstplichtigen al 
eenmaal ten behoeve van de eerste politiële actie en de afwikkeling daarvan 
doorkruist: van de regering in Den Haag kon moeilijk verwacht worden de 
politieke en financiële gevolgen van de ongelimiteerde verlenging van de 
door Spoor gewenste sterkte in Indië zonder problemen te kunnen verwer
ken. De onderhandelingen met de Republiek onder voortgaande bemoeienis 
van de Veiligheidsraad vroegen echter om tijd, die naar Spoor dan ook wist 
zijn strijdkrachten slechts kort ter beschikking stond. De onvrede over de 
politiek inzake de Indonesische kwestie zou Spoor mondeling en schriftelijk, 
in contacten met leden van de regering of zijn superieuren als de landvoogd 
of chef-staf lt.-generaal H.J. Kruis, niet verheimelijken. In dit licht is het niet 
zo verwonderlijk dat hij een terreinverkenning liet uitvoeren bij de buiten
parlementaire oppositie onder aanvoering van de weifelende "putschist", de 
oud-premier Gerbrandy, in februari 1948 (zie in dit hoofdstuk, onder par.
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IV.b: Het incident-Gerbrandy: het kabinet zet door en Gerbrandy blijft mokken). Dat 
de ontwikkelingen in Indië Spoor ook fysiek niet onberoerd hebben gelaten, 
zou spoedig blijken. De ontruiming van Djocja na de tweede politiële actie in 
de volgende kabinetsperiode onder andere heren zou hij weliswaar aan
vaarden en verdedigen, maar moet ongetwijfeld pijnlijk voor hem zijn ge
weest. Hij moet beseft hebben dat hij weliswaar voor het Nederlandse gezag 
tijd gewonnen had om de nieuwe verhoudingen in en met Indonesië te be
proeven, maar dat zijn inzet voor zijn troepen en voor deze nieuwe rechtsor
de verder voor niets leek te zijn geweest. Spoor zou vrij plotseling overlijden 
op 23 mei 1949, de dag dat hij werd bevorderd tot de hoogste rang van gene
raal. Daarna heeft hij voor velen, niet in het minst bij diegenen die onder 
hem hebben gediend, bijna mythische proporties aangenomen, slachtoffer 
met zijn troepen naar het lijkt en wel wordt beweerd van het politieke circus 
en de besluiteloosheid in Den Haag. Ongetwijfeld heeft Spoor zijn faam als 
20e eeuws Nederlands generaal - met generaal Snijders (Eerste Wereldoor
log) en generaal Winkelman (meidagen, 1940) - verdiend, maar willoos 
slachtoffer in het Indonesische drama was hij - zoals in dit hoofdstuk ook 
naar voren zal komen - zeker niet.

Het was generaal Spoor die met zijn staf de militaire blauwdrukken voor 
Indië heeft gemaakt en er overtuigende argumenten bij heeft geleverd. Zo 
heeft de legercommandant in de loop van 1946 niet verzuimd zijn superieu
ren te doen weten dat haast geboden was bij de opbouw van de Nederlandse 
strijdmacht in Indië. De uitzending van de Nederlandse troepen naar Indië 
ter aflossing van de geallieerde (Britse) strijdkrachten aldaar (ca. 45.000 man 
in september 1946) zou vanaf het najaar van 1946 starten, zo was voorzien. 
Dat was al later dan mogelijk zou zijn geweest bij training van de eerste uit 
te zenden divisie in Engeland. Dat bleek echter financieel niet mogelijk en 
politiek niet wenselijk, zodat in Nederland gewacht moest worden tot kazer
nes en andere kampementen vrij kwamen na dienst te hebben gedaan voor 
de Bijzondere Rechtspleging (zie voor de verschillende stappen in de vrijla
ting van de politieke delinquenten in dit boek Band C, hoofdstuk VIII, par.
I.a). Daarmee was wel in Indië kostbare tijd verstreken. Ondanks de aan
drang daartoe van republikeinse zijde, mocht het uitzendingsschema niet 
worden gewijzigd, omdat de Britse legerstaf Spoor had laten weten dat En
geland vasthield aan de voorziene datum - 30 november 1946 - van ontrui
ming door de Britse troepen. Zou men aan het schema gaan morrelen, dan 
liep men het gevaar dat Sumatra, waar op dat moment het Nederlandse ge
zag geen troepen voor handen had, na de ontruiming door de Britten militair 
moest worden losgelaten, hetgeen naar de overtuiging van ministers en mili
tairen ongetwijfeld de moord op minderheden (Chinezen) tot gevolg zou 
hebben, alsook de pretentie van de Republiek kon onderstrepen gezag over 
dit eiland te hebben. Een andere overweging om aan het schema vast te 
houden was de dreigende uitputting van de zogeheten gezagsbataljons 
(Oorlogsvrijwilligers, OVW-ers, zie hoofdstuk III, par. I, p. 687 en par. IlI.d,
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p. 786), die eindelijk eens vervangen moesten worden. De noodzaak een Ne
derlandse legermacht conform het schema in Indië op te bouwen berustte 
verder ook op de overweging dat de voorgenomen onderhandelingen met 
de Republiek niet moesten worden ondernomen uit een positie van zwakte, 
maar uit een van kracht, zodat men niet voor iedere eis van de Republiek 
behoefde te buigen. Jonkman zelf was tegenover zijn afdelingschefs op O.G. 
openhartig toen hij op 27 september 1946 stelde dat incidenten in Indië rond 
de water- en voedselleveranties uit republikeins gebied voor de Brits-Neder- 
landse enclaves hem welkom waren, omdat die bewezen hoezeer het nodig 
was het machtsapparaat in Indië te versterken.49

Over het nut van de troepenmacht in Indië werd door de Nederlandse 
ministerraad eensluidend gedacht, althans er is in de notulen van de minis
terraad, wanneer Spoor daar op 5 augustus 1946 verslag doet van de verrich
tingen van de krijgsmacht en de verdere vooruitzichten, geen sprake van on
enigheid. De bestrijding van de chaos, de vervanging van de Japanse strijd
krachten, die nog bewapend waren en (politie)diensten verrichtten, het te
gengaan vooral door de marine onder leiding van "ik-beheers-de-zee"-admi- 
raal Pinke van de uitgebreide smokkel vanuit Java en Sumatra op Malakka, 
de bevrijding van de geïnterneerden, het herstel van het normale Neder- 
lands-Indische leven, dat alles aanvaardde het kabinet als doelstellingen 
voor de strijdkrachten in Indië. Aan de vooravond van de verscheping van 
de kwartiermakers voor de Expeditionaire Macht wees volgens Spoor veel 
op een gunstig effect van de aanstaande militaire ontplooiïng in Indië. Het 
gebied buiten Java en Sumatra was door het optreden van KNIL-eenheden 
weer rustig. Op Sumatra waren op dat moment in het geheel geen Neder
landse troepen: daar was de chaos dan ook groot en diende snel te worden 
ingegrepen. Op Java bevonden zich zes Nederlandse OVW-brigades, die 
echter gebonden waren aan een door de Engelsen vastgestelde lijn 
(enclaves). De tactisch betere punten konden niet worden ingenomen, zolang 
de Engelsen in Indië waren. Militair gesproken achtte Spoor het echter moge
lijk om op te rukken buiten de tot dan toe bezette zones. Grond voor dit op
timisme op dat moment was zijn inschatting van de tegenstander. De min of 
meer gecoördineerde republikeinse troepen, de Tentara Republik Indonesia 
(TRI) (Leger van de Republiek Indonesië; bij decreet van president Soekarno 
van 8 mei 1947 met het oog op de voor de verschillende vormen van oorlog
voering in gegeven politieke verhoudingen gewenste straffere en meer na- 
tionaal-Indonesisch opgezette organisatie gewijzigd in de Tentara Nasional 
Indonesia, TNI, het op 3 juni 1947 opgerichte Nationaal Leger van Indone
sië), sloeg hij namelijk niet hoog aan. De TRI zou bij de inheemse bevolking 
volgens hem een slechte naam hebben gekregen door gevallen van terreur en 
plunderingen. Daarentegen waren de Nederlandse troepen volgens Spoor 
zeer gezien bij de bevolking.50 De regering heeft geen reden gezien van het 
uitzendingsschema af te wijken.
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Wél zag de regering reden te twijfelen of de uit te zenden manschappen 
voldoende gemotiveerd waren. De militaire top was er van overtuigd dat de 
verklaringen van het kabinet over de Indië-politiek tegenover het parlement 
te subtiel waren om tegenover de troepen te kunnen hanteren. Na overleg 
met Spoor kwam Jonkman daarom zelf in de Raad voor Militaire Aangele
genheden van het Koninkrijk met het voorstel om de eerste uit te zenden di
visie te noemen naar de 7-december-rede van Koningin Wilhelmina, waar
mee zou worden aangeduid dat deze divisie ging voltooien wat toen werd 
aangekondigd, namelijk het grote Rijksverband te doen handhaven, maar 
ook de mogelijkheid te scheppen voor de vorming van een eigen, vrij te or
ganiseren Indonesisch staatsbestel. Met deze naam "7-december-divisie" zou 
worden aangegeven dat het niet ging om het herstellen van koloniale ver
houdingen, maar om het wegbereiden voor nieuwe verhoudingen tussen 
Indië en Nederland. De vervolgens uit te zenden 2e divisie zou worden ge
noemd naar de Malino-conferentie, maar zulks is uiteindelijk niet geschied.51

Ook al klonk de naam "7-december-divisie" nog zo veelbelovend, er wa
ren in Nederland veel dienstplichtigen die niet overtuigd waren van de wer
kelijk vreedzame bedoelingen van de regering. Dat wantrouwen blijkt ach
teraf bezien niet geheel ongerechtvaardigd, want zowel Jonkman als Spoor 
hielden er in de zomer van 1946 rekening mee dat de houding, die de Repu
bliek innam tegenover de Nederlandse ideeën over de reconstructie van het 
Koninkrijk, vroeg of laat moest leiden tot een conflict. Spoor heeft er dan ook 
vroeg op aangedrongen hem de nodige middelen te verschaffen om tot acties 
te kunnen overgaan. Zelf schatte hij dat pas na een goede training van de le  
divisie en een behoorlijke uitrusting tot grote operaties in Indië kon worden 
besloten, vermoedelijk pas in het voorjaar 1947. Gelet ook op de politieke 
opvattingen in Nederland ten aanzien van de republikeinse pretenties, welke 
naar voren waren gekomen in het debat over de uitzending van de CG in het 
parlement, kon worden aangenomen dat de regering zo nodig de troepen ter 
verzekering van orde en rust in Indië en de voorgenomen reconstructie van 
het Rijk zou gebruiken, ook om aan de wensen van een groot deel van de 
Kamers, meer speciaal de grootste regeringspartij, de KVP, tegemoet te ko
men. Weliswaar had de regering zich bij de behandeling van dit wetsont
werp vol goede bedoelingen getoond, waardoor de CPN in beide Kamers 
uiteindelijk de uitzending van de CG had gesteund. Maar de regering had 
nagelaten de taken van de troepenmacht in Indië bij voorbaat duidelijk te 
begrenzen Men kon de indruk krijgen dat er om de hete brij werd heengelo
pen zoals dat ook te zien was op het Indonesisch congres van de PvdA op 7 
september 1946 in Amsterdam. Daar werd dan wel een resolutie aangeno
men over de noodzaak van een samengaan van staatkundige eenheden, ge
lijk in status, over de gewenste bereidheid van Nederland met vertegen
woordigers van de Republiek Indonesia te onderhandelen, over de eenheid 
van Indonesië onder waarborgen voor Indonesische en niet-Indonesische
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De uit Indië stammende L.N. Palar had 
voor de SDAP en vervolgens voor de 
PvdA zitting in de Tweede Kamer 1945- 
1947. Hij verliet de Tweede kamer naar 
aanleiding van de eerste politiële actie in 
1947 om vervolgens in dienst te treden 
van de Republiek. Biografie van Palar in 
aantekening 52. (Foto Ipphos)

minderheden en over gepaste maatregelen tot herstel van hen die uit hun 
bezittingen en bestaansmiddelen waren gestoten, maar over de militaire kant 
was men vaag gebleven. Verder dan de stelling dat tussen Nederland en In
donesië geen oorlog kon of mocht worden gevoerd en Nederland diende 
mee te werken aan een vreedzame oplossing van de moeilijkheden in Indo
nesië was men in de aanhef van de - met een stem uitgezonderd - algemeen 
door het PvdA-congres gesteunde resolutie niet gekomen. Die ene stem was 
afkomstig van het PvdA-Tweede Kamerlid Palar, die zich heeft gekant tegen 
de troepenzendingen en in de opbouw van een Nederlandse krijgsmacht in 
Indië een ondermijning zag van de gematigde politiek van Sjahrir. Al eerder 
had Palar op dit punt in het partijbestuur van de PvdA op 24 augustus 1948 
een nederlaag geleden, toen hij alleen bij oud-minister Logemann enig be
grip had ondervonden voor zijn standpunt de militaire transporten te staken 
ten behoeve van de onderhandelingen. Partijgenoten als Drees (technisch en 
psychologisch onmogelijk de transporten te staken), Schermerhorn (stopzet
ting van de transporten was niet van invloed op de onderhandelingen, aan
gezien bekend was dat die troepen de Engelse eenheden moesten vervan
gen), Vorrink (de Nederlandse troepen vervulden een beschermende rol) en 
de voormalige vrijzinnig-democraat (en oud-minister in de Colijnperiode 
1933-1937) en burgemeester van Rotterdam P.J. Oud (het was beneden de 
Nederlandse waardigheid om de uitzending van de troepen te stoppen) wa
ren het met Palar oneens; enkele bestuursleden (Vorrink, Schermerhorn)
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vonden het zelfs gewenst om het Nederlands gezag in Indië een stok achter 
de deur te doen hebben, vooral tegen extremisten. Palar moest in het partij
bestuur dan ook constateren dat er nauwelijks naar hem werd geluisterd. Op 
het PvdA-congres was het niet anders. De overweldigende meerderheid van 
het congres meende, anders dan Palar, dat Nederland recht en orde in Indië 
moest verzekeren. De bersiap-tijd onmiddellijk na de Japanse capitulatie had 
duidelijk het beeld van de toestand buiten het direct door Nederlands gezag 
gecontroleerde gebieden in Nederlands-Indië bepaald, ook al had de Parool- 
journalist en lid van het PvdA-partijbestuur, Frans Goedhart (Pieter 't Hoen), 
op grond van zijn recente (15 juni-6 september 1946) tocht door de Indische 
archipel het congres voorgehouden dat in de zogeheten republikeinse gebie
den orde en rust heerste, dat er daar geen hongersnood was en dat er poli
tieke pluriformiteit was waar te nemen. Het congres heeft wél een directe 
militaire confrontatie met de Republiek op grond van politieke geschillen 
afgewezen. Mochten de onderhandelingen tussen Nederland en de Repu
bliek mislukken, dan moest internationale bemoeienis worden aanvaard en 
zeker geen geweld door Nederland worden aangewend. De strijdkrachten 
werden derhalve als een soort vergrote politiemacht gepresenteerd, waarvan 
alle groepen in Indië profijt konden trekken, ook de gematigde republikei
nen. Vanuit deze gedachtengang vroeg de resolutie van het PvdA-congres 
om bevordering van het sluiten van een wapenstilstand op in onderling 
overleg te bepalen voorwaarden en om een dienovereenkomstige regeling 
van de uitzending van de troepen uit Nederland. Gelet op de op handen 
zijnde verschepingen van de eerste contingenten van de "7-december"- 
divisie tegen de achtergrond van de afwezigheid van enige wapenstilstands- 
overeenkomst leek dit een loze kreet en zo zullen ook de PvdA welgezinde 
milieus dit begrepen moeten hebben blijkens de uitkomst van de spontane 
acties in Amsterdam in de loop van september 1946.52

De gevoelens van onbehagen onder delen van de bevolking over de be
doelingen van de regering met de uitzending van de troepen naar Indië en 
over de grondslag van de verscheping van dienstplichtigen heeft zich geuit 
in ontduiking van de oproep tot opkomst in werkelijke dienst, in onderdui
ken na het inschepingsverlof en - uiteindelijk - in rellen aan de vooravond 
van de afvaart van een van de eerste transportschepen. Bezwaren tegen de 
uitzending waren er in veel milieus. In CPN-kringen was het wantrouwen 
door de verklaringen van Jonkman over de noodzaak van de troepen over
zee bij het herstel van orde en rust niet verminderd. De poging van Koeje
mans om in de senaat bij motie de troepenverschepingen een halt toe te roe
pen was mislukt. Dat men in CPN-milieus de uitzending van de troepen 
zocht tegen te gaan was dan ook te voorzien. Maar ook in andere kringen 
leefden soms grote bezwaren tegen de verscheping van dienstplichtigen naar 
Indië. Generaal Kruis, oud-chef-staf van het Militair Gezag (1944-1946) en 
sedert 1 november 1945 tevens chef-staf van het Nederlandse leger, merkte 
in de vergadering van de Raad-MAK van 14 augustus 1946 op dat juist in
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zwaar gereformeerde kringen, bijvoorbeeld in Staphorst, men de uitzending 
van een zoon naar Indië als een schande zag. De vooroorlogse vrijwilligers, 
die als gewoon soldaat wilden dienen in de "koloniale troepen", hadden de 
naam maatschappelijk minder geslaagd te zijn en daarom het vaderland te 
moeten of te willen verlaten. Ook in katholieke kring kwam dienstweigering 
voor. De al eerder in het hoofdstuk Justitie (par. II) in dit boek (Band C) ge
noemde pater H. de Greeve s.j. is in een Lichtbakenprogramma voor de 
KRO-microfoon in de tweede week van augustus 1946 opgekomen voor hen 
die weigerden naar Indië te gaan. Dit deed de Raad-MAK besluiten om mi
nister Fiévez van Oorlog te verzoeken eens met de pater te gaan praten. Ten
slotte waren er de vele dienstplichtigen en hun families, uit allerlei kringen 
afkomstig, die ernstig bezwaar hadden tegen de wijze waarop de uitzending 
juridisch werd ingericht. De inspecteur-generaal van de krijgsmacht, prins 
Bernhard, klaagde er in de genoemde vergadering van de Raad-MAK over 
dat hij regelmatig vragen kreeg over de wettelijke grondslag van de uitzen
ding van dienstplichtigen buiten Europa. Beel meende in reactie hierop dat, 
zolang er nog Japanse sporen in Indië zichtbaar waren - hij liet in het midden 
of hij hiermee concreet niet alleen het bendewezen, maar ook het optreden 
van de Republiek op het oog had -, gebruik kon worden gemaakt van het 
voornoemde KB van 1944 (E.45), totdat de Grondwet was gewijzigd. Hij 
achtte derhalve het voorstel van Jonkman om de uitzending van de troepen, 
voordat de Grondwet was gewijzigd en de Dienstplichtwet op dit punt was 
herzien, op een aparte wet te doen steunen niet nodig. Kruis stelde in deze 
vergadering in ieder geval vast dat het rumoer over de uitzending sterk toe
nam naarmate de inschepingsdatum naderde. Volgens hem wilde het groot
ste gedeelte niet naar Indië, omdat men er tegen opzag het land te moeten 
verlaten.53

Niet alleen de autoriteiten in Nederland, maar ook die in Batavia voorza
gen problemen rond de daadwerkelijke verscheping van de Nederlandse 
Expeditionaire Macht. Zo meende Van Mook in een telegram van 24 augus
tus 1946 aan Jonkman te moeten waarschuwen voor de indruk bij diegenen, 
die in Nederland of daarbuiten geen goede kennis bezaten van het Neder
landse staatsrecht, dat de herziening van de Grondwet ten behoeve van de 
uitzending van dienstplichtigen buiten Europa speciaal ter voorbereiding 
van een grootscheepse militaire actie in Indië werd getroffen. Door goede 
voorlichting moest dit misverstand uit de weg worden geruimd.54 Die goede 
voorlichting was bepaald nodig, gelet op de acties van allerlei groepen en 
bureautjes, die zich tegen de uitzending van de troepen richtten en advies 
gaven aan dienstplichtigen hoe te handelen om uitzending te ontgaan. Daar 
waren de Nederlandsche Bond van Militairen en de acties van de zich pro
fessor noemende heer J.W. Pootjes uit Hilversum met het blad De vredestich
ters.55 Het geharrewar over de juridische grondslag van de uitzending en de 
nogal vage doelstellingen van de troepen in Indië waren koren op de molen 
voor deze activisten.
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Dat de voorbereidingen voor de uitzending van dienstplichtigen naar In
dië niet gesmeerd verliepen, bewees de discussie in de Raad-MAK van 4 sep
tember 1946, toen Beel aan minister van Oorlog A.H.J.L. Fiévez (KVP) vroeg 
waarom er geen maatregelen werden getroffen tegen hen, die weigerden te 
voldoen aan de oproep tot opkomst in werkelijke dienst. Fiévez wees er toen 
op dat het oproepingssysteem nog zo onvolmaakt was dat vaak mensen 
werden opgeroepen die niet dienstplichtig waren, die een vrijstelling had
den, of pas over enige tijd oproepbaar waren. Zou men deze personen met 
de sterke arm dwingen, dan zette men de zaak voor schut. Kruis en Beel wil
den evenwel graag een voorbeeld stellen en dienstweigeraars laten arreste
ren, maar Fiévez wenste arrestaties te beperken tot die gevallen, waar men 
vaste grond onder de voeten had. Niet alleen de opkomst voor eerste oefe
ning werd geboycot, ook de inscheping na het daaraan voorafgaand verlof. 
Het vertrek van de kwartiermakers voor de le  of 7-december-divisie, op 3 
september 1946 uit Amsterdam per schip, voor het merendeel overigens be
staande uit vrijwilligers, gemengd met enige "ongemakkelijke elementen" 
uit de dienstplichtigen, had laten zien dat weliswaar de openbare orde niet 
in gevaar was en dat er geen volksoplopen hadden plaats gevonden, maar 
ook dat enkele onderdelen niet volledig waren en dat bij navraag een aantal 
vertrekkenden twijfelde aan de wettigheid van de uitzending. Jonkman had 
tegengas gegeven door op dezelfde avond op een vertrouwelijke persconfe
rentie te stellen dat de vernieuwde Staten-Generaal door de verwerping van 
de motie-Koejemans en de steun aan de regeringspolitiek de uitzending 
grondwettelijk en noodzakelijk achtte. Derhalve was aansporing tot niet- 
gaan een onjuiste zaak. De redacteur van De Waarheid, die hier aanwezig 
was, heeft ontkend dat dit blad aanspoorde tot niet-gaan. Jonkman begreep 
ook zeer wel dat het gunstige verloop van deze inscheping van (in hoofd
zaak) kaderpersoneel - er was zelfs hier en daar gejuicht en er waren vader
landse liederen gezongen, waarvan Kruis in de Raad-MAK met trots mel
ding maakte - nog niet veel betekende. Hij meende in de vergadering van de 
Raad-MAK van 4 september 1946 dat de al te krijgshaftige taal van sommige 
officieren over de krijgsverrichtingen van de Nederlandse troepen in Indië 
het beleid van de regering in gevaar bracht.56

In zijn pessimisme ten aanzien van het verloop van de uitzending van de 
troepen kreeg Jonkman gelijk, toen uiteindelijk de inscheping van de grote 
contingenten dienstplichtigen van de le  divisie aanbrak. Op 16 september 
1946, het einde van het officiële inschepingsverlof dat de dienstplichtigen 
hadden gekregen om van huis en haard afscheid te nemen, bleek dat 38% op 
het appèl ontbrak. Twee dagen later, op 18 september 1946, hield Kruis 
daarom een radiotoespraak in het programma van de Nederlandse strijd
krachten, gevolgd door een tweede boodschap om de achterblijvers op te 
roepen zich alsnog te melden en om de familie van de dienstplichtigen te 
bewerken. Juist de familie en de vrienden van de soldaten werden geacht 
een negatieve invloed te hebben. Kruis keerde zich tegen de misleidende
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propaganda om onder te duiken en daardoor aan Indië te ontkomen. De 
volksvertegenwoordiging had volgens de generaal gesproken, dus moest 
men gaan: "De wrekende arm van de gerechtigheid zal U zeker grijpen." 
Kruis zei diegenen, die zich onmiddellijk zouden melden, slechts krijgstuch- 
telijke in plaats van strafrechtelijke vervolging van de laakbare afwezigheid 
toe.57 "Begrijpt mij goed, mannen, dit geldt slechts voor één keer, slechts 
voor die groep, wier inschepingsverlof den 16den September eindigde", al
dus Kruis

In de vergadering van de Raad-MAK van 24 september 1946 moest men 
constateren dat juist door het verlof de soldaten in ongunstige zin waren 
beïnvloed. De tweede radiorede van Kruis had zich dan ook ten volle gericht 
op de familie om het de vertrekkenden niet extra moeilijk te maken. Het aan
tal achterblijvers bleef niettemin op 17 a 18%. Op 23 september meldden zich 
nog enige door "prof." Pootjes bewerkte achterblijvers. Op 24 september in 
de middag was de "Boissevain" uit Amsterdam vertrokken met een tekort 
van 15% der sterkte; de stemming aan boord was mat. De opkomst op het 
m.s. "Kota Agoeng", die uit Rotterdam zou vertrekken, was op 24 september
1946 22% beneden de sterkte.58 Van de zijde van het militaire apparaat had 
men besloten om een aparte Kamer van de Krijgsraad gereed te houden om 
ernstige gevallen van desertie onmiddellijk te berechten om voorbeelden te 
stellen en aldus de opkomst te beïnvloeden. Begonnen zou worden met de 
berechting van vier personen die de Belgische grens hadden willen over
schrijden om aan uitzending te ontkomen. De eerste uitspraak zou echter 
vallen in een zaak tegen een reserveofficier (van gezondheid), die niet had 
voldaan aan oproeping in werkelijke dienst. Op 2 oktober 1946 werd deze 
veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf met ontslag uit dienst, maar 
zonder dat dit hem vrijstelde om na zijn straftijd toch te worden uitgezon
den.59

Het bleef niet alleen bij deze individuele boycot door een deel van de 
dienstplichtigen van de inscheping van de troepen. Toen de Raad-MAK de 
hiervoor genoemde opkomstcijfers besprak, had de regering zich bezig moe
ten houden met de afloop van hetgeen in Amsterdam was begonnen met 
grote demonstraties en daarbij gepaard gaande rellen kort voor het vertrek 
van de eerste schepen en met een 24-uursstaking in Amsterdam op de dag 
van de afvaart. Vooral het optreden van de overheid tegen de demonstratie 
op zaterdag 21 september 1946 in Amsterdam naar aanleiding van de ver
scheping van militairen naar Indië, waarvoor geen verlof was verleend, en 
die volgde op acties vanuit met name communistische organisaties in bedrij
ven en onder burgers om protestbrieven en handtekeningen tegen de troe
penzendingen te verzamelen, was naar Nederlandse verhoudingen onge
woon hard geweest en moet in de hoofdstad na de Duitse bezetting de bit
terste herinneringen hebben opgeroepen. De overheid had zich op het 
standpunt gesteld dat moest worden opgetreden tegen de demonstranten. 
Naar Beel in de Tweede Kamer later bekend maakte, had de politie de groep
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demonstranten, die onder meer hadden geroepen //Yrijheid voor Indonesië - 
geen troepen naar Indonesië", herhaaldelijk en zonder succes gesommeerd 
zich te verspreiden, waarna de politie met getrokken sabel op deze groep 
was afgestoven. De marechaussee, die de politie toen assisteerde, had mili
tairen gearresteerd, die hadden geschreeuwd dat tegen deze SS-methoden 
moest worden gedemonstreerd. Bij de arrestatie van een demonstrant was 
een schot gevallen en later bleek dat de burger P. Dobbelaar dodelijk was 
getroffen. Een andere demonstrant werd gewond. Noch politie, noch mare
chaussee hadden volgens eigen getuigenis vuurwapens gebruikt. Fiévez 
heeft later in de Tweede Kamer gesteld dat vanuit het publiek geschoten 
moest zijn.60 De Waarheid schreef dat de politie wel degelijk een schot had af
gevuurd.61

Omdat de onrust in de stad door deze gebeurtenis merkbaar was geste
gen, werd het haveneiland, met de schepen voor Indië voor anker, al maan
dagavond, nadat juist door De Waarheid fel was geprotesteerd tegen het poli
tieoptreden van 21 september, door de politie af gezet. Men vreesde verdere 
pogingen om de inscheping, die overigens gewoon doorgang vond, te be
lemmeren. Zo ver is het niet gekomen. Op dinsdag 24 september 1946, dag 
van de afvaart van de "Boissevain", brak in Amsterdam en in enkele plaat
sen in Noord-Holland een spontane staking uit uit protest tegen de uit
zending van troepen naar Indië, waartoe plaatselijke communisten kunnen 
hebben opgeroepen. De tweede "dolle Dinsdag", aldus De Volkskrant.62 De 
staking begon, net als de februari-staking van 1941, bij de Amsterdamse 
tram, gevolgd door de busdiensten, het gas- en waterleidingbedrijf. Ook bij 
andere bedrijven werd gestaakt, zoals bij het Blauwhoedenveem, Kromhout, 
Amsterdamsche Droogdok en de havenbedrijven. In Zaandam en omgeving 
werd twee uur gestaakt bij Albert Heijn, Hille en Verkade.63 Elders werd niet 
gestaakt. De enkele werkwilligen op de trams en bussen in Amsterdam 
moesten door agenten worden beschermd. Men wist echter de lijnen te blok
keren, waarop de tramdienst werd opgeheven. Van sommige wagens, die 
toch waren uitgereden, werden de ruiten ingegooid. B. en W. van Amster
dam lieten naar buiten toe onmiddellijk eensgezind - de CPN-wethouders 
hadden zich natuurlijk verzet - weten de staking onder het gemeenteperso- 
neel af te keuren; de stakers werd bevolen weer aan het werk te gaan, waar
bij hen werd gewezen op de gevolgen bij staking. Op het Waterlooplein wa
ren in de loop van de ochtend talrijke stakers bijeen gekomen. Hier werden 
pamfletten en een extra-editie van De Waarheid, met koppen als "De maat is 
vol!" en "Weg met de regering-Beel", verspreid.64 In deze editie van De 
Waarheid werd de barmhartigheidspolitiek inzake de politieke delinquenten, 
zoals die in augustus 1946 door het kabinet-Beel was bekend gemaakt, ge
steld tegenover het niets ontziende optreden tegen "eerlijke en trouwe zonen 
van ons volk". Het blad waarschuwde tegen de voorbereidingen voor een 
koloniale oorlog, die het land aan de rand van een bankroet zouden brengen. 
Het blad vroeg om een onmiddellijke wapenstilstand in Indië en een stop op
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de troepentransporten. Hoewel de politie van Amsterdam ook dit plein met 
kracht wilde schoonvegen, omdat er geen verlof was verleend voor de de
monstratieve bijeenkomst heeft uiteindelijk het CPN-raadslid Henk Gortzak 
toch het woord gevoerd, na verlof van de politie. Hij deelde mee dat het om 
een 24-uursstaking ging, georganiseerd door de CPN.65 Dit laatste is volgens 
latere bronnen twijfelachtig: eerder is het zo dat de staking ook de CPN had 
verrast.66

In Amsterdam bleef het die 24e september 1946 de gehele dag rumoerig. 
Tussen politie en joelende stakers ontstond een gespannen sfeer. Men 
trachtte een agent een sabel te ontrukken, waarna enkele schoten werden ge
lost, waarbij gewonden vielen. De politie was inmiddels versterkt met mare
chaussee. In de avond ontstonden rellen tussen chargerende agenten en ste
nen gooiende burgers. Daarbij werden forse klappen uitgedeeld. Totaal wer
den die dag 19 personen gewond.67 Beel kreeg op deze dag bezoek van een 
delegatie van CPN-Kamerleden, vergezeld van een aantal stakers (8 man), 
die hem over de uitzending en de stakingen in Amsterdam kwamen spreken. 
Beel weigerde met "wilde" stakers te praten en liet hen op de gang staan. De 
Kamerleden kregen de gelegenheid een manifest voor te lezen, maar dit is 
niet aan Beel overhandigd.68 In het begin van de avond heeft Jonkman voor 
de radio nog een keer de noodzaak van de troepenuitzendingen en de bedoe
ling, welke de regering daarmee had, uiteengezet. Ook de regering wilde, 
aldus Jonkman, vreedzaam overleg in Indië, wat bij de installatie van de CG 
nog eens duidelijk was onderstreept. De naam "7-december-divisie" moest 
daar ook van getuigen. De Nederlandse troepen dienden slechts om het ge
zag van de overheid in Indonesië te schragen, een taak die deze troepen ook 
in de naaste toekomst zouden moeten vervullen, omdat - ook bij volledige 
samenwerking met geregelde Indonesische strijdkrachten - er onvoldoende 
manschappen uit Indonesië zelf zouden zijn om veiligheid en wet te waar
borgen. De nieuwe rechtsorde mede te scheppen en veiligheid voor alle be
volkingsgroepen - Jonkman sprak van tienduizenden Nederlanders, hon
derdduizenden Chinezen en miljoenen Indonesiërs - desnoods door simpele 
aanwezigheid te garanderen: dat waren de taken voor de troepen. Jonkman 
besloot met de woorden: "Stakers, hervat Uw werk; gij hebt de vredeswil 
van het Nederlandse volk nog eens ten overvloede bevestigd, maar gij zijt te 
ver gegaan: ook Uw regering wil vrede en overeenstemming met Indone
sië".69 In de Raad-MAK van diezelfde avond zei Jonkman de staking eerst 
verontrustend te hebben gevonden, maar de afloop toch zeer bevredigend te 
achten. Voor Beel stond vast dat de CPN achter alle strubbelingen rond de 
uitzending naar Indië zat. Aan de andere kant was Beel niet bereid De Waar
heid uit te sluiten, zoals Fiévez voorstelde, van uitnodigingen om aanwezig te 
zijn bij het vertrek van de troepenschepen. Wanneer het blad dan toch ver
keerde dingen zou schrijven kon het altijd alsnog worden uitgesloten.70

Zoals Jonkman had vastgesteld, was de staking eigenlijk rustig geëindigd 
en daarmee de Amsterdamse onrust over de uitzending van de troepen. Op
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de avond van 24 september hield de CPN een demonstratieve vergadering in 
de Apollohal. Hier spraken onder meer Henk Gortzak en Paul de Groot. De 
staking werd in redevoeringen afgeschilderd als een schitterend antwoord 
van Amsterdam op de troepenuitzendingen. Ondanks aandrang op verlen
ging van de staking, werd vastgehouden aan het 24-uurskarakter.71 Het pa
rool luidde in ieder geval: "morgen, woensdag 25 september, weer aan de 
slag". Over de achtergronden van de beperkte duur van de staking zijn ver
schillende verklaringen in omloop. Zo zou de CPN zich hebben laten verras
sen door de gebeurtenissen in Amsterdam. Toen eenmaal bleek dat het suc
ces van de staking geografisch beperkt bleef, zou de CPN zich niet verder 
hebben willen compromitteren. De Eenheidsvakcentrale (EVC), de door de 
communisten beheerste vakbeweging, steunde de actie niet. Deze organisatie 
was ook niet bij de voorbereiding van de staking betrokken geweest, wat het 
achterwege blijven van acties in Rotterdam kan verklaren. Men zou het 
NVV, waarmee onderhandelingen over fusie gaande waren (zie hoofdstuk 
VI, par. Il.a in Band B), geen aanstoot hebben willen geven. Zo heeft ook het 
bestuur van het N W  het begrepen. Dit bestuur liet in de editie van 24 sep
tember 1946 (avondeditie) van Het Vrije Volk weten kennis genomen te heb
ben van de houding van de EVC. Het bestuur stelde vast dat de CPN de sta
kingen kon uitlokken vanwege de onrust onder de bevolking over de bedoe
lingen van de Nederlandse regering met de troepenzendingen naar Indone
sië. Het bestuur achtte het derhalve gewenst dat de regering duidelijkheid 
zou verschaffen. In de overtuiging dat er geen reden was de Nederlandse 
regering in de toenmalige samenstelling te wantrouwen met betrekking tot 
de vraag "of zij een oorlog in Indonesië zou willen ontketenen", riep het 
N W -bestuur de arbeiders op de arbeid weer te hervatten. Een koloniale 
oorlog achtte het bestuur ten enenmale uitgesloten, zodat de stakingsactie als 
"volstrekt overbodig en in strijd met de belangen van land en volk" werd 
beschouwd. (De aangekondigde spoedvergadering van de Algemene Raad 
van het NVV heeft zich overigens een dag later al van deze verklaring ge
distantieerd.) De EVC had wellicht nog een andere reden om zich aan deze 
actie niet te willen branden. Men was ook bang dat een algemene staking in 
de twee grootste havens uit de hand kon lopen op basis van oud zeer uit de 
periode 1945-1946 en dan een averechts effect kon hebben, zoals eerder bij de 
grote havenstakingen in het voorjaar van 1946 was gebleken. De EVC zou 
geen tweede keer een nederlaag tegen de regering hebben willen lijden. Na
tuurlijk kon in Amsterdam na de dood van een demonstrant op zaterdag de 
21e september een actie door de groeperingen, die bij de demonstratie van 
die 21e september betrokken waren, niet uitblijven. Wél kon die actie worden 
ingedamd, waarna politiek de CPN door middel van een interpellatie in de 
Tweede Kamer over de incidenten in Amsterdam kon trachten de affaire 
tactisch af te ronden.72

Overigens had de staking ook aanhang gevonden buiten communistische 
milieus, een gegeven dat de CPN goed kon gebruiken in de strijd om de
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aanhang van de arbeiders, waarbij met name tegen de PvdA - die bij de ver
kiezingen in 1946 immers had moeten gadeslaan hoe vooral in de grote ste
den de CPN-winst ten koste was gegaan van de oud-SDAP-aanhang binnen 
de PvdA - van leer werd getrokken. Die partij steunde de troepenuitzendin- 
gen, wat in de Eerste Kamer bij de behandeling van de motie-Koejemans was 
onderstreept. Vandaar dat de algemeen secretaris van de CPN, tevens lid 
van de Tweede Kamer, Paul de Groot, op een vergadering van de CPN op 28 
september 1946 in de Houtrusthallen, de leden van de PvdA die hadden 
deelgenomen aan de proteststaking, opriep om de werkelijke arbeiderspartij 
te kiezen: de CPN.73 De veronderstelling van De Groot over de deelname 
van ook niet-communisten aan de staking schijnt juist te zijn geweest: Jonk
man zelf was dan wel in een vergadering van afdelingschefs van O.G. tevre
den over het niet stagneren van de verschepingen - de "Boissevain" was op 
de dag van de staking met 3000 man om 17.00 uur rustig uitgevaren in een 
door Trouw gekenschetste sfeer van "vele raadgevingen en kwinkslagen"74 -, 
maar aan de andere kant erkende hij dat de stakers niet alleen communisten 
waren. Zelfs katholieke arbeiders, vooral in Amsterdam-Noord, hadden 
meegestaakt. Jonkman constateerde dat in breder kring dan die van de CPN 
zelf twijfel heerste en dat de voorlichting, mede gelet op het percentage ach
terblijvers onder de dienstplichtigen, had gefaald.75

Ook de niet-communistische pers was niet zonder meer geheel ingenomen 
met de wijze waarop de troepenverschepingen plaatsvonden. Naast de bin
nenlandse onrust, die de uitzending overzee losmaakte, noemde de NRC bij
voorbeeld als bezwaar de mogelijke slechte atmosfeer in Indië ten gevolge 
van de troepenzendingen. Besprekingen over een wapenstilstand werden er 
niet gemakkelijker op als steeds meer troepen naar Indië werden gestuurd. 
Het blad concludeerde dan ook dat troepenuitzendingen ter aflossing van de 
Britse en KNIL-troepen om de orde te bewaren, slechts moesten doorgaan als 
de Commissie-Generaal tegelijk onderhandelingen aanknoopte met de Indo
nesische vertegenwoordigers. De opbouw van het nieuwe Indië zou toch al
tijd een gecoördineerd optreden van Indonesisch-Nederlandse troepen ver
eisen om het bendewezen en ongeregeldheden tegen te gaan 76 Daarentegen 
had Trouw de staking fel afgekeurd. Het Nederlandse volk kon voldaan zijn 
dat het eindelijk in staat was - na de periode dat anderen over Indië be
schikten - de eigen verantwoordelijkheid te dragen.77 De Volkskrant vond dat 
de trammannen in Amsterdam, ooit gehuldigd voor hun optreden in de fe- 
bruari-staking in 1941 tegen de Jodenvervolging onder de Duitse bezetting, 
nu toch alle proporties uit het oog hadden verloren. Er was toch een parle
ment, een vrije pers en het stemrecht om de mening die men had uit te dra
gen. De democratie eiste volgens de commentator in dit blad ook: je neerleg
gen bij een meerderheidsbesluit. De troepen in Indië hadden dezelfde wilde 
extremisten te bestrijden, die in Nederland trachtten de dienst uit te maken. 
Het Vrije Volk volstond met het afdrukken van de verklaring van het partij
bestuur van de PvdA met betrekking tot "de demonstratieve politieke sta-
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kingen in Amsterdam". Het PB verklaarde dat er geen koloniale oorlog werd 
gevoerd en zou worden gevoerd door een regering "die steunt op de Partij 
van de Arbeid". De troepen van Nederland vervulden een politiële taak, als 
aflossing van de Engelse troepen en ter bescherming van het leven van "dui
zenden landgenoten en van tienduizenden, die onze bescherming behoe
ven". De in Indonesië begonnen besprekingen rechtvaardigden naar het oor
deel van het PB de hoop dat "spoedig een einde kan komen aan de scher
mutselingen met terroristische groepen". De voorstelling, "regelmatig door 
de CPN gewekt, als zouden de troepen gebruikt worden tot het voeren van 
een koloniale oorlog, is een bewust leugenachtige voorstelling". De onrust, 
door de stakingsacties gewekt, en de daaraan door De Waarheid verbonden 
eis van het aftreden van het kabinet-Beel, konden slechts geschikt zijn "om 
de reactionaire krachten te versterken". Het PB riep alle Nederlanders op 
vertrouwen te stellen in de PvdA, haar ministers en haar bestuurders. "Zij 
vormen een waarborg tegen oorlog en onderdrukking. Zij hebben zich ten 
doel gesteld het inluiden van een nieuw en vruchtbaar tijdvak in de verhou
ding van Nederland en Indonesië, overeenkomstig de richtlijnen van het In- 
donesië-congres van 7 september der partij. Zij staan in dienst van het recht. 
Zij arbeiden voor een nieuwe, rechtvaardige, socialistische samenleving". 
Met deze verklaring was kennelijk getracht de duidelijkheid te verschaffen, 
die het NVV-bestuur had gewenst. De regering zou deze duidelijkheid nog 
moeten afronden.78

Dat de uitzending van de troepen naar Indië ook bij anderen dan de com
munisten in Nederland twijfel opriep, werd onderstreept door het verslag 
van een enquête naar de steun voor deze uitzending, dat gepubliceerd werd 
in Vrij Nederland van 16 november 1946. Hieruit bleek dat 46% van de onder
vraagden vóór uitzending was, 39% tegen en 15% daarover geen mening 
had. Het aantal voorstanders nam echter aanzienlijk toe, indien de uitzen
ding slechts vrijwilligers zou betreffen. Dan was namelijk 74% vóór uitzen
ding, 13% tegen en had 13% geen oordeel. Uit de enquête bleek dat ARP-ers 
in het algemeen principiële voorstanders waren, communisten principiële 
tegenstanders. Aanhangers van de KVP, CHU en PvdV waren in grote 
meerderheid vóór; indien vrijwilligers zouden worden uitgezonden zelfs 
voor bijna 80%. De PvdA had vóór- en tegenstanders: 41% tegen 40%, met 
19% geen oordeel als het om dienstplichtigen ging; bij vrijwilligers lagen de 
cijfers op 61% tegen 24%. De staking was bij 98% van de ondervraagden be
kend geworden. Hiervan vond 47% de staking onjuist, 17% "onjuist, maar 
begrijpelijk" en 18% juist. Geen oordeel had 16%. Ook hier waren de tegen
polen de ARP en de CPN. Het oordeel "begrijpelijk" en "juist" werd ook wel 
bij aanhangers van KVP, CHU en PvdA gevonden. Opvallend was dat de 
CHU meer "juiststemmers" opleverde dan de PvdA. Gezagsgetrouwheid je
gens de democratisch gekozen regering, anticommunisme, wederopbouw in 
Indië speelden bij de tegenstanders van de staking een rol; bij de voorstan
ders vooral dat protest het enige middel was.79
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De interpellatie-Wagenaar op 25 september 1946
Een dag na de staking vond in de Tweede Kamer de interpellatie van Ger- 

ben Wagenaar (CPN) naar aanleiding van de demonstraties in Amsterdam 
van 21 september 1946 plaats. Op 24 september had de Kamer daartoe verlof 
verleend. In zijn inleiding op een serie vragen over de Amsterdamse gebeur
tenissen, zowel gericht aan Beel als aan minister van Oorlog Fiévez, heeft 
Wagenaar allereerst de Amsterdamse politie onder schot genomen. Het po
litiecorps, dat onder de oorlog het Duits gezag had gediend, zou volgens 
hem onvoldoende gezuiverd zijn, waaruit het optreden van de politie tegen 
ongewapende demonstranten kon worden verklaard. Hij vroeg de regering 
om een onpartijdig en deskundig onderzoek naar hetgeen op de 21e septem
ber had plaats gevonden. Wagenaar bestreed de rechtsgeldigheid van de uit
zending van militairen en vond dat orde en rust in Indonesië en de moge
lijkheid tot overeenstemming te komen met de Republiek door de troepen- 
verschepingen werden verstoord en verhinderd. De uitgaven voor het mili
taire apparaat waren daarbij niet te dragen voor het Nederlandse volk. Een 
van zijn vragen aan Beel luidde dan ook of de premier bereid was te bevor
deren dat de troepentransporten in ieder geval werden opgeschort totdat 
overeenstemming over een vreedzame regeling der verhouding zou zijn be
reikt.80

Beel hield in zijn antwoord vast aan het onwettige karakter van het gebeu
ren. Er was immers volgens hem geen verlof verleend voor de demonstratie. 
Het gezag mocht niet worden aangetast, aldus de stelling van de premier. 
Noch politie, noch marechaussee hadden volgens zijn gegevens van de 
vuurwapens gebruik gemaakt. Beel vond overigens dat het gebruik van 
vuurwapens bij het opdringen van menigten en verzet tegen de politie ge
rechtvaardigd was. Een minderheid mocht naar zijn overtuiging nimmer in 
staat worden gesteld in strijd met de democratische verhoudingen in Neder
land haar wil op te leggen. De demonstratie was derhalve volgens Beel niet 
vreedzaam. Ook minister Fiévez wees elke beschuldiging in de richting van 
de overheid af.81 Er was volgens hem vanuit het publiek op de marechaussee 
geschoten, welk schot een burger had getroffen. De verantwoordelijkheid lag 
derhalve bij diegenen, die tot demonstreren hadden aangespoord, waarop in 
de Kamer van vele zijden "zeer juist" werd geroepen.82 Beel heeft de verzoe
ken van Wagenaar kort en krachtig van de hand gewezen. Aan een ander 
onderzoek dan het inmiddels ingestelde justitiële had hij geen behoefte, ter
wijl hij het verzoek om stopzetting van de troepentransporten met een een
voudig "neen" beantwoordde.

In tweede termijn verwonderde Wagenaar zich er over dat er conclusies 
over het wapengebruik werden getrokken vóórdat het justitieel onderzoek 
was voltooid. Handig poogde hij de PvdA in de discussie te betrekken: op 7 
september 1946 had immers de PvdA in Amsterdam een Indonesisch con
gres gehouden, waar in een resolutie was vastgelegd dat geen oorlog mocht 
of kon worden gevoerd tussen Nederland en Indonesië, dat ten spoedigste
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een wapenstilstand moest worden gesloten, dat vreedzaam onderhandeld 
moest worden met de Republiek, dat de eenheid van Indonesië moest wor
den gehandhaafd en dat een constructie moest worden bereikt van vrije en 
gelijke staatkundige eenheden binnen het Rijk. Het Kamerlid Goedhart, dat 
op dit PvdA-congres had gesproken over zijn rondreis in de Republiek in de 
zomer van 1946, had naar Wagenaar zei te hebben begrepen, weinig onrust 
in de republikeinse gebieden gezien, hetgeen ook een van de conclusies was 
geweest van de commissie-Koets, genoemd naar de kabinetschef van Van 
Mook en bestaande uit enkele ambtenaren en ondernemers, die in september 
1946 in republikeins gebied had gereisd. Deze constateringen ontnamen vol
gens Wagenaar de zin aan de uitzending van de troepen, namelijk het herstel 
van orde en rust. Juist de uitzending van de militairen schiep volgens de 
CPN-visie onrust in Indië.83

Veel meer dan optreden van de politie stond bij de CPN-fractie in dit Ka
merdebat de vraag centraal waar de PvdA, uitgedaagd door de CPN, stond 
in de kwestie van de uitzending van de militairen naar Indië. Van der Goes 
van Naters liet zich echter niet verleiden de demonstranten in Amsterdam 
ook maar enigszins gelijk te geven. Hij vergeleek de situatie van september 
1946 met die in Duitsland vóór 1933, toen men de onrust die men zelf had 
opgeroepen, aan de regering verweet. Hij was niet bereid dat spel van de 
CPN mee te spelen. Wel gaf Van der Goes van Naters toe dat er oorlogsmoe
heid was, egoïsme, ongerustheid over de bloeddorstige stemming bij de op
leiding van militairen, een mogelijke reactionaire geest in het leger die dwars 
stond op het regeringsbeleid inzake Indië. "Een gezagsondermijning is er: 
10% van ons volk keert zich tegen wat 90% noodzakelijk vindt", aldus de 
fractievoorzitter van de PvdA. De troepenverschepingen waren slechts aan
leiding, de agitatie tegen de regering was volgens Van der Goes van Naters 
doel van de CPN. Het zou volgens de PvdA-fractievoorzitter slechts gaan 
om wrok bij de CPN niet in de regering te zitten. Het bloed dat in Amster
dam was gevloeid, "komt over het hoofd van hen, die de bezorgdheid van 
Nederlandse ouders hebben misbruikt om het plan uit te voeren, waartoe zij 
al vier maanden geleden, geheel los van Indonesië, hebben besloten", name
lijk een politieke staking, zo beweerde Van der Goes.84

Paul de Groot (CPN) repliceerde dat Van der Goes geen afkeuring had la
ten horen van het spel dat autoriteiten rond de incidenten in Amsterdam 
hadden gespeeld. Hij meende de socialisten er aan te moeten herinneren dat 
volgens hem de Duitse sociaal-democratie ten onder was gegaan door het 
goedkeuren van het schieten op arbeiders. Zonder wapenstilstand in Indië - 
die De Groot niet voor mogelijk hield, zo lang deze een rookgordijn voor an
dere bedoelingen zou zijn - vond De Groot het een spel dat Van der Goes 
zich stelde achter de vreedzame verklaring van de regering, "om daarmee de 
oorlogsvoorbereiding en de oorlogvoering in de praktijk te camoufleren". De 
staking in Amsterdam en elders was volgens De Groot niet door de CPN ge
organiseerd, dat was te veel eer; de staking was uit opgekropt gevoel losge-
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barsten. De regering had dan ook volgens hem met dit gevoel rekening te 
houden, want het kwam uit brede kring. Vorrink (PvdA) ging op deze 
woorden van De Groot in: hij geloofde niet in de spontaniteit van de demon
straties en stakingen, gelet op de kant-en-klare borden met teksten als "Geen 
soldaten voor olie-magnaten" en "Geen fascisme, maar democratie". Volgens 
Vorrink hadden al die kreten zoals "De regering-Beel is de wilsuitvoerster 
van de reactie en de koloniale oorlogsdrijvers" voor de PvdA de dingen dui
delijk gemaakt. Sommige socialisten, aldus Vorrink, hadden wellicht nage
kaart over het afwijzen van de samenwerking met de communisten bij de 
kabinetsformatie in 1946, maar dat was volgens hem nu afgelopen. Socialis
ten zouden ook niet meer verschijnen op het podium van de Vereniging Ne- 
derland-Indonesië, wat W.J. Andriessen (KVP) tot de uitroep verlokte: "Dat 
is positieve winst". Ooit hadden ook katholieke politici als partijvoorzitter 
P.J. Witteman, pater J.G. Stokman o.f.m. en Max van Poll zich bij deze vere
niging aangesloten, toen deze in augustus 1945 was opgericht om bij te dra
gen aan de ontwikkeling van nieuwe verhoudingen tussen Nederland en In
donesië op basis van de koninklijke redevoering uit 1942. Op deze basis was 
het mogelijk geweest brede politieke steun, van links tot in het centrum, te 
verwerven. De oriëntatie op een verzoenende politiek tussen Nederland en 
de Republiek Indonesia door het hoofdbestuur van deze Vereniging onder 
beklemtoning van de vrijwilligheid in de banden over en weer tussen Oost 
en West, toen de eerste Nederlandse bataljons naar Indonesië werden ver
scheept (jaarwisseling 1945-1946), bracht de verwijdering tussen de genoem
de katholieke politici en de Vereniging. De mededeling door Vorrink met 
betrekking tot de houding van de PvdA jegens de Vereniging Nederland- 
Indonesië in dit Kamerdebat luidde de officiële breuk tussen PvdA en deze 
Vereniging in.85 Met deze breuk - die overigens het lidmaatschap van indi
viduele socialisten van deze Vereniging niet verhinderde - kwam de PvdA 
op één lijn met de KVP: een duidelijk offer op het altaar van de coalitie. De 
genoemde Vereniging zakte af tot een kleine pro-republikeinse lobby, die 
van de politieke partijen slechts steun kon verwachten van de communisten. 
Daarmee was een begin gemaakt met een heilloze identificatie: wie voor de 
aspiraties van de Republiek was, was communist. En het communisme 
bracht weinig goeds, zoals Vorrink niet naliet te betogen: wat de communis
ten in Nederland wilden, kon men in Oost-Europa zien: geen vrije menings
uiting en straatterreur. Mevr. W. van den Muijzenberg-Willemse (CPN) 
vroeg zich na dit betoog van Vorrink af, of dit Kamerlid overwoog van de 
regering maatregelen tegen de communisten te verlangen. Hoe moest men 
anders volgens haar de bewering van Vorrink waarderen, waarin hij de CPN 
er van beschuldigde de wapens uit de illegale periode niet ingeleverd te 
hebben blijkens het in Amsterdam geloste schot?86 In hoofdstuk IX, par. Vl.b, 
in Band C van dit boek, is beschreven dat kort na de oorlog de vrees voor het 
illegale wapenbezit en de bedoelingen van de communisten in brede kring in 
ons land kon worden aangetroffen en dat Vorrink betrokken was geweest bij
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het oprichten van een Korps Hulppolitie in Amsterdam om het wettig gezag 
in dit rode bolwerk te steunen en eventuele ultra-rechtse aspiraties in deze 
richting de pas af te snijden en in goede banen te leiden. Dat Vorrink de ge
beurtenissen in Amsterdam rond de troepenverschepingen aangreep om te
gen de communisten als een nationaal gevaar front te maken, behoeft dan 
niet te verbazen.

De rechterzijde van de oppositie en de KVP, die bij het wetsontwerp op de 
instelling van de CG geen één lijn hadden kunnen vinden, konden nu, bij de 
afkeuring van het optreden van de communisten en de steun aan de uitzen
ding van de militairen, een grote eensgezindheid aan de dag leggen. Schou
ten (ARP) stond volledig achter de regering. Het communisme was volgens 
hem onverenigbaar met de democratie. De CPN had anders het overheids
personeel moeten weerhouden van de staking. Romme (KVP) zei bewonde
ring te hebben voor de aanpak door Schouten van de communisten. Hij wil
de daar nog iets aan toevoegen. Volgens Romme keerde de communist altijd 
terug naar de onrust, die hij zelf veroorzaakt had, zoals de misdadiger naar 
de plek van het misdrijf. Zo droeg de communist volgens zijn betoog bij tot 
de ontmaskering van het eigen misdrijf: schuldig aan opruierij en de ge
volgen daarvan. Elders - hoofdstuk IX, par. VI.a - is er al op gewezen dat 
Romme in dit debatje zo ver ging de communisten met nationaal-socialisten 
gelijk te stellen. Niet alleen omdat politiek met beide groeperingen discussie 
uitgesloten was, maar ook omdat volgens hem de communisten het natio
naal belang ondergeschikt maakten aan hun ideologie. Tilanus (CHU) ver
dedigde de uitzending van de militairen, die naar Indië gingen om voor orde 
en veiligheid te zorgen en niet om "die Japanse creatie van Soekarno in het 
zadel te helpen". Wel vroeg Tilanus om een betere verzorging van de militai
ren en hun eventuele nabestaanden. Ten aanzien van de gebeurtenissen in 
Amsterdam was hij van oordeel dat "de agressors geweest zijn diegenen, die 
demonstreerden in Amsterdam". In die kringen moest volgens Tilanus ook 
het gebruik van het betrokken wapen gezocht worden.87

Beel betoogde tenslotte dat het een primaire eis van een geordend bestel 
was, dat opgetreden werd waar orde en rust werden verstoord. Hij dekte 
derhalve het optreden in Amsterdam en wees alle kritiek van de CPN-kant 
af: "De regering zal zich keren tegen elke straatterreur in de geest, waarin 
ook de heer Vorrink heeft gesproken." Fiévez ging kort in op enkele klachten 
die in de Kamer uit niet-communistische hoek over de sfeer bij de militairen 
en over de militaire verzorging waren gerezen. In de richting van Tilanus 
kondigde hij het wetsontwerp Dienstplichtvoorzieningen - zie in dit boek, 
Band A, hoofdstuk III, par. IlI.e, pp. 798-805 - aan en stelde beschikkingen op 
sociaal gebied in het vooruitzicht. Van der Goes kreeg van Fiévez te horen 
dat de regering vasthield aan de regel dat de politiek van de regering ten 
volle en con amore door het leger moest worden uitgevoerd: "Het leger moet 
geen eigen politieke sfeer hebben."88
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De motie-Hoogcarspel waarin tegen de achtergrond van de gebeurtenis
sen in Amsterdam en met het oog op het bereiken van een wapenstilstand in 
Indonesië en het vermijden van een langdurige oorlog aldaar werd gevraagd 
om opschorting van de troepentransporten totdat overeenstemming inzake 
de verhouding tussen Indonesië en Nederland zou zijn bereikt, zou slechts 
steun krijgen van de CPN-Kamerleden en werd met 50 stemmen tegen en 10 
stemmen voor verworpen. Het PvdA-Kamerlid Palar had tevoren zijn tegen
stem gemotiveerd. Hij wilde de wapenstilstandsbesprekingen afwachten: 
"Als er een uitspraak komt, waaruit blijkt, dat troepenzendingen niet of 
voorlopig niet nodig zijn, zullen de troepenzendingen, die nu reeds plaats 
hebben, rechtsomkeert moeten maken." De gouvernementele Tilanus, die de 
CPN-motie zeker niet lustte, had nog een ander argument gebruikt: "In het 
algemeen heb ik geen behoefte aan moties".89

Strikt genomen was de motie-Hoogcarspel een herhaling van de motie- 
Koejemans, in de Eerste Kamer ingediend bij de behandeling van het wets
ontwerp tot instelling van de CG. Nu waren ook in de Tweede Kamer de 
verhoudingen op dit punt uitgetest. De CPN heeft overigens door de neder
laag in de beide Kamers inzake de gewenste opschorting van de troepenver- 
schepingen de samenwerking met de regeringspartijen bij de totstandko
ming van het Indische beleid niet ten volle opgezegd, ondanks de boze 
woorden die van de kant van Vorrink en Romme over de communisten wa
ren gesproken. Bij de behandeling van het Akkoord van Linggadjati in de 
Tweede Kamer zou de CPN-Kamerfractie vóór stemmen. Slechts alles wat te 
maken had met de uitzending van de troepen naar Indië werd van meet af 
aan verworpen.

De ministerraad heeft op 30 september 1946 op voorstel van Beel bij het 
overwegen van maatregelen tegen overheidspersoneel naar aanleiding van 
de deelneming aan de stakingen van de 24e september genade voor recht 
willen laten gelden. Een berisping en een dag inhouding van het loon leek de 
Raad de juiste maat. Dank zij het optreden van de CPN-wethouders Polak en 
Seegers heeft het gemeentebestuur in Amsterdam een nog gematigder hou
ding ingenomen en het bij een vermaning gelaten, al zouden de CPN-ge- 
meenteraadsleden vanuit de zekerheid dat dit besluit voldoende werd ge
steund zich zelfs tegen dit teken van afkeuring van de staking keren. Waren 
de reacties tegenover de stakers derhalve nog gematigd te noemen, dat gold 
niet voor de houding van de overheid jegens de bladen die zich in artikelen 
met name achter de argumenten van de weigerachtige dienstplichtige mili
tairen hadden gesteld. Op 10 oktober 1946 zou minister van Oorlog Fiévez 
namelijk in de Tweede Kamer bij gelegenheid van de behandeling van het 
genoemde wetsontwerp Dienstplichtvoorzieningen mededelen dat hij een 
beschikking had getekend, waarbij De Waarheid en daarnaast het blad van de 
voor militairen verboden Nederlandsche Bond van Militairen Geeft Acht, als-

2397



Nederlands-Indië

Het laatste contingent dienstplichtige militairen van de "7-december"-divisie kort voor de 
inscheping met bestemming Nederlands-Indië op 29 oktober 1946. (Foto Spaarnestad)

"Luitenant-Admiraal Helfrich (bevelhebber der zeestrijdkrachten C.E.L. Helfrich) voert aan, dat 
men het den militairen niet duidelijk kan maken, wat de Regeering met haar Indische politiek beoogt. 
De soldaten en de matrozen gaan naar Indië toe om te vechten onder de Nederlandsche vlag en zij 
begrijpen niet, hoe men dan kan spreken van een gelijkberechtigde partij met een eigen leger, dat zelf 
weer niet voor het brengen van recht en vrijheid kan zorgen en hoe een commissie Koets zich kan uit
laten over de goede dingen, die de 'Republiek' heeft gedaan, terwijl zij slechts een klein gedeelte van 
het binnenland van Java heeft bezocht. Naar spreker's mening wordt de zaak der 'Republiek' opge
schroefd en is dit voor den militair niet goed te begrijpen." (Uit: Verslag van de vergadering van de 
raad voor militaire aangelegenheden van het Koninkrijk op 22 oktober 1946, in: Van der Wal V , nr. 
291, p. 618)
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Nederlandse dienstplichtige militairen van de Expeditionaire Macht bij hun vertrek uit Ne
derland naar het hun onbekende Indië. De afbeelding op het bord - een zwaard tussen de 
letters "E" en "M " - kwam overeen met het rechtermouwembleem van de uit te zenden mi
litairen. (Foto Spaarnestad)
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ook het blad van de al eerder aangeduide "professor" Pootjes De vredestich
ters, voor militairen verboden werden verklaard en uit de kazernes moesten 
worden geweerd. Als reden werd opgegeven het feit dat in deze bladen arti
kelen waren gepubliceerd met betrekking tot de uitzending van troepen naar 
Indië, "ten gevolge waarvan een aantal militairen zich aan een strafvervol
ging heeft blootgesteld". De minister meende de aan zijn verantwoordelijk
heid toevertrouwde militairen hiervoor te moeten behoeden en hiertegen te 
moeten beschermen. Wagenaar (CPN) zou hierop reageren met de stelling 
dat ook tijdens de Duitse bezetting De Waarheid illegaal was en toch door ie
dereen werd gelezen. In het PvdA-kamp moet men wat ongelukkig zijn ge
weest met dit verbod van een gerenommeerd oud-illegaal dagblad van de 
zijde van een regering, waaraan de PvdA deelnam. De PvdA was er toen ze
ker nog op uit om de "gedoogsteun" van de CPN voor het beleid van het ka
binet-Beel veilig te stellen. Het PvdA-Kamerlid H. van Sleen bracht het dan 
ook op om de vraag op te werpen of de maatregel van Fiévez wel zo ver
standig was. Hij vond bladen van de uiterst rechterzijde als Indië in nood en 
De Nieuwe Eeuw uit het gezichtspunt van gezagsondermijning even erg als 
De Waarheid. Minister Fiévez bleef er echter in zijn nadere reactie in dit Ka
merdebat bij dat zijn maatregel was terug te voeren op bepaalde artikelen in 
de betrokken verboden bladen van duidelijk gezagsondermijnende strek
king. Men kan derhalve stellen dat de uiterst linkerzijde heeft geboet voor 
haar inzet om de uitzending van militairen naar Indië tegen te gaan. Des te 
merkwaardiger is het dat minister Jonkman op 24 juli 1947 in de Tweede 
Kamer, bij de verdediging van het besluit van de regering tot militaire actie 
tegen de Republiek, zou beweren dat de communisten verzuimd hadden te
gen de ontwikkelingen naar de militaire confrontatie te protesteren. Welis
waar had de CPN-fractie in de Tweede Kamer geen motie aan de Kamer 
voorgelegd met betrekking tot de dreigementen die in de regeringsverkla
ring van 10 juli 1947 waren geuit, maar de communist De Groot heeft Jonk
man in reactie op deze bewering terecht voorgehouden dat het ondoenlijk 
was vol te houden "dat van de zijde van mijn politieke vrienden en mij niet 
alles en alles is gedaan om de regering te waarschuwen, ja bijna te smeken 
om af te zien van datgene, waarmede zij sinds zo lange tijd bezig is te drei
gen en dat zij thans ook in werkelijkheid heeft omgezet". De eerder genoem
de moties van de communistische volksvertegenwoordigers hebben daarvan 
getuigenis afgelegd.90 De troepenzendingen gingen dan wel door; het protest 
was voor de historie genoteerd.

e. Naar de totstandkoming van het Akkoord van Linggadjati
De uitgangspunten voor de onderhandelaars
Bij de onderhandelingen, die namens de Nederlandse regering door de 

CG zouden worden gevoerd ter voorbereiding van de nieuwe rechtsorde 
van het Rijk, zouden de Britten in de persoon van Lord Killearn de nodige 
bijstand verlenen. De Britse diplomaat Miles W. Lampson, Lord Killearn, 
was in april 1946 door de Britse regering benoemd tot Special Commissioner
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for South-East Asia met de taak om vanuit de standplaats Singapore zijn re
gering voor dit gebied van advies te dienen. Aanvankelijk moest hij zich be
zighouden met het terrein van de voedselvoorziening, maar een maand later 
werd hij belast met de werkzaamheden van Lord Inverchapel als de politieke 
vertegenwoordiger van de Britse regering in de aangelegenheden van het ten 
gevolge van de geallieerde strijd mede aan de zorg van deze regering toever
trouwde Nederlands-Indië. Op instructie van zijn regering lanceerde Lord 
Killearn vervolgens eind juni 1946 een voorstel dat zocht de beide partijen in 
Indië aan de onderhandelingstafel (te Johore) te krijgen, nu de conferentie in 
Nederland (Hoge Veluwe) tussen Nederlanders en republikeinen niets had 
opgeleverd. De Britse regering wenste te voorkomen dat het in de loop van 
1946 voorziene vertrek van de Britse militairen uit Indië bij afwezigheid van 
een akkoord met de republikeinen zou uitlopen op een drama, dat de stabili
teit van de gehele regio met zijn grote Britse belangen zou kunnen aantasten. 
De Britten weken in hun staatkundige voorstellen ter oplossing van de gere
zen problemen niet af van hetgeen Nederland voor ogen stond - een federale 
ordening, waarvan de Republiek bij wijze van concessie deel zou uitmaken, 
verbonden met Nederland -, maar stonden bij wijze van concessies aan Ne
derlandse kant wel de insluiting van Sumatra bij de Republiek en de koppe
ling van de aanvoer van Nederlandse troepen aan de uitkomst van een ak
koord voor. De laatstgenoemde gedachte botste natuurlijk op de visie van de 
Nederlandse regering op haar verantwoordelijkheid voor orde en rust ten 
gevolge van haar soevereiniteit over Indië. Bij aide mémoire van 7 augustus 
1946 aanvaardde de Nederlandse regering het Britse voorstel tot hervatting 
van de onderhandelingen, terwijl tegelijk werd aangegeven over welke pun
ten de regering bereid was te discussiëren en waar (namelijk op Nederlands 
grondgebied) en wanneer de besprekingen zouden kunnen plaatsvinden. 
Met de voorgenomen instelling van de CG en de beoogde onderhandelingen 
tussen de CG en de republikeinen kon immers tegemoet worden gekomen 
aan de dringende wens van de Britse regering, zoals die in het voorstel-Kil- 
learn tot uitdrukking was gebracht. De Britse regering nam van de Neder
landse reactie kennis en was bereid Lord Killearn bijstand te laten verlenen 
bij het bereiken van een overeenkomst. Op 26 augustus 1946 kwam Lord Kil
learn - met wie Van Mook overigens al eerder gesproken had - in Batavia aan 
om te trachten in overleg met beide partijen de onderhandelingen weer op 
gang te brengen. De rol van Lord Killearn zou overigens bij de onderhande
lingen zelf beperkt blijven tot die van informeel bemiddelaar. Aan Neder
landse kant werd het gewenst geacht dat na de eerste bijeenkomst onder 
voorzitterschap van de Brit verder met de Indonesiërs onderling zou worden 
onderhandeld; de slotzitting zou dan weer onder de formele leiding van 
Lord Killearn kunnen plaatsvinden. De Brit heeft de gevoeligheden, die 
voortvloeiden uit de interpretatie van de Nederlandse soevereiniteit in dit 
geschil, gerespecteerd. Hij hield zich beschikbaar, zoals de republikeinen - 
die er mee instemden dat afgezien van de openingszitting partijen onderling
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de onderhandelingssessies zouden regelen - met klem wensten. Hoewel 
Lord Killearn het nodige wantrouwen heeft gekoesterd jegens de Nederlan
ders, die hij er aanvankelijk van heeft verdacht geen akkoord te willen en 
liever te wachten totdat de Nederlandse militaire macht sterk genoeg en de 
tegenpartij voldoende verzwakt was, kon hij spoedig bespeuren dat beide 
partijen wel degelijk bereid waren de onderhandelingen te hervatten. Lord 
Killearn behoefde weinig moeite te doen om de republikeinen over te halen 
te komen praten over hervatting van de onderhandelingen. De instelling van 
de CG door Nederland had namelijk in Indië, niet in het minst ook bij de Re
publiek, grote verwachtingen gewekt. Dat bleek toen Van Mook de republi
keinen bij brief van 9 september 1946 uitnodigde om, nog voor de CG zou 
zijn aangekomen, contact op te nemen met een vertegenwoordiging van het 
Nederlands-Indische bestuur omtrent de wijze waarop de besprekingen 
zouden kunnen worden hervat en gebruik zou kunnen worden gemaakt van 
de bijstand van Lord Killearn. Hierop kwam namelijk een positieve reactie 
van de kant van de Republiek. Op 15 september 1946 vond vervolgens het 
bedoelde overleg in Batavia plaats. Uit dit contact en uit het werk van de 
subcommissies van beide partijen vloeide voort dat partijen bijeen zouden 
worden geroepen door Lord Killearn, waarmee werd voorkomen dat de Re
publiek door de Indische regering of de CG werd opgeroepen. Tegenover de 
achterban werd aldus het prestige van de Republiek opgekrikt. Lord Killearn 
zou vervolgens de "aftrap" voor de hervatting van de onderhandelingen tus
sen het Nederlands gezag - i.c. de CG - en de Republiek verrichten en wel in 
een door de Britten bezet gebouw (is geworden: het Brits consulaat-generaal 
te Batavia). De volgende sessies zouden tweezijdig afwisselend worden ge
houden in het paleis en in de woning van Sjahrir in Batavia, waarbij Lord 
Killearn beschikbaar zou zijn om bepaalde moeilijkheden te overwinnen. Op 
20 september 1946 richtte Van Mook aan Lord Killearn op basis van deze af
spraken een brief met de uitnodiging de onderhandelingen aldus op gang te 
brengen, met kopie aan Sjahrir. Daarop ontving Lord Killearn ook van de re
publikeinen een dergelijke uitnodiging. Lord Killearn kon vervolgens partij
en bijeen roepen voor de eerste vergadering van 7 oktober 1946.91

Nog voordat de onderhandelingen zouden starten moesten de Nederlan
ders twee vraagstukken onder ogen zien: was contact met de republikeinse 
president Soekarno geoorloofd, bijvoorbeeld in het geval hij zou optreden als 
hoofd van de republikeinse onderhandelingsdelegatie; welke politieke doe
len zouden worden nagestreefd. Het eerste vraagstuk kwam al gauw aan de 
orde naar aanleiding van berichten over het verschijnsel Republiek. Die be
richten strookten met de houding van de Republiek, zoals die tot uiting 
kwam in het gemak waarmee werd ingegaan op de voorstellen tot hervatting 
van de onderhandelingen. De Republiek voelde zich kennelijk vrij zeker van 
haar zaak. In het voetspoor van Lord Killearn, die zonder opdracht van Lon
den ter eigen oriëntatie naar de hoofdstad van de Republiek Djocjakarta 
(Djocja) was gereisd en met vrij optimistische verhalen was teruggekeerd,
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ging op uitnodiging van de Republiek de al eerder genoemde commissie on
der aanvoering van de waarnemend directeur van het kabinet van de land
voogd, dr, P.J. Koets, naar Djocja tussen 15 en 20 september 1946, waarbij 
ook een beleefdheidsbezoek aan Soekarno werd afgelegd. Het rapport van 
deze reis, dat op 17 oktober 1946 aan het parlement in Nederland werd aan
geboden, viel voor de Republiek zeer gunstig uit. Op allerlei gebied zoals 
voeding, gezondheidscontrole en economisch leven was er in de Republiek 
niet zo'n chaos als alom was verkondigd, waarmee de conclusies van Frans 
Goedhart, getrokken op diens hiervoor aangehaalde rondreis in Indië in de 
zomer van 1946, werden bevestigd. De Republiek leek zich volgens het rap
port van de commissie-Koets te consolideren. De commissie was de gegroei
de zelfbewustheid en het toegenomen gevoel van eigenwaarde opgevallen, 
die de plaats hadden ingenomen van de vertrouwde dociliteit, zonder dat de 
hoffelijkheid daarvan schade had ondervonden. Van haat jegens de Neder
landers had men niets bespeurd. "De stellige indruk is integendeel, dat bij 
respecteren van het merdeka(vrijheids-)ideaal, ook voor de Indonesische 
volkeren, er een oprecht verlangen bestaat om met de Nederlander samen te 
werken bij de opbouw van dit land." In deze samenwerking lag naar de op
vatting van de commissie-Koets de waarborg besloten voor het gunstige 
verloop van het groeiproces, "dat onder de Republiek is ingezet en waarin 
het constructivisme aan de winnende hand lijkt, zonder dat blijkens hier en 
daar voelbare spanningen de invloed der destructieve krachten definitief is 
bedwongen". Bij de jeugd waren in allerlei organisatievormen de Japanse 
sporen nog wel te bespeuren. Het commissie-rapport sloot af met de ken
schets dat Soekarno "een realiteit vormt in deze realiteit van de republiek op 
Java". Hij was voor de bevolking in de Republiek "symbool van een verwe
zenlijkt vrijheidsideaal". De collaboratie van Soekarno met de Japanners 
aanvaardde een deel van de bevolking als middel tot een daarboven uitrei
kend nationaal doel. Het rapport van de commissie-Koets constateerde ver
der dat de bevolking in de Republiek de terugkeer van de oude verhoudin
gen en vooral van de Europese leiding van de in beslag genomen bedrijven 
vreesde.92 Gezien de positie van Koets en diens reisgenoten moeten de ge
noemde conclusies van hun rapport indruk gemaakt hebben op de top van 
het Nederlands gezag in Indië.

Schermerhorn concludeerde uit de bevindingen van de commissie-Koets, 
zoals voorgedragen in de CG-vergadering van 20 september 1946, dat de 
Republiek zoals die bestond moest worden geaccepteerd mèt Soekarno, 
waarbij hij de mogelijkheid van Soekarno als hoofd van de republikeinse 
delegatie bij de onderhandelingen, zoals de Republiek dit had voorgesteld 
insloot. De Boer zat op deze lijn, maar Van Poll hield zijn reserves. Hij moest 
naar eigen zeggen rekening houden met de krachten in zijn partij. Van Mook 
verduidelijkte dat een désaveu van Soekarno slecht zou vallen in de Repu
bliek, maar dat de Republiek duidelijk gemaakt moest worden dat een dele
gatie onder leiding van Soekarno voor Nederland moeilijk lag. Toen minister
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Jonkman op 23 september 1946 aan het kabinet de vraag van de CG voorleg
de of contact met Soekarno kon worden gelegd, ging het op advies van 
Jonkman akkoord met de conclusie dat de lijn van het vorige kabinet - niet 
praten met Soekarno - niet meer was vol te houden en dat in de allengs ge
groeide situatie een contact tussen CG en Soekarno uiteindelijk niet te ver
mijden viel. De CG kon derhalve onderhandelen met Soekarno als het Rijks
belang dit vorderde, waarbij zij zich ervan diende te vergewissen of vrucht
baar overleg met Soekarno mogelijk was. De zaak diende echter boven de 
persoon te staan. De regering was tenslotte van oordeel dat Soekarno al vóór 
de Japanse bezetting en ondanks zijn collaboratie een voorvechter van het 
Indonesisch nationalisme was, waardoor de grotë waardering aan de zijde 
der Indonesiërs voor deze persoon begrijpelijk werd gevonden. De regering 
was met de CG op dit gevoelige punt snel gezwicht voor de feiten. Het was 
tegenover het parlement echter eerlijker geweest deze feiten in augus
tus/september 1946 bij de behandeling van het wetsontwerp tot instelling 
van de CG openlijk in ogenschouw te nemen. Nu kreeg de regeringspolitiek 
in de ogen van de tegenstanders iets verdachts, dat de beoordeling van het 
werk van de CG heeft belast. De minister van Overzeese Gebiedsdelen heeft 
wél de Vaste Commissie voor Indische Zaken uit de Tweede Kamer, ook wel 
bekend als de Indische Commissie, bestaande uit Romme (KVP), Ruys de 
Beerenbrouck (KVP), Logemann (PvdA), Joekes (PvdA), Meijerink (ARP), Ti
lanus (CHU), Vonk (PvdV), Zandt (SGP) en De Groot (CPN), op 3 oktober 
1946 bij afwezigheid van Joekes en Zandt ingelicht over het besluit van de 
regering om, op basis van daarover gevraagde meningen van de CG en de 
adviseurs van de Indische regering, Soekarno als mogelijke gesprekspartner 
te accepteren, mits geen erkenning als staatshoofd werd gevorderd en geen 
aanspraak werd gemaakt geheel Indonesië te vertegenwoordigen. Tegen dit 
besluit werden toen geen bezwaren genoteerd. Romme kreeg de verzekering 
dat gesprekken met Soekarno altijd zouden moeten zijn gebaseerd op de ba
sis van instructies van de CG, derhalve op grondslag van een vorm van rijks
eenheid.93

Voordat de onderhandelingen tussen CG en een republikeinse delegatie 
zouden beginnen werd in de CG overlegd wat men nu eigenlijk wilde berei
ken. Van Mook, ambtshalve het vierde lid van de CG, legde in een nota van 
27 september 1946 zijn visie neer. Van Mook weet het wantrouwen aan In
donesische kant jegens Nederland aan de vertraging in de verzelfstandiging 
van Indonesië in jaren '30 en de immobiliteit op dit punt in de periode 1940-
1941. De Japanners hadden hiervan gebruik kunnen maken. Het gevoel bij 
de Indonesiërs zelfstandig te kunnen zijn was dank zij de Nederlandse afwe
zigheid gedurende de Japanse bezetting en het geallieerde interregnum in 
1945-1946 gegroeid. Om het wantrouwen tegen de achtergrond van deze fei
ten te kunnen wegnemen was het volgens Van Mook nodig de Indonesiërs 
als gelijken bij de onderhandelingen te behandelen en hen geen pasklare 
constructies op te leggen. Alles wat zweemde naar herstel van de oude over-
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heersing, zij het in termen als "rijkseenheid" of in waarborgen voor het mo
del functioneren van de nieuwe Indonesische federatie, diende daarom ver
meden te worden. Aan de andere kant zag Van Mook geen reden voor de 
directe erkenning van de onafhankelijkheid van Indonesië. Het land was 
daarvoor niet geschikt en zou ten prooi vallen aan de machinaties van ande
re mogendheden. Het zou voor Nederland dan onmogelijk zijn verantwoor
delijkheid voor de gang van zaken te kunnen dragen. De weg naar een deel- 
statenconstructie, met Nederland en de West verenigd in één staatsverband, 
leek hem een goede weg, mits getracht zou worden het recht op onafhanke
lijkheid symbolisch in een verdrag vast te leggen. Van Mook wees hierbij op 
de Malino-gedachte. Alleen zo was volgens hem een duurzaam rijksverband 
te bewerkstelligen. Een al te strakke band tussen zulke uiteenlopende gebie
den moest vermeden worden. De behoefte aan samengaan met Nederland 
was er, maar diende de waardigheid van de Indonesiërs niet te kwetsen. "In
dien het inzicht juist is, dat uit de eeuwenlange relatie tussen Nederlanders 
en Indonesiërs de wil en de mogelijkheid van samenwerking behouden zijn 
gebleven, ondanks de omwentelingen van de laatste vijf jaren, dan is dit op 
zichzelf belangrijker, dan welke vorm ook en kan op die grondslag ... iets tot 
stand worden gebracht dat voor beide volken eervol en begerenswaard kan 
zijn", aldus Van Mook in zijn nota. Concreet moest Nederland daartoe vol
gens hem de aspiraties van de Republiek eerbiedigen en de Republiek de 
nationale en internationale verantwoordelijkheid van Nederland erkennen. 
Daarna kon praktisch aan de overdracht van de Nederlandse verantwoor
delijkheid worden gewerkt. Een royale behandeling van de Indonesiërs zou 
wel eens betere vooruitzichten kunnen scheppen voor een blijvende band 
tussen Nederland en de Oost dan een lange overgangsperiode. Bij het herstel 
van orde en rust was het naar de mening van Van Mook verstandig de Indo
nesiërs dit zelf te laten opknappen en hen slechts hulp aan te bieden. De ge
allieerde Nederlandse bruggehoofden moesten in het geheel van Java en 
Sumatra worden geïntegreerd om duidelijk te maken dat Nederland geen ex- 
tra-territoriale gebieden nastreefde. Een aparte regeling voor de hoofdstad 
van de federatie ware wellicht te treffen. Contact met de Malino-gebieden 
moest worden gelegd en de Rijksconferentie ter voorbereiding van een ge
meenschappelijk Statuut worden gestart. Bij weigering door de Republiek 
van de Nederlandse voorstellen bleef weinig meer over dan internationale 
interventie of militaire actie. "Het is echter zeer de vraag of Nederland tot 
zulk een actie kan overgaan, zonder in interne en internationale moeilijkhe
den te geraken, zodat dit alternatief welhaast onbruikbaar is", aldus deze 
profetische aantekening van Van Mook, die in 1947 dit alternatief overigens 
wél heeft aanbevolen.94

Van Mook, die met zijn kennis van zaken in de CG een overwicht had op 
de overige leden, gaf in deze nota een lijn aan, waarmee Schermerhorn het 
zeker eens was. De Boer, die minder uitgesproken opvattingen over de Indi
sche kwestie had en zich aanpaste aan wat de heersende mening was, kon
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zich er eveneens mee verenigen. Van Poll echter gold als de meest onzekere 
factor. Van Mook stelde eind september 1946 vast dat Van Poll veel leerde, 
omdat hij "van critiserende functie in de verantwoordelijkheid is gestort". 
Van Poll kon dan wel een eind meegaan met de gedachten van Van Mook, 
zoals in de genoemde nota neergelegd, maar hij was het oneens met het uit
gangspunt, namelijk de erkenning van wat zich revolutionair had voorge
daan als de Republiek met een bepaald grondgebied, aldus zijn opinie in de 
vergadering van de CG van 30 september 1946. De instructie van de CG eiste 
dat men vasthield aan de constitutie, die geen Republiek kende. Theoretisch 
wilde Van Poll het recht op revolutie afwijzen en de deugdelijkheid van een 
bewind ter beoordeling laten aan de soevereine macht, al kon hij praktisch 
instemmen met de houding om de Indonesiërs niet in de hoek te drukken. 
Zo wilde hij wel de-facto de Republiek erkennen om tot een overeenkomst te 
geraken en vertegenwoordigers van de Republiek opnemen in het federale 
bestuur. Voor Sumatra moest door een gemengde regeringscommissie een 
definitieve status worden voorbereid. Aan de andere kant was voor hem een 
recht op zelfbeschikking, dus op werkelijke afscheiding, onaanvaardbaar, al 
erkende hij dat na de overgangsperiode de Indonesiërs een zodanige zelf
standige macht zouden vormen dat Nederland een afscheiding niet zou 
kunnen verhinderen. Het probleem was natuurlijk dat in de onderhandelin
gen naast praktische punten ook de meer algemene zaken, zoals de erken
ning van het zelfbeschikkingsrecht, aan de orde moesten komen, wilde de 
Republiek zich tevreden gesteld zien. Voor Van Poll woog de soevereiniteit 
van Nederland in Indië zwaar, te meer daar hij de indruk had dat de Repu
bliek overschat werd. Nederland, dat de soevereiniteit diende uit te oefenen 
ten bate van de Indonesische bevolking, mocht de grote massa der bevolking 
niet overleveren aan de persoonlijke ambities van een leidende laag, gedra
gen door een mengeling van nationalisme en anti-Nederlandse gevoelens. 
De soevereiniteit van Nederland werd, dat gaf Van Poll toe, door de Engelse 
aanwezigheid ingeperkt, maar kon na het vertrek van de Britten geheel wor
den hersteld. Een koloniale oorlog kwam daarvoor niet in aanmerking, maar 
wel, zoals hij het noemde, het toedienen van een flinke klap onder handha
ving van de bereidheid tot het doen van politieke concessies.95

Van Poll bevond zich met zijn voorkeur voor een militaire actie om duide
lijk te maken wie op dat moment verantwoordelijk was voor orde en rust en 
om een einde te maken aan allerlei door de Republiek georganiseerde of aan 
de republikeinse wanorde geweten onaangenaamheden, zoals het achterwe
ge blijven van voedselleveranties aan de enclaves op Java, de onderbreking 
van de drinkwatervoorziening voor Soerabaja, de militaire schermutselingen 
rondom de Brits-Nederlandse enclaves en de aanslagen op Chinezen door 
bepaalde volksgroepen in zogeheten republikeins gebied of niemandsland - 
bijvoorbeeld op Sumatra - en om geïnterneerden te bevrijden, in het gezel
schap van generaal Spoor. In de Raad-MAK van 31 juli 1946 had deze er ook 
voor gepleit om, nog voor de opbouw van de krijgsmacht van het Neder-
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landse gezag in Indië volgens plan was voltooid, een militair gokje te wagen, 
zoals in de vorm van een beperkte stoot op het hoofdkwartier van de Repu
bliek. Hierdoor kon wellicht de basis worden gelegd voor vruchtdragende 
besprekingen, aldus Spoor.96 Van Poll moet ongetwijfeld door Spoor in Bata
via op de hoogte zijn gesteld van diens visie en deze visie hebben gedeeld. 
Overigens: ook Jonkman was ervan overtuigd dat een gewapend conflict on
vermijdelijk was, indien de incidenten voortgingen en de Republiek bleef 
vasthouden aan de eis dat geen troepenzendingen meer naar Indië zouden 
plaatsvinden alvorens akkoord te kunnen gaan met een wapenstilstand. De 
talloze incidenten bewezen in de ogen van Jonkman de juistheid van de 
troepenzendingen.97 Uiteindelijk zou de Republiek inbinden en de betref
fende eis laten vallen.

Voor de Nederlandse regering was geweld tegelijkertijd nog om een ande
re reden een zaak van ernstige overweging, namelijk de verzorging van de 
economische belangen van het Nederlands-Indische bedrijfsleven. Op 30 
september 1946 verleenden Beel en Jonkman audiëntie aan zes bestuursleden 
van de ondernemersraad van Nederlands-Indië, waarbij over het thema van 
het herstel van de rechts- en bedrijfszekerheid voor de ondernemers in Indië
- vooral op Java binnen republikeins gebied, waar veel plantages en bedrij
ven waren gelegen - werd gesproken. De vertegenwoordigers van het be
drijfsleven uitten hun twijfel over de vraag hoe de situatie voor de onderne
mers zou zijn, wanneer autonomie aan diverse delen van Indonesië zou zijn 
verleend en wanneer de overgangstijd zou zijn verstreken. Contact met Van 
Mook had de ondernemersraad geleerd dat van de zijde van het gouverne
ment niet op waarborgen gerekend moest worden, maar dat het bedrijfsle
ven zelf maar met de nieuwe machthebbers in Indië, zoals in de Republiek, 
moest gaan praten. Dit was voor het bedrijfsleven onaanvaardbaar, omdat zo 
geen herstel op basis van kredieten en investeringen mogelijk was. Zowel 
Beel als Jonkman verzekerden de heren dat Van Mook het hier bij het ver
keerde eind had. Reeds door de plaatsing van De Boer in de CG en de ver
sterking van de financieel-economische ondersteuning van de CG was dui
delijk gemaakt dat het de Nederlandse regering niet alleen om de politiek 
ging, maar ook om economische waarborgen. Jonkman zei op de hoogte te 
zijn van de inbeslagname door de Republiek van de Nederlandse eigen
dommen op haar territoir. Bij realistische inschatting leek het Jonkman vrij
wel onmogelijk met de Republiek overeenstemming over rechtsherstel van 
deze eigendommen te bereiken. De minister achtte het niet ondenkbaar dat 
de regering dan aan de V.N. moest melden:"dat wij niet in staat zijn anders 
dan met geweld dit afhankelijke gebied, waarvoor de zorg en de verant
woordelijkheid op ons zijn gelegd, te hanteren". De regering zou niettemin 
streven naar een aanvaardbare en voor Nederland waardige oplossing.98 De 
Nederlandse regering was op de hoogte van de Amerikaanse visie dat de tijd
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De Commissie-Generaal woonde een gedeelte van de minderheden-conferentie bij, gehou
den te Pangkal Pinang op Bangka van 1-12 oktober 1946. CG, landvoogd en een deel van de 
conferentiegangers voor het conferentiegebouw. Op de foto v.l.n.r. (eerste rij vanaf de 2e 
persoon): CG-lid F. de Boer, CG-lid M.J.M. van Poll, lt.-gouverneur-generaal dr. H.J. van 
Mook en de voorzitter van de CG prof.dr.ir.W. Schermerhorn. (Foto Anefo)

"In de instructie van de Commissie-Generaal stond ook, dat die het welslagen van de bijeenkomst te 
Pangkal Pinang bevorderen moest. Maar die bepaling was eigenlijk overbodig, want daar zorgde Van 
Mook zelf wel voor als Landvoogd. De conferenties van Malino, Pangkal Pinang en Denpasar waren 
machtige werkstukken van hem alleen." (Uit: Nederland en Indonesië beide vrij. Memoires van 
m r.JA. Jonkman, pp. 78-79)
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van "political empires" voorbij was, maar dat die van "economic empires" 
was aangebroken. Zij moet hierin ongetwijfeld een onderstreping van haar 
politiek inzake Indië, zoals ook voorgedragen tegenover de Indische onder
nemers, hebben gezien.99

Kon op het punt van de verzorging van de Nederlands-Indische onderne
mersbelangen in republikeins gebied worden gesproken van een duidelijk 
verschil van opvatting op dat moment tussen Van Mook en de Nederlandse 
regering, inzake de verantwoordelijkheid van Nederland voor de belangen 
van de minderheden in Indonesië liepen de opvattingen tussen het gezag in 
Indië en dat in Nederland parallel. Hoewel op de Malino-conferentie de Chi
nese minderheden van Bangka en West-Borneo konden worden gehoord, 
was er behoefte aan een conferentie van het Nederlands gezag met verte
genwoordigers van alle minderheden in Indonesië, namelijk de Indo-Euro- 
peanen, de Chinezen en de Arabieren, over de vraag hoe in de toekomst de 
fundamentele menselijke rechten en vrijheden ook voor de niet-Indonesische 
minderheden in de nieuwe verhoudingen konden worden gewaarborgd. De 
republikeinse druk op leden van deze minderheden in eigen gebied verhin
derde een volledige vertegenwoordiging van alle minderhedenconcentraties 
in Indonesië alsook een vrijuit spreken van sommige vertegenwoordigers 
over de politieke toekomst van Indonesië op deze conferentie, die te Pangkal 
Pinang op Bangka van 1 tot 12 oktober 1946 werd gehouden. Deze conferen
tie, geopend door conferentievoorzitter Van Mook en bijgewoond door de 
CG, had een geheel ander karakter dan die te Malino. Waar in Malino de 
nieuwe verhoudingen bij de Indonesiërs voorop hadden gestaan, stond te 
Pangkal Pinang bij de niet-Indonesiërs de voorzichtigheid bij het bereiken 
van die nieuwe verhoudingen, veelal op praktisch gebied, in het middelpunt 
van de debatten. De conferentie sprak zich, met uitzondering van de Chinese 
afgevaardigden die wilden wachten totdat de politieke horizon was opge
klaard, positief uit over de grote lijn, welke bij de oplossing van de vraag
stukken in Indië werd nagestreefd en te Malino was bevestigd. Nadruk werd 
gelegd op de godsdienst- en gewetensvrijheid. Gevraagd werd om verte
genwoordigers van de minderheidsgroepen in de voorlopige raden die de 
Indische regering voor onder meer Zuid-Celebes had ingesteld. Een van de 
resoluties vroeg om een afzonderlijke status van Nieuw-Guinea, van Indone
sië afgescheiden, binnen het Koninkrijk, teneinde als emigratieland te kun
nen dienen voor groepen (Indische) Nederlanders, die een uitweg zochten 
uit de door de staatkundige ontwikkelingen ontstane sociale moeilijkhe
den.100 De Republiek zag deze conferentie, evenals de Malino-conferentie, 
als het organiseren van het verzet binnen Indonesië tegen de aspiraties van 
de Republiek.
Zo lagen er verschillende verlangens op tafel alvorens onderhandeld kon 
worden. De Nederlandse regering was uit op terugdringing van de Repu
bliek tot een deelstaat in een federatie, waarbij de Republiek zich zou dienen 
te onderwerpen aan normen van orde, rust, bestaans- en rechtszekerheid,
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De voorzitter van de Commissie-Generaal, prof.dr.ir.W. Schermerhorn, tijdens zijn toe
spraak bij gelegenheid van de eerste vergadering van de Nederlandse en republikeinse de
legaties onder voorzitterschap van Lord Killearn in het Britse consulaat-generaal te Batavia 
op 7 oktober 1946. Miles W. Lampson, Lord Killearn, Special Commissioner for South-East 
Asia, was door de Britse regering, die het geallieerde gezag in Nederlands-Indië vertegen
woordigde, naar Batavia gezonden om de beide partijen weer aan de onderhandelingstafel 
te krijgen. V.l.n.r.: M.J.M. van Poll, lid van de Commissie-Generaal; lt.-gouverneur-generaal 
dr.H.J. van Mook; CG-voorzitter Schermerhorn en uiterst rechts Lord Killearn. (Foto Anefo)
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zoals in het rechtsherstel van de ondernemers en de bescherming van de 
minderheden. De Indische regering onder Van Mook was het in grote lijn 
hiermee eens, maar was anderszins geneigd de Republiek te ontzien en niet 
te onderschatten zolang de middelen niet voorhanden waren om de eigen 
wil op te leggen, zo men dat al wilde. De meerderheid van de CG zat op de
zelfde lijn als Van Mook, behalve Van Poll.

De eerste fase van de onderhandelingen
Op 7 oktober 1946 vond de eerste vergadering van de CG met de Indone

sische delegatie, bestaande uit de sedert 2 oktober 1946 als minister-presi
dent van zijn derde kabinet optredende Soetan Sjahrir, de minister van Bin
nenlandse Zaken Moh. Roem, de minister van Justitie, dr. T. Soesanto en mi
nister van Staat, dr. Soedarsono, onder voorzitterschap van de Engelse be
middelaar Lord Killearn plaats in het Britse consulaat-generaal in Batavia. In 
zijn openingsspeech sprak Lord Killearn de verwachting uit dat, gelet op de 
wens van de twee partijen om tot een accoord te geraken, succes niet kon 
uitblijven: "If you are successful in resolving your differences you will be 
setting a shining example of reason and wisdom to many other people who 
are in difficulty and perplexity." Sjahrir had lof voor het Britse begrip voor 
de Indonesische nationale beweging. Hij sprak zijn vertrouwen uit dat, in
dien er een sfeer van vertrouwen kon worden gevormd door bepaalde stap
pen, een oplossing van het Nederlands-Indonesisch geschil voor het grijpen 
lag. De persoonlijkheid van de Nederlandse delegatieleider was voor de In
donesiërs de garantie dat de onderhandelingen met respect voor eikaars 
standpunt zouden worden gevoerd. Schermerhorn benadrukte dat de CG 
zeker de twee regeringspartijen, maar verder ook een ruime meerderheid 
onder het Nederlandse volk vertegenwoordigde. In zijn redevoering kon
digde hij al aan dat men uit moest zijn op aangepaste constructies voor de 
problemen en derhalve op onorthodoxe oplossingen.101

Aan het slot van deze eerste vergadering tussen de Nederlandse en Indo
nesische delegatie werd onder meer de afspraak gemaakt dat het overleg van 
de wapenstilstandscommissie - Truce Committee - zou starten op 9 oktober, 
eveneens onder voorzitterschap van Lord Killearn. Zonder een wapenstil
stand was het immers onmogelijk aan een politieke overeenkomst voort te 
kunnen werken. Schermerhorn had door een aantal gesprekken met Sjahrir 
de weg geëffend voor een "truce". Merkwaardig was dat Sjahrir zo snel in
ging op de suggesties van de Brits-Nederlandse kant om de "truce" te base
ren op de militaire status-quo, wat betekende: Britten en Nederlanders op 
dat moment tezamen. Hiermee werd ook de Nederlandse Expeditionaire 
Macht, die er al was of nog moest aankomen in zoverre Britse plaatsen werd 
ingenomen, binnengesluisd. De eis tot stopzetting van de troepenzendingen 
vanuit Nederland had de Republiek laten vallen. Lord Killearn had al bij zijn 
bezoek aan Djocja in september 1946 tegenover Sjahrir verklaard dat het bin
nenbrengen van Nederlandse troepen ter aflossing van Britse eenheden geen 
deel van de besprekingen kon uitmaken, waarmee Sjahrir toen al zou hebben
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ingestemd. De Republiek kreeg met deze wapenstilstandsovereenkomst de 
gelegenheid orde op eigen zaken te stellen en aldus te tonen hoe ver haar 
gepretendeerd gezag eigenlijk ging. De militaire gegevens die bij deze on
derhandelingen op tafel moesten komen, noopten Sjahrir tot intern beraad, 
omdat alleen al de 56.000 man Nederlandse troepen, die per 30 november 
1946 in West-Java aanwezig zouden zijn, door de republikeinse militairen als 
een bedreiging werden gezien.102 Uiteindelijk werd op 14 oktober 1946 tus
sen de drie betrokken partijen, de Britten, Nederlanders en Indonesiërs, een 
wapenstilstand getekend met voor het Nederlandse gezag gunstige condi
ties. De wapenstilstandsovereenkomst betekende onder meer dat de over
dracht door de Britten zou plaatsvinden conform de Nederlandse soevereini
teit, dat wilde zeggen aan het Nederlandse gezag; de Nederlandse militairen 
zouden de plaatsen van de Britten mogen overnemen. In de wapenstil
standsovereenkomst was de Britten in de persoon van de Britse Comman- 
der-in-Chief Land Forces in South East Asia de rol van onpartijdige derde bij 
geschillen over deze overeenkomst na 30 november 1946 toebedeeld, hetgeen 
voor de republikeinen een zekere troost moest bieden. De republikeinen was 
duidelijk gemaakt dat de bedreiging door de Nederlandse troepen, zoals 
door de Republiek gevoeld, zonder een wapenstilstand groter was dan mèt 
een wapenstilstand. De "truce" immers ging uit van een beperkt aantal mili
tairen aan Nederlandse kant, waarbij nog werd vastgelegd dat beide partijen
- de Britten zouden immers zich op 30 november 1946 militair volledig uit 
Indië hebben teruggetrokken - het troepengetal gestaag zouden verminde
ren. Aan Nederlandse kant hoopte men hiermee ook tegemoet te komen aan 
een der resoluties van de conferentie van Pangkal Pinang, waarin werd ge
vraagd om zo snel mogelijke demobilisatie van de reeds jaren gemobiliseer
de KNIL-militairen. Voor de Nederlandse militaire top betekende deze over
eenkomst dat men er rekening mee moest houden dat de militaire activitei
ten beperkt moesten worden. De Legervoorlichtingsdienst in Indië stelde 
dan ook in een intern stuk bestemd voor alle militaire gezaghebbenden in 
Indië dat het gesloten akkoord een uiting was van de wil van Nederland een 
oplossing te bereiken, maar dat men toch op zijn hoede moest blijven voor 
het harde gegeven dat de republikeinse troepen zeer heterogeen waren sa
mengesteld en dat derhalve niet alle commandanten van deze troepen de re
publikeinse regeringsbeslissing zouden gehoorzamen.103

Al waren Killearn en Schermerhorn enthousiast over het wapenstilstands- 
akkoord, waarin overigens geen demarcatielijn was vastgelegd - een aparte 
commissie zou daaraan werken -, de Nederlandse regering was terughou
dender. Jonkman bewandelde in het kabinetsberaad zijn favoriete weg om 
het Indië-beleid binnen te halen: de Indonesische feiten stuk voor stuk op
dienen, onder het uiten van kritiek op de onderhandelaars in Indië met ge
lijktijdige bespiegelingen over de voordelen van de bereikte stappen. Van
daar dat Jonkman in de vergadering van de ministerraad van 21 oktober 
1946 constateerde dat de regering voor een fait accompli was gesteld. Hij liet
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De voorzitter van de Commissie-Generaal, prof.dr.ir.W. Schermerhorn (links), schudt de 
hand van de premier van de Republiek Indonesia, Soetan Sjahrir, na de ondertekening van 
de bestandsovereenkomst tussen beide partijen in het Britse consulaat-generaal in Batavia 
op 14 oktober 1946; in het midden Lord Killearn, de Britse Special Commissioner for South- 
East Asia. (Foto Ipphos).
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Voor de Indonesiërs geldt de handdruk tussen Schermerhorn en Sjahrir onder het toeziend 
oog van Lord Killearn op 14 oktober 1946 als symbolisch voor de erkenning van de nieuwe 
na-oorlogse verhoudingen door het oude koloniale gezag, te weten de geboorte van de Re
publiek Indonesia. De historische gebeurtenis is dan ook in steen vereeuwigd in het monu
ment, dat in de tuin van het - inmiddels tot nationale gedenkplaats verheven - conferentie
oord te Linggarjati de herinnering aan de totstandkoming van de militaire en politieke over
eenkomst van Batavia-Linggadjati van oktober -november 1946 tussen het Nederlandse ge
zag en vertegenwoordigers van de Republiek levend moet houden. (Foto mevr.P.A.H. Ap- 
pels-Van Heijst)
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niet na bedenkelijke kanten in de wapenstilstandsovereenkomst op te noe
men, waartegenover dan toch ook voordelen voor Nederland konden wor
den gesteld. Zo was de Republiek volgens hem door deze overeenkomst als 
een gelijkwaardige partij naast Nederland komen te staan, waartegenover 
Nederland het herstel van het overleg als positief punt kon zetten. Het twee
de punt dat de Indonesiërs hadden weten te bereiken was dat de militaire 
activiteiten van het Nederlandse gezag aan zekere banden waren gelegd - 
met name in de bepaling van de omvang, ontplooiing, patrouille-activiteiten 
e.d. -, waardoor Nederland volgens de minister van O.G. werd gehinderd in 
het herstel van het geschokte prestige door militaire acties. Daartegenover 
stond het voordeel dat de Republiek wel eens gedwongen kon worden met 
het Nederlandse gezag samen te werken, indien zou blijken dat de Repu
bliek niet in staat zou zijn allerlei gewapende benden en groepen binnen de 
Republiek tot de orde te roepen. Ten derde was de Republiek erin geslaagd 
te bepalen dat meningsverschillen over het optreden van de twee gewapen
de machten dienden te worden voorgelegd aan de Britse opperbevelhebber 
in Singapore, die een beslissende stem was toegemeten. Daartegenover had 
Nederland volgens Jonkman weten te bereiken dat de wapenstilstand was 
gesloten op basis van de sterkte van dat moment van alle geallieerde troe
pen. De vervanging van de Britse door de Nederlandse troepen was daarmee 
door de Republiek aanvaard. De Raad begreep goed dat alleen al deze wa
penstilstandsovereenkomst in Nederland zelf voor velen onverteerbaar zou 
zijn: de al eerder genoemde Meyer Ranneft, lid van de Raad van State die 
zich ook had uitgesproken tegen de politiek van dit kabinet (uitzending CG), 
had bijvoorbeeld in een brief aan de ministerraad en de beide Kamers der 
Staten-Generaal geklaagd dat de medezeggenschap van de Republiek en En
geland over de gewapende macht van het Koninkrijk in strijd was met de 
Grondwet en de wet.104 Op verzoek van de ministerraad zou de minister van 
O.G. met meer klem Van Mook en de CG vragen de Raad tijdig voor te lich
ten omtrent hetgeen op handen was. Zelf was Jonkman - naar hij tegenover 
zijn afdelingschefs zei - niet ontevreden over dit eerste akkoord met de Re
publiek. De politieke werkelijkheid dwong volgens hem ertoe dat Nederland 
de Republiek erkende als gelijkwaardige tegenpartij; wanneer twee gelijk
waardige partijen een overeenkomst sluiten, moet een onpartijdige derde - 
Engeland middels de opperbevelhebber in Singapore - daarbij zijn betrok
ken.105

Hoewel de echte politieke onderhandelingen tussen het Nederlandse ge
zag en de Republiek nog moesten beginnen, had de "truce" ook geleid tot de 
instelling van gemengde Nederlands-Indonesische commissies voor de poli
tieke toepassing van het bestand, waaronder men verstond: de evacuatie van 
geïnterneerden en de verzorging van de gezinshereniging; een onderzoek 
naar het lot van ontvoerde of op andere wijze verdwenen personen en het 
bespreken van de wederzijdse publiciteitscampagnes (tegengaan agressieve 
propaganda).106 Het was een stap naar samenwerking tussen het Nederland-
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Eerste accoord in Batavia

Uit: De Groene Amsterdammer 19 oktober 1946 (L.J. Jordaan)

Links: de voorzitter van de Commissie-Generaal, oud-premier dr.ir.W. Schermerhorn; 
rechts: de republikeinse premier en minister van Buitenlandse Zaken Soetan Sjahrir.
De verwijzing in het vierhandig tot klinken gebrachte eerste accoord te Batavia gold prof. 
dr.F.C. Gerretson, lid van de CHU, die in publikaties en redevoeringen ten strijde trok tegen 
de Indische politiek van de regering (zie aantekening 1132).
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se gezag en de Republiek op niet-militair terrein, waardoor een sfeer van 
vertrouwen kon worden bereikt die nodig was om de werkelijke onderhan
delingen te doen slagen. Toen in juli 1947 Nederland de balans opmaakte 
van deze wapenstilstandsovereenkomst en de daarmee samenhangende 
commissiearbeid, moest men echter tot de conclusie komen dat de bedoelin
gen vromer waren geweest dan de resultaten konden rechtvaardigen. De 
daadwerkelijke uitvoering van deze overeenkomst werd dan ook het voor
naamste onderdeel van het Nederlandse pakket van eisen, dat tot inzet werd 
van de dreiging met een militaire actie tegen de Republiek.

Op 22 oktober 1946 startte de eerste politieke bespreking ten huize van 
Sjahrir in Batavia, waarbij de CG-leden Schermerhorn, Van Poll en De Boer 
en zes republikeinen, te weten premier Sjahrir, minister van Binnenlandse 
Zaken Moh. Roem, minister van Justitie Tirtopradjo Soesanto, minister van 
Economische Zaken A.K. Gani, minister van Defensie Amir Sjarifoeddin en 
de vice-minister van Gezondheid J. Leimena aanwezig waren. Van Mook, 
die aan de overige Nederlands-Indonesische politieke besprekingen ter voor
bereiding van een overeenkomst (10 zittingen) op één keer na steeds zou 
deelnemen, was voor deze openingszitting verhinderd. In het zicht van de 
politieke onderhandelingen had Sjahrir tegenover Schermerhorn er voor ge
pleit om in afwijking van hetgeen eerder was afgesproken omtrent de positie 
van Lord Killearn, deze onderhandelingsronde toch in zijn geheel - na de 
openingszitting van 7 oktober 1946 - onder voorzitterschap van de Britse di
plomaat te laten plaatsvinden. Schermerhorn voelde daar niets voor: hij was 
van mening dat de twee verantwoordelijke partijen in staat moesten zijn zelf 
een akkoord te bereiken. De republikeinen bleken echter een derde partij, als 
mogelijke onafhankelijke getuige, op prijs te stellen om bij een mislukking 
van de onderhandelingen de schuldvraag te kunnen doen analyseren. Het 
Nederlandse standpunt heeft geprevaleerd. Wel is bijzondere aandacht be
steed aan de notulering van deze politieke besprekingen. De CG was nog 
dezelfde dag, kort voor de besprekingen met de republikeinen, met Van 
Mook nogmaals in conclaaf gegaan om een strategie af te spreken. Van Mook 
wilde de besprekingen beginnen met discussies over de eind vorm van de 
nieuwe staatsconstructie en van daaruit terugwerken naar de situatie van dat 
moment. De overgangstermijn wilde hij duidelijk naar de achtergrond bren
gen, omdat hij vreesde dat die termijn slechts nadelen kon bieden. Scher
merhorn had hierop ingehaakt en gesteld dat men de Indonesiërs dan vrij 
ver tegemoet moest komen: volstrekte gelijkheid en een verdragsverhouding 
tussen het Koninkrijk en de Republiek. Dit ging Van Poll veel te ver. De zelf
standigheid van Indonesië kon voorop worden gesteld, indien deze werd 
geplaatst in een groot verband met Nederland. In geen geval kon volgens 
Van Poll een verhouding worden verondersteld, waarbij de eenheid onder 
de Kroon werd losgelaten. Het bleek dat Van Poll een "zware" Nederlands- 
Indonesische Unie wilde bereiken met gemeenschappelijke organen, zoals 
voor de buitenlandse betrekkingen en de defensie. De Kroon zou dan geen
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ornament zijn. Waar Schermerhorn het hoofd van de regering door de Kroon 
wilde laten benoemen, wilde Van Poll niet verder gaan dan de federatie in 
Indië het recht te geven een landvoogd ter benoeming voor te dragen. Van 
Mook vond dat men deze zaak niet zozeer principieel als praktisch bij de re
publikeinen moest aankaarten en hen moest wijzen op de grote voordelen in 
een groter verband te worden ondergebracht. Men moest voor gemeen
schappelijke belangen gemeenschappelijke organen vinden op een originele, 
geheel van het Engelse voorbeeld van het Gemenebest afwijkende, manier. 
Volgens Van Mook konden de Indonesiërs toch geen bezwaar maken tegen 
een overgangstijd, waarin de nieuwe organen werden gevormd en het Ko
ninkrijk werd veranderd, mits men maar duidelijk was over hetgeen uitein
delijk tot stand zou worden gebracht. Dat betekende wel dat in het begin de 
oude situatie grotendeels nog zou voortbestaan. Tenslotte werd men het eens 
over de kwestie Sumatra: de scheiding tussen Java en Sumatra zou zich van
zelf voltrekken.107

Met de genoemde hoopvolle gedachte over de inschikkelijkheid van de re
publikeinen voor zoveel logische argumenten aan Nederlandse kant ging de 
CG naar het huis van Sjahrir, dat afwisselend met paleis Rijswijk - kantoor 
van de CG - onderdak bood voor de politieke besprekingen. Op de eerste 
conferentie bleek al onmiddellijk dat de Nederlanders wel konden menen 
met een schone lei te beginnen, maar dat van republikeinse zijde het wan
trouwen bestond dat de Nederlanders niet echt rekening wilden houden met 
de wens van de Indonesiërs om op eigen kracht aan hun toekomst vorm te 
kunnen geven. Sjahrir vroeg zich af wat de bevolking van Indonesië aan 
moest met allerlei algemene begrippen, zoals de door Schermerhorn bepleit
te nieuwe wereldorde van grotere verbanden waaronder dan de na te stre
ven rechtsorde tussen Nederland en Indonesië moest worden gerangschikt. 
De Indonesiërs wilden eindelijk wel eens concrete vooruitgang voor hun 
zelfstandigheid geboekt zien. Van Poll merkte daarop op dat men van Ne
derlandse kant niet wilde afdingen op de wens van de Indonesiërs baas te 
worden in eigen huis. Het CG-lid tekende daarbij wel aan: "Daarbovenuit 
gaat echter de samenwerking van beide volkeren."108

Van Poll heeft in de tweede vergadering van de CG en de republikeinen 
zijn uitlatingen op de eerste vergadering verduidelijkt. Het ging volgens hem 
om twee zaken: de bewoners van Indonesië moesten baas worden in eigen 
huis; Nederlanders en Indonesiërs moesten zo nauw mogelijk samenwerken. 
Van Poll wilde de term "baas in eigen huis" slechts begrijpen als een aparte 
vorm van soevereiniteit die recht zou doen aan de werkelijke soevereiniteit 
van de individuen in het land. Het ging derhalve niet om een schijnsoeverei- 
niteit, zoals Van Poll die meende te kunnen aanwijzen in Oost-Europa of 
Midden-Amerika, maar om een soevereiniteit zoals Canada en Australië die 
genoten onder de Engelse kroon. Daarnaast wees Van Poll op de betrekke
lijkheid van het begrip soevereiniteit: bepaalde landen gaven delen van hun 
soevereiniteit juist op terwille van het scheppen van grotere eenheden, ter-
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wijl ook erkend moest worden dat in de internationale betrekkingen de in
terdependentie de plaats innam van de independentie. In deze beperkte zin 
hield Van Poll zijn gehoor de zelfstandige ontwikkeling op Java voor; over 
Sumatra wilde hij niet spreken. Wat betreft de samenwerking tussen Neder
land en Indonesië wees hij op de noodzaak tussen machten als de bestaande 
grote mogendheden en India de kleinere landen door samenwerking te laten 
overleven. De uitwerking van deze gedachte zag Van Poll als volgt: dat "in 
een vrijwillig gevormde Unie van Nederland en Indonesië beide partijen ge
lijkwaardig vertegenwoordigd moeten zijn; en dat deze Unie organen zal 
moeten hebben om zich tegenover de overige wereld als een eenheid te 
handhaven en om machtsmiddelen, economische en culturele waarden, ge
zamenlijk te beheren en uit te wisselen". Onder Indonesië begreep Van Poll 
een federatie van staten, de Verenigde Staten van Indonesië (VSI). In dit ka
der kon volgens hem gesproken worden over zelfstandige Indonesische sta
ten.109 Hiermee gaf Van Poll het standpunt van de CG over de gewenste toe
komstige structuur weer. Voor Schermerhorn was het van groot belang dat 
juist Van Poll deze constructie zou lanceren, omdat bij aanvaarding van dit 
plan de KVP dan moeilijk meer terug kon. "Ik betwijfel of Van Poll zelf door
ziet, waarmee hij eigenlijk bezig is", aldus noteerde de CG-voorzitter in zijn 
dagboek, die het verder opmerkelijk had gevonden dat Van Poll toch meer 
begrip had gekregen voor de revolutionaire situatie in Indië en daaraan met 
zijn denkbeelden tegemoet had willen komen.110

Voor de Indonesiërs bleef het verhaal van Van Poll te vaag. Hoe moest 
men nu die federatie in Indië en die Unie met Nederland zien? De republi
keinen wilden meer van de concrete toestand uitgaan en vroegen de CG hoe 
die stond tegenover de Republiek zoals die reilde en zeilde. Met name Sjahrir 
wees erop dat de psychologische factoren in het oog moesten worden ge
houden. De Indonesische bevolking verlangde volgens hem een duidelijke 
uitspraak over de onafhankelijkheid. Vanuit deze antithetische situatie was 
het Nederlandse denkbeeld, de synthese, naar zijn mening moeilijk aan
vaardbaar voor de bevolking. Van de kant van de CG werd erop gewezen 
dat de Republiek een wezenlijk bestanddeel zou vormen van de nieuwe 
rechtsorde en dat de plaats van de Republiek in Nederland slechts aan
vaardbaar zou zijn, indien gelijktijdig een beeld van de eindtoestand kon 
worden gepubliceerd. Hierdoor werd volgens de CG ook de economische 
continuïteit gewaarborgd.111

De CG kon dan wel menen voor de Republiek interessante perspectieven 
te openen, voor de Republiek waren de voorstellen van de CG te mager. Het 
bezwaar van de Republiek gold nog niet eens de federatieve structuur in In
dië zelf - waarin Java toch altijd het overwicht zou hebben -, maar wel de 
Unie met Nederland en de positie van de Kroon. In hun voorstel dat op de 
derde vergadering van de CG en de republikeinen op 1 november 1946 op 
tafel werd gelegd, stelden de republikeinen voor tussen de Republiek Ver
enigde Staten van Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden een langdu-
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rig - voor 30 jaar - politiek, militair en economisch verbond te sluiten, voor 
de uitvoering waarvan zo nodig met Nederland gemeenschappelijke orga
nen geschapen zouden worden. De Republiek Indonesia zou in dit plan de 
rechten en eigendommen van de Nederlanders respecteren; de toelating en 
vestiging van Nederlanders in de Republiek zou bijzonder gunstig worden 
geregeld. De Nederlandse troepensterkte zou na het van kracht worden van 
een dergelijke overeenkomst moeten worden beperkt tot 50.000. De Unie en 
de Kroon werden in dit republikeinse voorstel geëcarteerd. Ter vergadering 
bleek dat beide partijen zeiden dat het eigen voorstel het enige was dat voor 
de achterban aanvaardbaar zou zijn: de CG met de Unie en de gemeen
schappelijke Kroon; de republikeinen die slechts een bijzondere overeen
komst wilden tussen twee volledig soevereine naties. De CG liet op een dui
delijke vraag van Sjahrir dan ook weten dat de CG geen machtiging had om 
een overeenkomst te tekenen zonder Unie en Kroon.112

Aan de andere kant had de CG te maken met een aarzelend Den Haag, 
waarmee de contacten stroef waren geworden. Het uiterst koele telegram 
van Jonkman naar aanleiding van het afsluiten van de "truce", namelijk dat 
hij verheugd was over de verheugenis van de CG, was daarvan een aandui
ding. In vervolg op de klachten in de ministerraad over de verrassingen die 
de CG de Nederlandse regering met deze "truce" had bezorgd, volgde daar
op het telegram van 24 oktober 1946 van Jonkman, waarin deze van de CG 
vroeg de instructie scherp in het oog te houden en hij constateerde dat met 
de "truce" werd afgeweken van eerdere Nederlandse standpunten en de 
grenzen van de staatsrechtelijke uitgangspunten waren bereikt. De minister 
van O.G. beval de CG aan zich door de Britten niet te vroeg naar een basis
overeenkomst te laten jagen. Schermerhorn was over deze telegrammen zeer 
verbolgen. "Ik heb in ronde Hollandse woorden mijn bezwaren tegen de on
behoorlijke manier van telegraferen aan ons uiteengezet", noteerde de CG- 
voorzitter in zijn dagboek.113 In zijn brief aan Jonkman schreef Schermerhorn 
dat hij ervan uitging dat de telegrammen door iemand waren opgesteld die 
aan een slecht humeur leed. Hij herinnerde aan de pogingen van de CG in
stemming van O.G. met de "truce" te verwerven, waarop echter geen ade
quate reactie was gekomen. Hij vond de al te late reactie in de gestelde trant 
ongepast. De CG wilde snel handelen en ten opzichte van de Republiek niet 
in het nauw komen door ruggespraak met O.G. in Den Haag te moeten voe
ren over de politieke overeenkomst, die naar Schermerhorn verwachtte bin
nen handbereik was en het rijksverband zou kunnen redden. Jonkman deel
de al op 28 oktober 1946 mee dat er van zijn kant geen gebrek aan ver
trouwen was, maar wel een afwezigheid van blind vertrouwen. "Onze rol
verdeling is als volgt: hier moet ik naar vele zijden verantwoording afleggen 
over Uw daadkracht en besluitvaardigheid ginds", waarbij informatie een 
eerste vereiste was, aldus de minister in zijn bericht aan de CG. Daarom wil
de Jonkman meer inlichtingen over de positie van de Kroon, de vorm van de 
nieuwe staatsconstructie en over de verhouding van de West ten opzichte
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van de Unie. Jonkman wenste de CG niet de vrije hand te laten op basis van 
hetgeen hem bekend was geworden over de uiteenzetting van Van Poll in 
het beraad met de republikeinen.114

In het kabinetsberaad van 28 oktober 1946 zette Jonkman de ontwikkelin
gen uiteen en berichtte hij dat Van Mook zijn ontslagaanvrage in het voor
uitzicht had gesteld zodra de politieke onderhandelingen achter de rug zou
den zijn. Hij kreeg steun voor zijn voorzichtige houding. Voorafgaande aan 
deze zitting van de ministerraad was er een vergadering geweest van Beel, 
Drees, Jonkman en de partijloze minister van Buitenlandse Zaken, de be
roepsdiplomaat C.G.W.H. baron van Boetzelaer van Oosterhout, over het 
concept-antwoord met nadere vragen voor de CG, met name op het punt 
van de Uniegedachte van de CG. Met Jonkman was de Raad van oordeel dat 
de gegevens over de Unie op dat moment te summier waren om er zonder 
meer mee akkoord te kunnen gaan. De Raad vond ook dat eerst met het 
Staatshoofd overleg moest zijn gepleegd.115 De CG werd op speciale wijze 
door Jonkman nogmaals gewezen op de Haagse reserves jegens het optreden 
van de CG. Op 6 november 1946 arriveerde in Batavia mr. J. de Visser, eerder 
werkzaam bij het secretariaat van de ministerraad en door Jonkman speciaal 
toegevoegd aan het secretariaat van de CG om de contacten tussen Batavia 
en Den Haag te versoepelen. De Visser had een notitie van Jonkman bij zich, 
waarin deze de CG met klem wees op zijn ministeriële verantwoordelijkheid 
en op de noodzaak bij grondwetsherziening na ontbinding van de Kamers in 
de nieuwe Kamers een twee-derde meerderheid te verwerven. De CG diende 
in haar onderhandelingen met de Republiek te letten op de belangen van 
Nederland, de belangen van de Malino-staten en van de minderheden 
(Pangkal-Pinang-groepen), de belangen van de West, alsook het oog te hou
den op de V.N. in het bijzonder en de internationale roeping van Nederland 
in het algemeen. Het was zoals Schermerhorn in zijn dagboek noteerde (10 
november 1946): "Het zal echter een bezwaar blijven, dat twee werelden met 
elkaar spreken, waarbij men in de onze precies weet wat men wil en in Den 
Haag afwacht zonder eigen plan en probeert er een maximum voor zijn den
krichting uit te slepen, ook nauwelijks uit overtuiging, maar in de hoop een 
zo groot mogelijk aantal leden van de oppositie in de Kamer mee te krij
gen".116 De CG-voorzitter meende dat in Den Haag te zeer werd getracht 
vanuit geregelde democratische verhoudingen een revolutionaire ontwikke
ling elders in de wereld te kunnen aanpakken, terwijl het kabinet juist met de 
CG snel moest beslissen en het resultaat aan de Kamer moest voorleggen, 
een vorm van fait accompli, welke volgens hem onvermijdelijk was.

Pas op de dag van dit kabinetsberaad in Nederland was de CG zelf tot uit
gewerkte voorstellen gekomen voor een ontwerp-overeenkomst tussen het 
Nederlandse gezag en de Republiek met een preambule en praktische over
gangsmaatregelen, suggesties voor een federatie in Indonesië en grondslagen 
voor een Nederlands-Indonesische Unie, die naar Den Haag zijn geseind. 
Hoewel enkele dagen tevoren de CG zich bewust was geweest van het ge-
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vaar dat de te houden rijksconferentie weinig meer kon voorstellen wanneer 
in voorafgaande overeenkomsten in Indonesië de details van de nieuwe ver
houdingen waren uitgetekend, kon de CG moeilijk anders opereren dan ze 
deed. Gedacht was aan een Nederlands-Indonesische Unie, gesloten tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden, omvattende Nederland, Suriname en de 
Antillen, enerzijds en de Verenigde Staten van Indonesië anderzijds, op de 
grondslag van een gemeenschappelijk statuut, dat door een uit de volksver
tegenwoordigingen van de betrokken gebieden samen te stellen conferentie 
zou moeten worden vastgesteld. De federatieve VSI zou "zoveel mogelijk" 
het gehele gebied van Nederlands-Indië omvatten. Onder de erkenning van 
de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering zouden 
de Nederlandse regering en de regering van de Republiek in gemeenschap
pelijk overleg dienen te treden omtrent de vertegenwoordigingen van de 
Malino-gebieden en van de minderheden in de bedoelde samenwerking tot 
de hervorming van het Koninkrijk met betrekking tot Indonesië op de 
grondslag van het herstel of de verzekering van een democratische rechtsor
de. Basis voor de Unie zou een statuut moeten zijn. Dat statuut zou dienen te 
bepalen dat het staatshoofd van het Koninkrijk ook het hoofd van de Unie 
zou zijn. Het staatshoofd van de VSI zou de Unie vertegenwoordigen in 
Unie-aangelegenheden, Indonesië betreffende. Het statuut diende verder de 
inrichting van de wederzijdse hoge commissariaten te regelen, de wederzijd
se uitoefening van het staatsburgerschap, de verzekering van de positie van 
de minderheden, de regeling van de wederzijdse rechten en plichten, het be
stuur van de gemeenschappelijke belangen (buitenlandse betrekkingen, de
fensie, economische en culturele en zo nodig financiële aangelegenheden) en 
de wijze waarop organen van het Koninkrijk aan de VSI bijstand moesten 
verlenen. De vestiging van de Unie en de VSI moesten op 1 december 1948 
zijn voltooid, aldus de slotbepaling van de blauwdruk voor een ontwerp
overeenkomst van de CG.

Centraal in het beleid kwam te staan de ruil die Jonkman en CG gelijkelijk 
voorstonden: de republikeinen zouden de federatieve staatsvorm in Indië en 
de Unie moeten aanvaarden, waartegenover Nederland de Republiek de- 
facto zou erkennen. Van Poll hield er daarbij toezicht op dat het verband tus
sen deze twee zaken behouden bleef. Het voor de Republiek gedachte de- 
facto-gezag zou zich aanvankelijk slechts uitstrekken tot de gebieden op Ja
va, Madoera en Sumatra, met uitzondering van de door geallieerde of Ne
derlandse troepen bezette gebieden; die gebieden zouden na de vestiging 
van de Unie worden overgedragen aan de Republiek, behoudens de be
voegdheid van de Federatie om een bijzondere regeling te treffen voor haar 
hoofdstad. Van de Republiek werd verwacht dat werd aanvaard dat de Ne
derlandse regering een bijzondere verantwoordelijkheid droeg ten aanzien 
van de Malino-gebieden en ten opzichte van die bevolkingsgroepen die in de 
Republiek nog onvoldoende vertegenwoordigd waren. Nederland zou be
vorderen dat in afwachting van de voltooiing van de gehele reconstructie
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van het rijk praktische overgangsmaatregelen werden bereikt, zoals de her
vorming van de Indische regering tot een voorlopige federale regering en 
volksvertegenwoordiging, waarin de diverse gebieden en volksgroepen zich 
zouden kunnen herkennen. Behoudens tegenbericht was de CG van plan de 
besprekingen met de republikeinen op basis van deze lijnen voort te zetten. 
Jonkman werd er bij de aanbieding van de hoofdlijnen van de voorstellen 
van de CG op gewezen dat de aide mémoire (augustus 1946) in verschillende 
opzichten was achterhaald door de feiten en dat met name de autoriteit van 
de Republiek groter was dan eerst aan Nederlandse kant was aangegeven.117

Eerste confrontatie met "Den Haag": de CG drukt door
In de extra vergadering van het kabinet op 31 oktober 1946 kwamen de 

voorstellen van de CG op tafel. Jonkman paste weer zijn strategie toe: de CG 
plaatste de regering voor voldongen feiten en trad buiten haar instructie, 
maar de inhoud van de plannen verdiende lof. Aldus kon Jonkman hopen de 
schuld voor de gang van zaken weg te schuiven en de coalitie achter de ge
vonden oplossingen te krijgen. Jonkman begon zijn betoog dan ook met de 
beschuldiging dat de plannen van de CG waren opgesteld los van de instruc
tie, terwijl ook de aankondiging van de CG om een overeenkomst met Sjahrir 
aan te gaan, waaraan de Nederlandse regering gebonden zou kunnen zijn, 
door Jonkman werd gelaakt. Juist in het licht van de mislukte poging van de 
regering om de procedure voor de herziening van de Grondwet te wijzigen - 
een dag tevoren had het voorstel van de regering daartoe in tweede lezing 
schipbreuk geleden in de Tweede Kamer (zie hoofdstuk XlII.a in dit boek) - 
achtte Jonkman het noodzakelijk dat de CG zich aan de instructie hield en 
daarmee de politieke verantwoordelijkheid voor het beleid, dat bij een 
grondwetswijziging op het stuk van Nederlands-Indië naar de oude regel 
een twee-derde meerderheid zou vereisen, mogelijk maakte. Aan de andere 
kant had Jonkman waardering voor de grootse opzet van de voorstellen en 
met name voor de wijze waarop de innige band tussen Oranje en Nederland 
in de bekroning van de Unie door het Oranjehuis tot uitdrukking was ge
bracht.

In meerderheid concludeerde de ministerraad dat de CG bij de uitvoering 
van haar opdracht de instructie had prijsgegeven. Enkele leden van het kabi
net, vermoedelijk leden van de PvdA, merkten evenwel op dat de instructie 
verschil van interpretatie openliet. Het was de groep van PvdA-ministers, zo 
moet men concluderen uit het verslag, die met de grote lijnen van het voor
stel van de CG tevreden was. Met name het weglaten van de tussenperiode, 
na afloop waarvan Indonesië zich nader over uittreding uit het staatsver
band had kunnen uitspreken, werd als een winstpunt gezien. Een andere 
groep ministers, waarin men die van de KVP kan herkennen, vond de 
Kroon, als louter ornament op de Unie, te licht. Ook diende men volgens de
ze groep ministers op Sumatra niet alles aan de Republiek over te laten. Beel 
concludeerde dat er in het voorstel aantrekkelijke elementen zaten, maar dat 
nader overleg tussen enkele CG-leden - de voorzitter en Van Poll - en de mi-
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nisterraad in Nederland gewenst was. De geprikkeldheid over het gedrag 
van de CG weet hij aan de mogelijke onbekendheid van het kabinet met veel 
van wat zich in Batavia, ook achter de schermen, afspeelde. Jonkman en de 
Raad gingen hiermee akkoord.118 Op 1 november 1946 ging een dergelijk 
verzoek uit, maar de CG stuurde een telegram terug dat men niet bereid was 
gevolg te geven aan het verzoek naar Nederland te komen, voordat een vol
ledige basisovereenkomst met de Indonesische delegatie zou zijn bereikt. De 
situatie werd te gevaarlijk geacht om een dergelijke onderbreking van de 
onderhandelingen te dulden. Van Mook liet weten de verantwoordelijkheid 
dan niet te zullen blijven dragen.119 Gevoegd bij de wijze waarop de CG ge
heel zelfstandig haar voorstellen aan de republikeinse delegatie had voorge
legd en daarmee zelfs in de pers was doorgedrongen, kwam Jonkman hier
mee in een lastig parket. In het kabinetsberaad van 4 november 1946 leidden 
deze omstandigheden ertoe dat Jonkman meedeelde dat hij zich door het 
gedrag van de CG eigenlijk verplicht voelde zijn ontslag te nemen, aangezien 
hij de wijze waarop de CG procedeerde niet meer verdedigbaar achtte. Aan 
de andere kant meende hij dat de inhoud van de voorstellen van de CG een 
aanvaardbare oplossing van de problemen kon bieden. Na enige discussie 
besloot het kabinet dat geen openlijk désaveu ten opzichte van de CG zou 
worden uitgesproken. Wel werd vastgelegd dat de CG per telegram zou 
worden duidelijk gemaakt dat de regering zich niet, althans nog niet, gebon
den achtte aan de ontwerp-overeenkomst, dat de CG geen verdere concessies 
meer mocht doen en overkomst van twee CG-leden nog steeds gewenst 
bleef. Een dergelijk telegram ging 5 november 1946 uit.120 Voor Van Mook 
was dit telegram het bewijs dat Jonkman niets durfde te beslissen en zich 
naar alle kanten zat in te dekken, zoals hij schreef aan het Tweede Kamerlid 
Logemann. Van Mook hoopte met deze informatie aan Logemann te berei
ken "dat er in de Kamer althans één ingelicht lid zetelt".121

Inmiddels was op het Indonesische front gebleken dat de CG grote moeite 
zou hebben om haar voorstellen bij de Republiek aanvaard te krijgen. De re
publikeinse delegatie was immers op de bespreking met de CG op 1 novem
ber 1946 met een ontwerp-overeenkomst gekomen, waarin slechts sprake 
was van een langdurig (30 jaar) politiek, militair en economisch verbond tus
sen het Koninkrijk der Nederlanden en een op te richten Republiek Verenig
de Staten van Indonesië, welke alle delen van het voormalige Nederlands- 
Indië zou omvatten. De Republiek Indonesia oefende daarin het gezag uit 
over Java-Madoera en Sumatra. De Indonesiërs zagen in een verbond de ge
lijkwaardigheid tussen de twee staten beter tot uitdrukking gebracht. Een 
Unie, waarvan het hoofd van een der partijen de top bekleedde, was voor de 
Republiek moeilijk aanvaardbaar. Eveneens was een rijksconferentie ter af
sluiting van de hervormingsarbeid voor de Republiek onverteerbaar. De CG 
liet echter weten dat de Unie en de Kroon gezamenlijk een conditio sine qua 
non vormden. Schermerhorn betoogde dat de verhouding tussen beide vol
keren een bijzondere was, die een bijzondere vorm vroeg; Van Poll bena-
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drukte het gevoelselement aan Nederlandse kant, waar het moeilijk lag om 
te aanvaarden dat het ene rijk zou worden prijsgegeven voor een verband 
van gelijkwaardige delen; De Boer wees op de volledige en toegewijde hulp 
van Nederland bij de opbouw van het land in ruil voor het Unie-verband; 
Van Mook stelde dat de Unie in het benadrukken van de gelijkwaardigheid 
verder ging dan de Britten in hun dominion-systeem met de persoonlijke 
vertegenwoordiging van de Kroon. Geen van de hier genoemde personen 
heeft met zijn argumentatie enig blijk gegeven van begrip voor hetgeen in 
diepste zin aan republikeinse kant speelde en door Lord Killearn werd on
derkend: "Principal difficulty with the Dutch is that they are unwilling to 
admit to themselves or are capable of grasping that the Indonesians distrust 
them profoundly." De druk van de CG werkte niettemin, omdat de tegen
partij zich bewust moet zijn geweest van de eigen zwakte op dat moment en 
er veel aan gelegen moet zijn geweest een overeenkomst met de oude kolo
niale macht te bereiken, al was het maar om tijd te winnen. Sjahrir begreep 
dan ook dat het alles of niets was en wenste ruimte voor nader beraad in ei
gen kring. Hij zei in de vergadering met de CG op 4 november 1946 open
hartig dat hij vooral bezorgd was over de reactie bij het Indonesische volk op 
de CG-voorstellen.122

Ondanks de vrij harde opstelling van de CG en de tamelijk negatieve hou
ding van de republikeinse delegatie op de CG-voorstellen, gaven beide par
tijen er ook blijk van te begrijpen dat haast geboden was. Van Mook hamerde 
intern op de noodzaak een overeenkomst te bereiken, opdat na het vertrek 
van de Britten de wapenstilstand overeind kon blijven. Zonder overeen
komst zou het immers noodzakelijk zijn om na 30 november 1946 militaire 
acties te ondernemen om de bruggehoofden op Java en Sumatra te doen 
overleven. De CG besefte dat de vervanging van de Britten door Nederlan
ders aan perimeters met de Republiek zonder akkoord een hachelijke zaak 
zou worden. Omgekeerd kon de Republiek niet onverschillig blijven voor de 
geboden kansen, zoals een de-facto-erkenning in ruil voor een bekroonde 
Unie. Het idee van Sjahrir om de problemen in zijn achterban te overwinnen 
door bij de politieke onderhandelingen de twee toppolitici van de Republiek, 
Soekarno en Hatta, te betrekken werd dan ook door de CG goed ontvangen. 
Men wilde Sjahrir steunen. In verband met de gevoeligheden aan Neder
landse kant werd het voorstel om in Djocja te onderhandelen afgewezen. Het 
voorstel van Schermerhorn, die de Republiek tegemoet wilde komen, om te 
gaan praten in het ongeveer even ver van Batavia als van Djocja op republi
keins gebied gelegen bergdorpje Linggadjati bij de Noord-Javaanse haven
plaats Cheribon werd aan republikeinse kant toegejuicht. De CG zou als ba
sis een Nederlandse oorlogsbodem, Hr.Ms. torpedojager "Banckert", gebrui
ken. Jonkman verleende op 6 november 1946 toestemming voor contacten 
met de republikeinse leiders, maar liet tevens weten dat voor de basisover
eenkomst een nadere instructie nodig zou zijn.123
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De opperbevelhebber van de republikeinse strijdkrachten, generaal Soedirman, temidden 
van zijn omstreden lijfwachten, gereed voor vertrek op 4 november 1946 naar de republi
keinse hoofdstuk Djocjakarta, nadat hij als lid van de Joint Truce Commission ter uitvoering 
van de bestandsovereenkomst - op 14 oktober 1946 gesloten op het Britse consulaat-generaal 
te Batavia tussen het Nederlands gezag en vertegenwoordigers van de Republiek - aan 
overleg in Batavia had deelgenomen. (Foto Ipphos)

"Eerst iets over Soedirman. Hij is van huis uit een schoolmeester aan een H.I.S. (Hollandsch-Indische 
School), van het type dat men kent uit de kampongs en kleinere plaatsjes, waar bij een bezoek aan de 
schooltjes de gemeente aantreedt onder bevel van den meester. Dit is het type Soedirman. Hij behoorde 
tot de breede klasse goeroe's uit de voor-oorlogse periode, die over het algemeen uitmuntend werk heb
ben verricht aan de opvoeding van de Inheemsche jeugd. Soedirman is ongelooflijk verwaand, volko
men over het paard gelild. Hij draagt Japansche distinctieven, gouden padjes met drie sterren en heeft 
een kopiah op. Hij zegt betrekkelijk weinig, zijn Nederlandsch is slecht, Engelsch spreekt hij practisch 
niet, hij bedient zich doorlopend van een tolk". (Uit: Legercommandant Spoor aan militaire comman
danten, 5 november 1946, in: Van der Wal VI, nr.52, p.129)
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De terughoudendheid van Jonkman vloeide voort uit zijn inschatting van 
de politieke mogelijkheden voor een akkoord, langs de door de CG geschil
derde lijnen, in Nederland. Zoals Sjahrir bezorgd was over de reacties in de 
republikeinse achterban, zo had Jonkman rekening te houden met de gevoe
lens in politiek Den Haag. Het onderhoud met de Vaste Commissie voor In
dische Zaken uit de Tweede Kamer op 6 november 1946 had Jonkman een 
goed idee gegeven van de politieke verhoudingen. Deze Commissie had om 
een onderhoud met de minister van O.G. gevraagd, verontrust als men in 
meerderheid was over de persberichten met betrekking tot de onderhande
lingen in Indië. In dit onderhoud had Jonkman moeten bemerken dat de 
PvdA de regeringspolitiek inzake Indië voluit steunde, de KVP deze politiek 
met afwachting bekeek en de andere partijen er geen vertrouwen in hadden. 
Van deze andere partijen viel de CPN volgens Jonkmans analyse achteraf in 
een bijeenkomst met zijn afdelingschefs buiten de orde, omdat De Groot zich 
gesteld had achter het standpunt van de Republiek. De bezwaren tegen de 
wapenstilstandsovereenkomst en de ontwerp-overeenkomst van de kant van 
de rechtse oppositiepartijen, waartegen de KVP soms aanleunde, logen er 
niet om. De wapenstilstandsovereenkomst had te grote gelijkwaardigheid 
tussen de partijen gebracht, de bewegingsvrijheid van de Nederlandse over
heid beperkt, de troepensterkte te zeer aan banden gelegd en ten onrechte de 
Britse opperbevelhebber als onafhankelijke derde opgevoerd. Het argument 
van Jonkman dat het bij de wapenstilstandsovereenkomst om een erkenning 
van de Republiek als feit ging, namelijk als belichaming van de staatkundige 
aspiratie van het nationalisme bij een grote meerderheid van de bevolking 
op Java en Sumatra, die niet was te ontgaan en vooraf diende te gaan aan de 
erkenning "de-facto", die mogelijkerwijze bij de politieke onderhandelingen 
als tegenprestatie aan de Republiek zou kunnen worden verleend, moet de 
opposanten slechts getergd hebben. De ontwerp-basisovereenkomst, zoals 
die in de pers op hoofdlijnen bekend was geworden, werd echter het meest 
bestreden. Jonkman achtte de zienswijzen van regering en opposanten on
overbrugbaar. De instructie zou volgens deze opposanten zijn overschreden, 
de Kroon gesplitst tussen een "werkelijke" Kroon in het Koninkrijk en een 
ornament ten opzichte van de Unie (geen direct Kroon-gezag, derhalve Unie- 
gezag, via verantwoordelijke ministers ten opzichte van de Indonesiërs zelf), 
de centrale organen van de Unie waren onvoldoende uitgewerkt. De conclu
sie van Jonkman was dan ook dat hij, met steun van het kabinet, moest stre
ven naar een ontwerp voor staatsrechtelijke hervormingen dat in samenwer
king met de CG een meerderheid zou kunnen vinden. Hoewel Jonkman in 
het algemeen ten opzichte van de CG op dat moment de koers voer haar te 
gispen om haar optreden en te prijzen voor haar werk, was Jonkman ook niet 
blind voor het feit dat deze nuance in de correspondentie vanuit Den Haag 
richting Batavia veelal verloren ging en schadelijke effecten kon uitlokken. 
Hij was ook zo verstandig zijn chefs van O.G. op te roepen wat soepeler te 
worden in de omgang met de CG, want "zij ginds leven onder feiten en wij
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hier onder principes". Volgens de minister had De Boer niet ten onrechte ge
zegd dat, eenmaal in het vliegtuig in het Verre Oosten aangeland, alles wat 
men als CG zou doen in Nederland als dwaas zou worden beschouwd.124

ƒ. Het Akkoord van Linggadjati (15 november 1946)
De beslissende ronde in Linggadjati
Terwijl Jonkman aan Nederlandse kant kon sonderen in hoeverre de voor

stellen van de CG voor een ontwerp-overeenkomst politiek werden ge
steund, heeft de CG in Indië overleg gevoerd met enige vertegenwoordigers 
van politieke partijen en groepen buiten de Republiek, met representanten 
van Borneo en de grote Oost en met de departementshoofden van de Indi
sche regering, de militaire top incluis, alvorens af te reizen naar Cheribon.125 
De CG heeft al deze personen de onontkoombaarheid van de nieuwe con
structie - de Republiek met andere gebieden in de VSI, deze in een Unie on
der de Kroon met een Unieregering voor gemeenschappelijke belangen - 
proberen aan te tonen. Het gelukte de CG om vrijwel alle bezwaren weg te 
nemen. De verschillende groepen en personen bemerkten dat de CG een 
helder plan had en daaraan onverkort wilde vasthouden. Er werd onder 
druk van het naderend vertrek van de Britten geen "uitverkoop" gehouden. 
Duidelijk kon worden gemaakt, zoals De Boer in een van de bijeenkomsten 
betoogde, dat Nederland, afhankelijk als het land was van de Angelsaksische 
landen, verplicht was om de toezeggingen jegens Indië geheel na te komen. 
Pas bij het in gebreke blijven van de Indonesiërs bij de doorvoering van de 
reconstructie van de verhoudingen kon Nederland optreden. Ook het be
zwaar dat de Republiek door de afzonderlijke onderhandelingen werd voor
getrokken, achtte de CG niet steekhoudend. Een conferentie met de andere 
gebieden, die een met de Republiek gelijkwaardige rol in de toekomstige fe
deratie zouden gaan spelen, was in voorbereiding (Den Pasar-conferentie). 
De vrees bij de vertegenwoordigers van de buitengewesten dat Java in die 
federatie een overheersende rol zou gaan spelen en de andere gewesten van 
het toneel zou spelen kon de CG echter niet wegnemen. Alle hoop was ge
vestigd op de kracht van de nieuwe structuren. Evenmin kon de CG afdoen
de reageren op de vraag of de nieuwe machtsverhoudingen zich ook zouden 
weerspiegelen in de relaties tussen Nederlanders en Indonesiërs. Opmerke
lijk was dat ook de militaire top aan Nederlandse kant de voorgestelde con
structie aanvaardde. De commandant van de zeemacht in Indië, vice- 
admiraal A.S. Pinke, die later met de legercommandant luitenant-generaal 
S.H. Spoor de nodige bezwaren zou ventileren over het Akkoord van Ling
gadjati, was prima vista zelfs van mening dat de door de CG in grote lijnen 
bekend gemaakte ontwerp-overeenkomst voor de regering in Den Haag toch 
weinig moeilijkheden bij de verdediging in het parlement kon opleveren.126

Aldus geprepareerd vertrok de complete CG met staf naar Cheribon-Ling- 
gadjati. Een Chinese miljonair had zijn onderkomen, een voormalig hotel, als 
conferentieplaats beschikbaar gesteld. In dit conferentieoord hadden Lord 
Killearn, die ook bij dit deel van de besprekingen zijn rol als informele be-
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Het conferentieoord te Linggadjati ten tijde van de onderhandelingen tussen Nederlanders 
en republikeinen, november 1946. Het conferentieoord was het onderdak van de Britse be
middelaar, Lord Killearn en zijn staf, hetgeen is te zien aan de wapperende Union Jack voor 
dit gebouw. (Foto Ipphos)

De leden van de Commissie-Generaal en de landvoogd in gesprek met de voorzitter van de 
republikeinse delegatie bij de onderhandelingen te Linggadjati, premier Soetan Sjahrir. 
V.l.n.r.: F. de Boer, Sjahrir, landvoogd Van Mook, CG-voorzitter Schermerhorn en M.J.M. 
van Poll. (Foto Ipphos)
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Diner in het verblijf van Sjahrir te Linggadjati op 11 november 1946. V.l.n.r.: mr.Amir Sjari- 
foeddin, republikeins minister van Defensie; CG-voorzitter Schermerhorn; ir. Soekarno, pre
sident van de Republiek Indonesia; M.R. Wright, hoofd van de staf van de Special Commis- 
sioner South-East Asia, Lord Killearn. (Foto Ipphos)

"Merkwaardig was wel een beetje dat men mij aan de rechterhand van Soekarno had gezet en Lord 
Killearn aan de overzijde van de tafel aan de rechterzijde van Hatta. Hiermede werd toch weer even de 
bijzondere relatie, die ook de republiek met Nederland ziet, duidelijk geaccentueerd." (Uit: Het dag
boek van Schermerhorn, dl.I, p.113)
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middelaar speelde, en zijn staf hun intrek genomen. Soekarno en Hatta wa
ren eveneens in het plaatsje ondergebracht en op voorstel van Sjahrir ging de 
CG-voorzitter al spoedig met de twee top-republikeinen praten. Daarnaast 
werd informeel overleg gevoerd met de daar aanwezige Engelsen. Men kan 
slechts bewondering hebben voor de fysieke inspanningen die de CG in 
Linggadjati leverde: de heren waren voor een groot deel al van meer dan 
middelbare leeftijd - Van Poll was 65 jaar - en het heen en weer reizen tussen 
de snikhete "Banckert" en het conferentieoord (20 km) iedere dag was verre 
van aangenaam, terwijl daarnaast eindeloos vergaderd moest worden. Het 
verkeer tussen de Nederlandse bodem en het republikeinse "grondgebied" 
heeft de CG bovendien in de aanvang protocollaire moeilijkheden opgele
verd. Doordat voor het eerste officiële landingsritueel geen duidelijke af
spraken waren gemaakt, ontstonden er problemen, toen een met de republi
keinse vlag getooide motorboot de Nederlandse delegatie voor de eerste 
ontmoeting bij de "Banckert" wilde ophalen. Nadat een (ambtelijk) deel van 
de delegatie via deze motorboot was afgehaald, werd het probleem opgelost 
door de rest van de delegatie op een Nederlands vaartuig achter de republi
keinse boot naar de wal te laten gaan. Het geheel had de schijn dat de Neder
landse vlag en de marine in het bijzonder in hun eer waren aangetast. Ko
ningin Wilhelmina, die de toedracht door een onhandigheid van Jonkman 
had vernomen, was "not amused" en het heeft Schermerhorn later bij zijn be
zoek aan het Staatshoofd de nodige moeite gekost haar van de juiste context 
te overtuigen.127

Op 11 november 1946 startten de onderhandelingen te Linggadjati. Het 
Nederlandse kabinet heeft zich op 11 november beraden over de nadere uit
werking van de voorstellen van de CG, zoals die in het overleg met de repu
blikeinen gestalte hadden aangenomen in de eerste contouren van een ont- 
werp-basisovereenkomst. Jonkman had de CG laten weten dat deze kabi- 
netszitting beslissend zou zijn voor de vraag of de overeenkomst kon wor
den getekend. Het kabinet werd ook nu weer geconfronteerd met een minis
ter van O.G. die enerzijds de CG laakte, anderzijds begrip toonde voor de 
problemen van dit college. De overgrote meerderheid van het kabinet was 
het met Jonkman eens dat de CG haar instructie had overschreden. Zo was 
het behoud van het Koninkrijk, te weten een éénhoofdig gezag voor de vier 
rijksdelen, genegeerd door de Kroon uit Indonesië terug te trekken en te 
plaatsen aan het hoofd van de voorgenomen Unie. De taak van de Unie en 
die van de regering van de VSI waren te vaag gehouden in de voorstellen 
vanuit Indië. Moeite had Jonkman ook met de breuk door de CG met het
geen de 10 febraari-verklaring had gesteld omtrent een vertegenwoordiger 
van de Kroon als hoofd van de regering in Indonesië. De CG achtte deze fi
guur kennelijk onaanvaardbaar vanwege de vergelijking met de vroegere 
gouverneur-generaal. Aan de andere kant wilde Jonkman niet verhelen dat 
hij van den beginne af aan wel had gerekend met de noodzaak de instructie
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te moeten wijzigen, omdat voor het vertrek van de CG de tijd ontbroken had 
voor diepgaand overleg erover.

De daarop volgende discussie in het kabinet liet uiteenlopende groepen 
onderscheiden: zij die het met de CG eens waren en de sprong voorwaarts 
wilden wagen om het politieke moment uit te buiten en met de Republiek tot 
een akkoord te komen en ministers die wantrouwig waren door de vaagheid 
van hetgeen dreigde te worden overeengekomen. Een van de leden van het 
kabinet, vermoedelijk de PvdA-minister Vos, meende dat het de opdracht 
van de CG was om, uitgaande van de in Indië aangetroffen werkelijkheid, op 
basis van de 7 december-verklaring (1942) naar een oplossing te zoeken. De
ze minister zag derhalve geen strijd met de instructie. Aangezien Jonkman 
zelf al had verklaard dat hij het eens was met de CG dat het zeer wenselijk 
was om vóór 30 november 1946 met de Indonesiërs tot een akkoord te ko
men, was er een minister die meende dat de CG al op dat moment gemach
tigd moest worden om de voorgestelde overeenkomst namens de regering af 
te sluiten. De CG mocht volgens dit kabinetslid niet in de steek worden gela
ten. Het risico dat de Staten-Generaal de overeenkomst achteraf niet zouden 
willen honoreren, diende de regering volgens deze minister maar te aan
vaarden: "Een conflict in het binnenland is altijd nog wel op te lossen; een 
conflict in Indonesië betekent oorlog." Zo waren ook enkele kabinetsleden 
van mening dat, ook al kon men op onderdelen ernstige bezwaren hebben - 
zoals in het geval van het ontbreken van een vertegenwoordiger van de 
Kroon in het Indonesisch gemenebest zelf -, het resultaat van het werk van 
de CG een nauwere binding tussen Nederland en Indonesië dan een domi- 
nion-status zou kunnen opleveren. Internationaal zou het daarom moeilijk 
zijn om het resultaat van het werk van de CG, dat als iets buitengewoons zou 
kunnen worden gezien, niet te sanctioneren, nadat de CG met ruime armslag 
naar Indië was vertrokken. Daartegenover stonden kabinetsleden die meen
den dat de ontwerp-basisovereenkomst te veel essentiële vragen openliet en 
garanties wilden voor een sterk federaal gezag, teneinde wanorde en een 
strijd van allen tegen allen te kunnen voorkomen. Jonkman zelf had als zijn 
mening geponeerd dat de regering geen oordeel kon uitspreken voor zij 
kennis had genomen van de resultaten van de onderhandelingen. De minis
terraad ging dan ook akkoord met de conclusie, zoals door Beel voorgesteld, 
dat de regering geen verantwoordelijkheid kon nemen voor een overeen
komst die op zoveel punten nog onduidelijk was. Besloten werd dan ook de 
CG op enkele punten om opheldering te vragen, de bereikbare overeenkomst 
af te wachten alvorens zich definitief uit te spreken, navraag te laten doen 
naar de opvattingen van de Indo-Europeanen en de Chinezen over de basis
overeenkomst, twee kabinetsleden eventueel uit te zenden naar Indië en de 
bijstelling van de instructie door Jonkman te laten voorbereiden. Jonkman 
had inmiddels van de Koningin te horen gekregen dat zij uitzending van 
hemzelf naar Indië wenste teneinde goede voorlichting over de reconstructie 
van het Rijk mogelijk te maken. De gegevens die de Koningin tot dan toe had
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gekregen stelden haar naar haar oordeel niet in staat een definitief oordeel 
uit te spreken.128 De minister van O.G. stuurde daarop in de zin, zoals door 
de ministerraad besloten, een telegram naar de CG met de aankondiging dat 
op korte termijn een behandeling van het Indonesisch vraagstuk in besloten 
zitting (comité-generaal) van het parlement te verwachten was.129

De CG liet op 14 november in een antwoord telegram weten dat de CG 
aannam dat de ministerraad met de hoofdlijnen van de staatkundige con
structie in het ontwerp-overeenkomst instemde, daar op die hoofdlijnen 
geen kritiek zou zijn uitgeoefend. De CG concludeerde tevens dat de minis
terraad van mening was dat het noodzakelijk was om bij een akkoord zo snel 
mogelijk en zeker vóór 30 november tot vaststelling van de overeenkomst 
over te gaan. Ten overvloede stelde de CG dat de basis-overeenkomst, zoals 
die werd besproken in Linggadjati, een politiek stuk was en geen staatsrech
telijk. Indien de CG alles in deze aanstaande overeenkomst preciezer zou 
willen geregeld zien, zouden de onderhandelingen veel langer gaan duren 
tegen de achtergrond van een ongeduldig wordend buitenland. Het leek de 
CG beter na een overeenkomst op hoofdlijnen bij de uitvoering telkens eisen 
en condities te stellen, alvorens de stappen tot afronding en consolidatie van 
de Republiek en de vorming van de VSI te doen. In die fase waren de Engel
sen uit Indië vertrokken en was de internationale kritische belangstelling ze
ker verflauwd, aldus dit scenario van de CG. De CG zocht nog naar een weg 
om inzake de positie van Nieuw-Guinea iets vast te leggen; de plaats van 
Bangka, Billiton en de Riouw-archipel achtte de CG echter een zaak die con
form de regels van de basis-overeenkomst met een volksraadpleging moest 
worden opgelost. Met klem ried de CG een besloten zitting van het Neder
landse parlement over de Indonesische kwestie af. Juist Van Poll wilde eerst 
gelegenheid hebben zijn fractie voor te lichten. De CG voorzag grote moei
lijkheden, indien de regering met een ontwerp naar de volksvertegenwoor
diging ging, waarvan zij niet bereid was dit te verdedigen met inzet van haar 
politieke leven. De regering liet daarop deze gedachte vallen en zou zich be
perken tot een voor de plannen van de CG op hoofdlijnen positieve verkla
ring bij gelegenheid van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Twee
de Kamer (zie hierna). Een onwankelbaar besluit tot machtiging van een ak
koord met de Republiek, waar de CG dringend om had gevraagd, nam de 
regering niet. De CG ging niettemin door met de onderhandelingen.130

Vanaf het begin van de onderhandelingen in Linggadjati was voelbaar dat 
de Republiek Indonesia problemen had met de voorgenomen staatsconstruc- 
tie voor Indonesië en het verband tussen Indonesië en het Koninkrijk der Ne
derlanden, dat de zo zeer begeerde soevereine verschijningsvorm van de 
Republiek blokkeerde. Daar woog de de-facto-erkenning van het republi
keinse gezag op Java en Sumatra niet tegenop. Vandaar dat met name het 
voorstel van de CG om de Koning der Nederlanden aan het hoofd van de 
Nederlands-Indonesische Unie te plaatsen omstreden was. Een van de leden 
van de Indonesische delegatie zei openhartig dat met deze passage het oude
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rijksverband leek te herleven. Van Indonesische kant werd gevraagd de Ko
rting der Nederlanden slechts als vertegenwoordiger van de Unie te zien, of 
liever nog geheel weg te laten. Van Poll gaf aan dat over deze kwestie niet 
viel te marchanderen. De Koning aan het hoofd van de Unie was volgens 
hem geen beletsel voor de vrijheid van Indonesië. Binnen de federatie was de 
wetgeving vrij, zodat de Koning naar zijn mening best aan het hoofd van de 
Unie kon staan, vooral ook om de hele constructie in Nederland aanvaard
baar te krijgen. Vervolgens liet De Boer weten dat weigering door de Repu
bliek van de "bekroonde" Unie voor de CG het sein zou zijn de onderhande
lingen af te breken en voor nader overleg naar Nederland te gaan. Evenzo 
benadrukten de Indonesiërs dat de twee delen van de Unie soevereine staten 
waren, om aan te geven dat de oude orde definitief was verdwenen. Van 
Mook kon de gedachtengang van de Indonesiërs wel volgen, maar achtte die 
niet in overeenstemming met de opzet een Unie aan te gaan. Schermerhorn 
wees er immers op dat bij het aangaan van een Unie beide partijen een stuk 
van hun soevereiniteit inleveren voor gemeenschappelijke taken. Nederland 
had al het nodige ingeleverd voor deze staatsconstructie, zoals Van Poll be
toogde, omdat de internationaal erkende Nederlandse soevereiniteit in Indië 
werd ingebracht. In Nederland zou de door de Indonesiërs voorgestane for
mulering onaanvaardbaar zijn, aldus De Boer. Deze zaak werd aangehouden 
en uiteindelijk overwonnen door de aanscherping van de soevereiniteit van 
de VSI. Ook waren er conflicten over de door de Republiek verlangde eigen 
vertegenwoordiging in de Verenigde Naties en de toedeling van een plaats 
voor de Republiek in een overgangsregering in Indonesië. Van republikeinse 
zijde was men bevreesd dat in de overgangsperiode naar de invoering van 
de VSI - men wilde die structuur op 1 januari 1949 gereed hebben - de Repu
bliek werd teruggebracht tot een min of meer autonome provincie. Scher- 
merhom zag heel goed dat van Indonesische zijde de Republiek en de VSI 
voor identiek werden gehouden. De CG hield het er op dat het wijs beleid 
was om zorgvuldig de internationale arena te betreden, waardoor ook de be
langen van de Republiek gediend zouden zijn. Het was immers onmogelijk, 
aldus Van Mook, om eerst de Republiek internationaal te laten erkennen en 
vervolgens de VSI als deel van de Unie. Middels de Unie zouden de VSI zelf 
binnen korte tijd eigen diplomatieke vertegenwoordigers krijgen. Uiteinde
lijk accepteerde Sjahrir het compromis om in een begeleidend schrijven bij de 
overeenkomst de wens tot uitdrukking te brengen om Indonesische diplo
matieke en handelsvertegenwoordigers te laten aanwijzen door de interim- 
regering. Daarentegen waren de Indonesiërs bereid het beginsel van de er
kenning door de toekomstige federatie van de financiële verplichtingen van 
Nederlands-Indië (zie hierover ook in dit boek, Band B, hoofdstuk IV, par. 
V.4) te accepteren, al waren zij bezorgd voor de hoogte van de daaruit voort
vloeiende lasten voor de federatie.

Voor een belangrijk deel was overeenstemming bereikt over de tekst van 
de ontwerp-overeenkomst, maar er bleef één belangrijk geschilpunt: de Re-
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publiek achtte zich door de tekst van de aan Nederlandse zijde voorgestelde 
overeenkomst als deel van de federatie op een lager plan geplaatst, terwijl 
onvoldoende scherp tot uiting kwam dat de VSI later uit vrije wil en naar re
publikeinse opvatting als soevereine staat een Unie met het Koninkrijk zou 
aangaan. In de avond van 12 november voerde de CG met Van Mook over
leg met Soekarno, Hatta en leden van de republikeinse delegatie om een 
doorbraak te bereiken. Soekarno verklaarde dat hij bereid was zijn volle ge
zag voor de overeenkomst in te zetten, mits op een in het oog vallende plaats 
zou worden uitgedrukt dat de VSI geheel uit vrije wil en als soevereine natie 
de Unie zouden aangaan. Van Mook had de CG al voorgesteld om de Indo
nesiërs tegemoet te komen door in het voorgenomen artikel, waarin Neder
land en de Republiek zich zouden verplichten tot de vestiging op korte ter
mijn van een vrije, democratische staat op federatieve grondslag, het 
woordje "vrije" te vervangen door "soevereine". Toen dan ook van Indonesi
sche zijde het voorstel werd gelanceerd om in het artikel betreffende de ves
tiging van de Unie de soevereiniteit van de federatie vast te leggen, kon aan 
Nederlandse zijde een voorstel worden gedaan dat de Indonesiërs geheel 
bevredigde. Van Poll zag wel problemen in deze concessie, maar de vervan
ging van de ene onbestemde term door de andere ter verwerving van de in
stemming van de leiding van de Republiek met de hoofdlijnen van de basis
overeenkomst, werd aan Nederlandse kant toch gezien als een overwinning 
die eigenlijk niets had gekost. De onenigheid binnen de republikeinse groep 
over de snelle instemming met de bijgestelde versie van de basisovereen
komst bewees de juistheid van de visie van de Nederlanders. Uiteindelijk 
zijn de Nederlanders de Republiek toch wezenlijk tegemoet gekomen in de 
aanvaarding van het republikeinse voorstel voor een arbitrage-artikel, waar
bij - naast de afspraak om een gemeenschappelijk secretariaat voor de sa
menwerking bij de uitwerking van de overeenkomst in te richten - vastge
legd werd dat geschillen naar aanleiding van de overeenkomst door arbi
trage zouden worden beslist. Deze concessie van Nederlandse kant op 15 
november 1946 accentueerde een gelijkwaardigheid tussen Nederland en de 
Republiek, die echter slechts kon duren voor de periode tot de invoering van 
de VSI en de Unie. Dat al deze concessies, samen met de de-facto-erkenning 
van de Republiek voor grote gebieden in Indië en de onduidelijkheden over 
de Unie en de plaats van de Kroon, de nodige stormen in Nederland zouden 
kunnen ontketenen, was te voorzien. Zeker Schermerhorn was er echter van 
overtuigd dat bij een juist inzicht in de omstandigheden in Indië de basis
overeenkomst als het best haalbare resultaat zou worden beschouwd.131

Nadat de laatste hindernissen voor overeenstemming tussen de republi
keinen en de Nederlanders aldus uit de weg waren geruimd, kon er eigenlijk 
getekend worden. De regering in Den Haag had echter daarvoor geen mach
tiging verleend. Wat nu? Een uitweg leek de redenering te bieden dat aller
eerst de overeengekomen tekst werd vastgesteld door parafering, waarna de 
formele ondertekening zou plaatsvinden. Het ging hier om een formeel on-
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De leider van de republikeinse delegatie bij de onderhandelingen te Linggadjati, de republi
keinse premier Soetan Sjahrir (links), met de voorzitter van de Commissie-Generaal, W. 
Schermerhorn, in de tuin van het onderkomen van de Special Commissioner for South-East 
Asia, Lord Killearn, in Linggadjati, november 1946. (Foto Ipphos)

"Sjahrir vertelde mij nog een merkwaardig verhaal. Er heerschte in Cheribon groote opwinding over 
het feit dat deze besprekingen hier zouden plaats vinden. Er gaat nl. door deze streek de legende, dat 
aan den voet van de Tjerimai, de vulkaan, op welks flank Linggadjati is gelegen, een ommekeer in de 
geschiedenis van dit land zal worden gebracht. Hij had talrijke telegrammen en telefoontjes ontvan
gen, die daarop betrekking hadden. Zou ten slotte toch, achteraf bezien, de wil van de heeren om tot 
een overeenkomst te geraken hebben samengehangen met een zeker geloof aan deze legende?" (Uit: 
Het dagboek van Schermerhorn, dl. 1 ,13 November 1946, p. 113)
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derscheid dat in de politieke context in Indië en Nederland én internationaal 
materieel geen ruimte kon bieden voor ontsnappingsstrategieën aan beide 
kanten, zoals zou blijken. Op 14 november heeft de CG met Van Mook zich 
beraden over de vraag of parafering afhankelijk moest worden gemaakt van 
nader contact tussen de CG en het kabinet of leden van het kabinet in Den 
Haag of Batavia. Het probleem was dat men zich in Batavia bewust was van 
het feit dat zo spoedig mogelijke bekendmaking van de toekomstige struc
tuur noodzakelijk was om aan de onzekerheid bij de Republiek, in de Ma
lino-gebieden, bij de militairen onder Nederlands gezag, bij de Europeanen 
en minderheden én in het buitenland weg te nemen. Van Mook zette de CG 
onder zware druk met zijn betoog dat vertrek van de CG naar Nederland om 
formele toestemming voor ondertekening te halen vóór parafering en be
kendmaking van de overeenkomst grote verwarring in Indië zou scheppen 
vanwege de suggestie dat CG en regering in Den Haag het niet met elkaar 
eens zouden zijn. Overkomst van kabinetsleden naar Indië zou alleen maar 
zin hebben als die gemachtigd zouden zijn tot ondertekening toestemming te 
geven. Aangezien Schermerhorn zelf de stellige indruk had dat de regering 
in Den Haag de hoofdlijnen van de basisovereenkomst steunde, woog het 
argument om aan alle onzekerheid een einde te maken door de overeen
komst met de Republiek vast te stellen en te publiceren en aldus gebruik te 
maken van de euforie in beide kampen over een akkoord het zwaarst. Men 
besloot daarom aan de overeenkomst op hoofdlijnen vast te houden - der
halve geen verdere onderhandelingen meer over details zoals Den Haag die 
wenste -, de CG pas na parafering naar Holland te laten vertrekken en Den 
Haag van de overwegingen bij deze besluitvorming op de hoogte te stellen. 
Van Poll, die wel beseft moet hebben dat hiermee de nodige politieke risico's 
werden genomen, heeft weten te bewerkstelligen dat deze overwegingen zo 
voorzichtig mogelijk werden geformuleerd, terwijl hij ook wist te bereiken 
dat vermeld werd dat de basisovereenkomst als een politiek stuk moest 
worden beschouwd.132

De laatste onderhandelingen tussen de delegaties vonden plaats in Bata
via. Ook in deze laatste fase kon aan Nederlandse kant een beroep worden 
gedaan op de scherpzinnige adviezen van mr. dr. Ivo Samkalden (1912- 
1995), CG-adviseur voor de staatsrechtelijke aangelegenheden en later be
kend geworden als minister van Justitie en burgemeester van Amsterdam. 
Op vrijdag 15 november 1946 vond ten huize van Sjahrir in Batavia de para
fering van het Akkoord van Linggadjati plaats. In een korte rede betoogde 
Schermerhorn dat met dit Akkoord wel een belangrijk punt was bereikt, 
maar geen eindpunt in juridische en feitelijke zin. Voor De Boer was dit Ak
koord volgens zijn betoog de enige begaanbare weg. Juist omdat dit Ak
koord voor Indonesië een stap vooruit betekende en veel Nederlanders dit 
Akkoord zagen als een stap achteruit, hoopte hij dat men de gevoeligheden 
over en weer zou weten te ontzien. Hij wees op de vrij krijgslustige sfeer die 
bij de Nederlandse troepen heerste en op de spanningen die veroorzaakt wa-
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ren door de problemen bij de rijstleveranties, door provocaties en schietpar
tijen. Onder de situatie van dat moment zat nog veel dynamiet. Van Mook 
maakte zich nogal zorgen over de onstuimigheid aan Indonesische kant. 
Veel Nederlanders moesten nog aan de nieuwe situatie wennen, wat enige 
aanpassingstijd vroeg. Van Poll was optimistischer. Hij zag in de overeen
komst een kiem van iets, dat tot een goede samenwerking tussen West en 
Oost kon voeren. De Indonesiër Roem zei openhartig dat de overeenkomst 
nog niet overeenkwam met de idealen die men koesterde. Tijdens de bespre
kingen had hij echter een ontwikkeling doorgemaakt die hem het Akkoord 
deed aanvaarden. Hij verwachtte dat deze ontwikkeling ook door zijn volk 
zou worden doorgemaakt. Sjahrir was vriendelijker en beschouwde de over
eenkomst als een beter middel om de moeilijkheden op te lossen. De Engelse 
bemiddelaar Lord Killearn kon zich met de resultaten tevreden tonen. De 
verwachting van de Republiek om de Engelsen tegen de Nederlanders op te 
kunnen zetten, was ijdel gebleken. De Britten hadden op enkele kernpunten, 
zoals de kwestie van de Kroon, zich massief achter de Nederlanders opge
steld, zodat de Indonesiërs wijselijk de Nederlandse voorstellen op deze 
punten hadden geaccepteerd. In feite was het Akkoord dan ook, gelet op de 
zwakke uitgangspositie van Nederland bij de onderhandelingen, een Neder
landse troefkaart geworden.133

Het resultaat van Linggadjati: het Akkoord (zie bijlage I bij dit hoofdstuk)
Voorafgaand aan een samenvatting van het Akkoord van Linggadjati zij 

hier kort iets opgemerkt over de terminologie en de aard van de ontwerp
overeenkomst. Bij het Akkoord van Linggadjati werd overeenstemming be
reikt over een ontwerp-overeenkomst, waarvan de parafering door de beide 
delegaties getuigde. De definitieve ondertekening zou later, na goedkeuring 
door de volksvertegenwoordigingen van beide contractanten, volgen. De 
ontwerp-overeenkomst van Linggadjati moest - zoals de CG zelf op initiatief 
van Van Poll met klem heeft benadrukt - begrepen worden als een politieke 
overeenkomst, die noch een volkenrechtelijke overeenkomst, noch een over
eenkomst naar Indisch recht, noch een civielrechtelijke overeenkomst was. 
De ontwerp-overeenkomst was derhalve de uitdrukking van wilsovereen
stemming tussen twee groeperingen ter oplossing van een politiek geschil, te 
weten de vertegenwoordiging van de regering van het Koninkrijk der Ne
derlanden als soeverein over Nederlands-Indië enerzijds en de vertegen
woordiging van de regering van de zichzelf als zodanig opgeworpen en door 
de Nederlandse delegatie als zodanig bevestigde groepering van de Repu
bliek Indonesia anderzijds met als inzet de plaats van de Republiek in de 
toekomstige nieuwe verhoudingen binnen Indië en het Rijk. De preambule 
op te tekst van de eigenlijke ontwerp-overeenkomst van Linggadjati heeft 
aan de verwarring over de aard van deze overeenkomst bijgedragen. In deze 
preambule werd tenslotte de afspraak gememoreerd om op de kortst moge
lijke termijn de ontwerp-overeenkomst aan de goedkeuring van de volksver
tegenwoordiging te onderwerpen. Deze goedkeuringsclausule kon implice-
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De parafering van de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati ten huize van de republikein
se delegatieleider, premier Soetan Sjahrir, in Batavia op 15 november 1946.

De Nederlandse delegatieleider zet zijn handtekening. (Foto Ipphos)
Links: de republikeinse premier Soetan Sjahrir; rechts: de voorzitter van de CG, W. Scher
merhorn.

De republikeinse delegatieleider zet zijn handtekening. (Foto Ipphos)
"Hij (Sjahrir) knikte zeer instemmend, toen De Boer opmerkte dat er nog enorm veel dynamiet in het 
heele geval verborgen zit." (Uit: Het dagboek van Schermerhorn, dl.I, p.127, in fine)
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De lt.-gouverneur-generaal parafeert de ontwerp-overeenkomst. (Foto Ipphos)

"Zouden wij geen overeenstemming met de groep Soerkarno-Hatta-Sjahrir bereiken, dan zie ik geen 
andere groep van voldoende samenhang en prestige, die met ons zou kunnen of willen samenwerken 
bij het herstel van recht en orde en den wederopbouw van dit land. Zonder twijfel is het mogelijk om 
met de huidige te onzer beschikking staande militaire macht belangrijke deelen van ]ava en Sumatra te 
bezetten, doch de ervaring in Zuid-Borneo, Zuid-Celebes en elders, heeft geleerd dat zulk een bezet
ting zonder steun van binnenuit, dus zonder de medewerking van een georganiseerd Indonesisch 
gezag, slechts een labiel houvast geeft en een werkelijke algemeene pacificatie niet kan bewerkstelligen. 
Trouwens: ook in het verleden heeft onze positie steeds gesteund op zulk een georganiseerd en geres
pecteerd Indonesisch gezag. ... Wanneer nu echter de vaststelling van de overeenkomst lang wordt 
uitgesteld, dan loopen wij gevaar, dat de bestaande spanningen een der gelijk uitstel niet kunnen ver
dragen en de zaak naar beide kanten langzamerhand weer afbrokkelt. ... Zou tenslotte de overeenkomst 
door de Regeering worden verworpen, dan ligt het voor de hand, dat de leiding van zaken hier dan aan 
anderen zal moeten worden opgedragen.... Maar ik moet daarbij tevens erop wijzen, dat het verwer
pen van de overeenkomst ook de groep Sjahrir waarschijnlijk van het toneel zal doen verdwijnen.........
En tenslotte behoef ik niet nogmaals erop te wijzen, dat de verwerping van deze overeenkomst ons ook 
internationaal vrijwel iederen steun zou ontnemen... . (Uit: Lt.gouverneur-generaal Van Mook aan 
minister van overzeese gebiedsdelen Jonkman, 20 november 1946, in: Van der Wal VI, nr.150)
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CG-lid Max van Poll is aan de beurt de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati te paraferen, 
gadegeslagen door het republikeinse delegatielid A.K. Gani, republikeins minister van Eco
nomische Zaken. (Foto Ipphos)

CG-lid F. de Boer (links) en het republikeinse delegatielid A.K. Gani zetten hun handteke
ning. (Foto Ipphos)
De Boer, die met de overige leden van de CG naar Nederland was teruggekeerd voor be
sprekingen met regering en coalitiepartijen over de gesloten ontwerp-overeenkomst, over de 
reacties in het moederland op de uitkomsten van het overleg in Indië met de Republiek: zie 
ommezijde.
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Toelichting CG-lid De Boer op Linggadjati-gebeuren (zie voorgaande foto's):

"Nog nooit in de geschiedenis van Nederland heeft Indië zóó in de algemeene belangstelling gestaan 
en zelden heeft een kwestie de gemoederen zóó beroerd. Blijkbaar heeft niemand zich eigetilijk ge
realiseerd, hoe onze positie in deze aangelegenheid internationaal, maar ook nationaal ligt; dat, wat 
wij ook doen, de nationale en wereld publieke opinie een enorm woord mee spreekt. Noch realiseert 
men zich, dat wij in Indië mede optornen tegen het Aziatisch reveil en dat, indien wij daartegen ge
wapenderhand - over de geheele linie - zouden optreden, daarvan de repercussies in India, Siam en 
China heel hevig zouden zijn, om van de reactie in Indië zelf maar niet te spreken.... De Katholieken 
zijn nog duidelijk verdeeld, ik geloof, niet zoozeer de Kamerfracties, maar het volk. Van Poll heeft met 
beide fracties een lange uiteenzetting gehad en begrip gevonden. Het Kabinet krijgt van ons nog een 
toelichting, die aan de Kamer zal worden overgelegd, en Jonkman, die zeer zijn best doet, zal op zijn 
eigen manier deze zaak verdedigen. Men vraagt niet zoozeer een bekrachtiging als wel een votum van 
goedkeuring, om verder door te werken in den geest van de basis overeenkomst. Wij hadden een ge
sprek van 1J5 uur met H.M.. In het begin nogal stroef, later vlotter. De algemeene grief, ook van de 
Regeering en H.M. is, dat ze ons niet in ons tempo hebben kunnen bijhouden." (Uit: De Boer, lid 
commissie-generaal, aan Van Mook, It.gouverneur-generaal, 4 december 1946, in: Van der Wal VI, 
nr.229)
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ren dat de overeenkomst als een verdrag moest worden beschouwd, maar de 
CG bedoelde in ieder geval slechts te herinneren aan de parlementaire con
trole. Dat betekende dat de ontwerp-overeenkomst slechts onderdeel kon 
zijn van een debat in het Nederlandse parlement over het beleid van de rege
ring inzake de Indonesische kwestie. De Staat der Nederlanden bleef op dat 
moment soeverein over Nederlands-Indië en beloofde slechts tot hervorming 
van het Rijk over te gaan langs bepaalde lijnen, waarbinnen de Republiek 
zich beloofde te zullen bewegen. Samen met de uitkomsten van de conferen
ties van Malino en Pangkal Pinang moest het Akkoord van Linggadjati naar 
Nederlandse opvatting dan ook begrepen worden als raadpleging door de 
Nederlandse autoriteiten van de gevoelens onder de volken in Indonesië, 
zoals later ook de gevoelens in de West zijn gepeild (zie de conferentie met 
vertegenwoordigers van Suriname en de Antillen in begin 1948, hoofdstuk 
XIV.A.3 in dit boek), als opmaat voor de rijksconferentie, welke in aanslui
ting op de daarvoor geschikt gemaakte grondwettelijke basis aan Neder
landse kant (zie de grondwetswijziging-1948, eerste lezing, hoofdstuk XV.a 
in dit boek) de definitieve hervorming van het Rijk ter hand zou nemen. Dat 
echter een aparte vertegenwoordiging van de Nederlandse regering, de CG, 
nodig was om met de Republiek te onderhandelen en de afspraken in een 
ontwerp-overeenkomst vast te leggen toonde echter wel aan dat er wat meer 
aan de hand was dan een volksraadpleging. De Republiek had door de ont
wikkelingen onder en sedert de Tweede Wereldoorlog, zoals al eerder be
schreven, een zekere positie verworven, van waaruit met Nederland onder
handeld kon worden. De Republiek heeft zichzelf vanaf het begin be
schouwd als de culminatie van de aspiraties van de Indonesiërs om baas in 
eigen huis te zijn en dan ook getracht zich als gelijkwaardige partij tegenover 
Nederland op te werken. Het feit van de politieke overeenkomst van Ling
gadjati zelf heeft aan de republikeinse aspiraties politieke grond gegeven, al 
liet de inhoud van de ontwerp-overeenkomst de uiteindelijke soevereiniteit 
van Nederland tot de invoering van de nieuwe structuren onverlet. De bij
zondere achtergrond van het Akkoord van Linggadjati als politieke oplos
sing voor een geschil over gezagsuitoefening heeft ervoor gezorgd dat veel 
onuitgesproken en onuitgewerkt moest blijven, zoals de CG later ter toelich
ting zelf toegaf. De goedkeuringsclausule in de preambule van de ontwerp
overeenkomst vertoont derhalve een zekere vaagheid over de aard van de 
overeenkomst, waarmee de inhoud van artikelen als die over de gezagsuit
oefening van de Republiek op dat moment en van de Verenigde Staten van 
Indonesië en de Nederlands-Indonesische Unie in de toekomst gelijk op 
ging. Voor de oppositie tegen dit Akkoord lagen hier gouden kansen.

De tekst van de overeenkomst van Linggadjati begon met de preambule, 
waarbij de Nederlandse regering en de regering van de Republiek uitspra
ken het verlangen te koesteren de goede betrekkingen tussen de volken van 
Nederland en Indonesië te verzekeren in nieuwe vormen van vrijwillige sa
menwerking, welke de beste waarborgen werden genoemd voor een goede
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en krachtige ontwikkeling van beide landen in de toekomst en die het moge
lijk zouden maken de relatie tussen beide volkeren op nieuwe grondslagen 
te bevestigen. De beide delegaties spraken het volgende af. Artikel 1 bevatte 
de erkenning van de Republiek als "de facto uitoefenende het gezag over 
Java, Madoera en Sumatra". De door de geallieerde of Nederlandse troepen 
bezette gebieden zouden geleidelijk, door wederzijdse samenwerking, in het 
republikeinse gebied worden gevoegd. Kort voor de parafering van de over
eenkomst was in dit artikel opgenomen de bepaling dat onmiddellijk hiertoe 
de nodige maatregelen zouden worden genomen, zodat uiterlijk 1 januari 
1949, het volgens artikel 12 beoogde tijdstip van vestiging van de VSI en de 
Unie, deze invoeging zou zijn voltooid. In artikel 2 werd de oprichting over
eengekomen van een soevereine, democratische staat op federatieve grond
slag, de Verenigde Staten van Indonesië (VSI). Artikel 3 bepaalde dat de VSI 
het grondgebied van Nederlands-Indië zou omvatten. Een afzonderlijke sta
tus voor enig gebiedsdeel, dat ook na overleg met de overige gebiedsdelen 
langs democratische weg niet of nog niet wilde toetreden tot de VSI, was 
mogelijk. Artikel 4 omschreef de staten van de VSI, te weten de Republiek, 
Borneo en de Grote Oost, onverminderd het recht van de bevolking van enig 
gebiedsdeel om langs democratische weg haar plaats binnen de VSI op ande
re voet geregeld te zien. De VSI konden een bijzondere regeling treffen ten 
aanzien van het grondgebied van de hoofdstad. De grondwet van de VSI, al
dus artikel 5, zou worden vastgesteld door een constituerende vergadering, 
samengesteld uit democratisch aangewezen vertegenwoordigers van de Re
publiek en de andere deelgenoten in de VSI, waarbij partijen zouden over
leggen hoe gebieden of niet dan wel onvoldoende vertegenwoordigde be
volkingsgroepen aan deze vergadering zouden deelnemen, met inachtne
ming van de onderscheiden verantwoordelijkheid van de Nederlandse rege
ring en van de regering van de Republiek. Het Unie-artikel was artikel 6, 
waarin werd vastgelegd dat beide partijen zouden samenwerken aan de 
vorming van een Nederlands-Indonesische Unie, waardoor het Koninkrijk 
der Nederlanden - tot op dat moment bestaande uit Nederland en de gebie
den in de Oost en de West - werd omgezet in deze Unie, bestaande uit ener
zijds het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Suriname en de Antillen) 
en anderzijds de VSI. De verhouding tussen Nederland en de West kon nog 
nader geregeld worden. De Unie zou beschikken over eigen organen, sa
mengesteld door de regeringen van het Koninkrijk en de VSI, eventueel me
de door de volksvertegenwoordiging van die landen, aldus artikel 7. Als 
gemeenschappelijke belangen werden genoemd de buitenlandse betrekkin
gen, defensie, zo nodig de financiën, alsmede onderwerpen van economische 
en culturele aard. Artikel 8 bepaalde dat aan het hoofd van de Unie de Ko
ning der Nederlanden stond. Besluiten van de organen der Unie zouden 
worden genomen in naam des Konings. Artikel 9 regelde het scheppen van 
Hoge Commissariaten over en weer en artikel 10 noemde een aantal punten, 
welke in het Unie-statuut moesten worden opgenomen, zoals de wederzijdse
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rechten en plichten, het staatsburgerschap, een conflictenregeling voor het 
geval in de Unie-organen geen overeenstemming kon worden verkregen, 
bepalingen over de wijze waarop het Koninkrijk bijstand zou verlenen aan 
de VSI zolang deze nog onvoldoende over eigen organen beschikten, de re
geling van de fundamentele rechten en vrijheden onder verwijzing naar het 
Handvest van de V.N.. Het Unie-statuut diende volgens artikel 11 te worden 
ontworpen door een conferentie van vertegenwoordigers van het Koninkrijk 
en de VSI en diende in werking te treden na goedkeuring door de onder
scheiden parlementen. Na het al genoemde artikel 12 werd in artikel 13 vast
gelegd dat Nederland er naar zou streven dat, na de oprichting van de Unie, 
de VSI lid konden worden van de V.N.. Artikel 14 legde de erkenning van de 
Republiek vast dat niet-Indonesiërs in hun rechten en hun aanspraken op in 
beslag genomen goederen binnen het gebied van de Republiek zouden wor
den hersteld, waarvoor een gemengde commissie zou worden opgericht. In 
artikel 15 werd afgesproken dat de Nederlandse regering zou bevorderen 
dat de staats- en volkenrechtelijke positie van het Koninkrijk der Nederlan
den zou aansluiten op de nieuwe structuur middels wettelijke maatregelen 
(grondwetsherziening). Artikel 16 bepaalde dat na het sluiten van de over
eenkomst de troepensterkte aan beide zijden zou worden verminderd, waar
bij beide partijen met elkaar overleg zouden plegen over het tempo en de 
samenwerking op militair gebied. Artikel 17 regelde de samenwerking via 
delegaties en een gemeenschappelijk secretariaat bij de uitvoering van de 
overeenkomst en bevatte de al eerder genoemde arbitrage-regeling.134

"Door U is een ontwerp-overeenkomst geparafeerd, waarmede de Neder
landse Regering niet, althans nog niet, ingestemd heeft", aldus de eerste op
merking in het telegram van Jonkman aan de CG naar aanleiding van de ge
beurtenissen in Indië. Met klem werd van de CG daarom gevraagd in de pu
bliciteit alleen mede te delen dat slechts van een ontwerp-overeenkomst 
sprake was, welke door de twee delegaties in Indië was opgemaakt en waar
over een voorlopige overeenstemming was bereikt "en waarop U hoopt de 
instemming van de Nederlandse regering te verkrijgen". Jonkman besefte 
goed dat de voortvarendheid van de CG, met voorbijzien van de twijfels zo
als door Jonkman in zijn telegrammen aan de CG verwoord, de regering in 
Den Haag én het parlement voor het blok had gezet. De buitenwacht kon 
vermoeden dat het kabinet door het optreden van de CG onder druk was 
geplaatst, doordat op 30 oktober 1946 de partijloze minister van Openbare 
Werken en Wederopbouw, dr.ir. J.A. Ringers, aan het Staatshoofd om eervol 
ontslag had gevraagd. Al bij zijn toetreding tot het kabinet-Beel had de oud- 
Indischman - hij had in het begin van zijn loopbaan vier jaar (1916-1920) ge
werkt bij de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij - Ringers voor
behouden gemaakt met betrekking tot de koers in de verhouding Nederland- 
Indonesië. De verdere ontwikkelingen op dit terrein, zoals tot uiting geko
men in het overleg tussen CG en vertegenwoordigers van de door hem ver
afschuwde Republiek, hadden er hem toe gebracht zijn ontslag te vragen,
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N e d e r la n d -I n d o n e s ië

G oed samenspel der Nederlandsche voorhoede
..O p g o ed e  gronden  m ag w orden  aangen om en , dat d e  positie  van d e  N ed erla n d sch e kroon  schijnt te zijn gedefl-  

n ieerd  o d  een  voor d e C om m issit-G en era al aanvaardbare w i i z t  ”

Uit: Elseviers Weekblad, 16 november 1946, p.9 (Eppo Doeve)
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dat geëffectueerd werd op 16 november 1946 (zie de biografie van minister 
Ringers in par. I van hoofdstuk XI Wederopbouw en Volkshuisvesting in dit 
boek). Tegenstanders van het beleid konden in dit ontslag en de daarover 
gepubliceerde korte verklaring, zoals hierboven weergegeven, een bevesti
ging van het vermoeden zien dat in Indië een voor de continuering van de 
band tussen Nederland en de Oost fatale politiek zou worden gevoerd. 
Romme zou, namens de weifelende katholieken, in zijn lijfblad De Volkskrant 
(hij was er staatkundig hoofd redacteur van) naar aanleiding van dit aftreden 
dan ook nadrukkelijk naar meer gegevens over hetgeen in Indië werd bekok
stoofd blijven hengelen dan hem in het hieronder weergegeven debat bij ge
legenheid van de Algemene Politieke Beschouwingen halverwege november
1946 waren verstrekt. De minister-president heeft in de Tweede Kamer in dit 
debat echter toegezegd nadere mededelingen aan deze Kamer te doen zodra 
de regering haar standpunt had bepaald en voordat een definitieve overeen
komst zou worden getekend.135

De Tweede Kamer over de stand van zaken, november 1946
Van 12 tot en met 15 november 1946 vonden in de Tweede Kamer de 

mondelinge Algemene Politieke Beschouwingen plaats, waarbij een groot 
deel van de aandacht uiteraard uitging naar de Indonesische kwestie. Tussen 
de vaststelling van het Voorlopig Verslag en de plenaire debatten lagen de 
wapenstilstandsovereenkomst en de onderhandelingen van Linggadjati. 
Zowel die wapenstilstandsovereenkomst als hetgeen over die onderhande
lingen in de pers was gekomen had een groot deel van de Kamer, de rechter
zijde met een deel van het regeringsblok (de KVP), verontrust, zodat het 
Kamerdebat aanzienlijk scherper was dan de schriftelijke stukkenwisseling.

Zo maakte de KVP-fractie in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer 
op de Rijksbegrotingen 1946 en 1947 duidelijk het beleid van de CG binnen 
zekere grenzen te kunnen ondersteunen. Het doel van het Indië-beleid, aldus 
deze fractie, diende te zijn de volle ontplooiïng van het Indonesisch nationa
lisme in het in vrijheid wortelende, duurzame verband van het Koninkrijk 
(de Unie was toen nog onbekend). De rechtvaardigheid ten opzichte van het 
Indonesische volk, de doeltreffendheid van het rijksverband én de wereld
vrede waren hiermee volgens deze fractie gediend. De marsroute was zo in
gewikkeld dat slechts de regering deze kon bepalen. De volksvertegenwoor
diging diende zich in de visie van de KVP-fractie te beperken tot een contro
lerende taak, waarbij ingrijpen alleen dan geoorloofd en verplicht was, zodra 
aan de onwrikbaarheid van het hiervoor genoemde doel zou moeten worden 
getwijfeld of indien duidelijk zou zijn dat de door de regering gekozen mid
delen van het doel zouden afleiden. Wel moest de regering het parlement 
dan nauwkeurig en vlot op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen, zo 
nodig in besloten vergaderingen, aldus het commentaar uit KVP-hoek. An
dere Kamerleden, waarin men de PvdA-fractie kan herkennen, legden de 
nadruk op de vestiging van een nieuwe rechtsorde, waarbij gebiedend hoor
de het in feite erkennen van de Republiek en het sluiten van een wapen-
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stilstand. Deze Kamerleden achtten de vrijwilligheid bij het scheppen of 
handhaven van een constitutionele band tussen de verschillende gebiedsde
len conditio sine qua non. Het rechter deel van de oppositie wenste eerst 
herstel van orde en veiligheid voordat de gewenste volledige ontplooiing 
van de verschillende volkeren en bevolkingsgroepen in Indië kon worden 
doorgevoerd. Die ontplooiing werd door deze groep begrensd in de zinsne
de "voor zover de verschillende bevolkingsgroepen zelfstandigheid wensen 
en daartoe in staat zijn". Met beslistheid werd de Republiek als een "Japanse 
creatie" door deze groep Kamerleden afgewezen. Overigens hadden enkele 
KVP-Kamerleden bezwaar tegen onderhandelingen met Soekarno.136

De regering had alvorens schriftelijk te antwoorden, zoals eerder vermeld, 
de Vaste Commissie voor Indische Zaken uit de Tweede Kamer op 6 novem
ber 1946 ingelicht en de instructie voor de CG, de verslagen van de CG, het 
verslag van de conferentie van Malino en de bevindingen van de commissie- 
Koets aan de Staten-Generaal ter kennisneming aangeboden. Het mondelin
ge debat was derhalve goed voorbereid. Verder onderstreepte de regering 
alle opmerkingen in het Voorlopig Verslag die een herziening van de betrek
kingen met Indië op vreedzame wijze op het oog hadden. Belangrijkste punt 
was de zienswijze van de regering met betrekking tot de Republiek. De re
gering ging er van uit dat de nieuwe rechtsorde diende te worden opge
bouwd met alle groepen die van goede wille waren "en heeft reden om zulks 
ook aan te nemen van de vertegenwoordigers der Republiek". De regering 
achtte het niet meer bevorderlijk tot een vruchtbaar overleg een onderscheid 
vol te houden tussen Sjahrir, die wel, en Soekarno, die niet in besprekingen 
zou zijn te betrekken: "De Republiek ontmoetend als een gegeven der poli
tieke realiteit van het ogenblik, aanvaardt de Regering daarbij haar organisa
tie zoals zij is." Het was niet te verwachten dat het rechter deel van de oppo
sitie én weifelende katholieken deze stellingname zouden waarderen.137

De hiervoor genoemde stellingname van de regering werkte voor de frac
tievoorzitter van de ARP in de Tweede Kamer, Schouten, als een rode lap op 
een stier, blijkens diens betoog bij de Algemene Politieke Beschouwingen op 
12 november 1946. Het uitgangspunt van de regering om de Republiek als 
een gegeven te aanvaarden, mét de daarbij behorende leiders, achtte Schou
ten principieel verwerpelijk. De regering had volgens hem haar uitgangs
punt moeten kiezen in gezag en plicht, in constitutie en naar de rede van
1942, niet in revolutie. Alleen langs de door Schouten aangegeven legale weg 
was de ARP-fractie bereid loyale en royale medewerking te geven aan de 
verwezenlijking in een zo snel mogelijk tempo van de zelfstandigheid van 
Indië met betrekking tot de inwendige aangelegenheden. Schouten wees 
verder zowel de wijze waarop de regering de Indonesische kwestie blijkens 
de Memorie van Antwoord hoogstens in comité-generaal met het parlement 
wilde behandelen af als de bij geruchte bekend geworden voorstellen aan de 
Republiek. Schouten wilde dat de regering de mening van het parlement in 
het openbaar polste alvorens een beslissing te nemen. De dreigende over-

2448



Par. I. Van de instelling van de Commissie-Generaal tot en met Linggadjati

eenkomst tussen CG en de Republiek zou volgens Schouten voor het Ko
ninkrijk catastrofaal zijn. De bezwaren van Schouten richtten zich concreet 
op de Unie-constructie, zoals die uit de pers bekend was geworden en door 
Beel in deze parlementaire debatten op 14 november 1946 in grote trekken 
uit de doeken is gedaan. Zijns inziens werd het Koninkrijk "vermoord", aan
gezien de grondwettelijke Kroon slechts een versiersel werd voor de Unie en 
uit Indië werd teruggetrokken. De CG had dit volgens Schouten allemaal be
kokstoofd, zonder te weten of de regering - waarvan de CG toch een orgaan 
was - daarmee zou instemmen: "een wanordelijkheid van zo fundamentele, 
funeste betekenis, dat de regering, zodra zij daarvan kennis kreeg, daaraan 
onmiddellijk een einde had behoren te maken". Schouten wees dan ook alle 
medeverantwoordelijkheid af voor hetgeen inzake de Indische kwestie 
"plaats heeft gehad en thans schijnt plaats te vinden". Beel herinnerde hem 
er later in het debat aan "dat in de tijd, toen de achterstand in de staatsrech
telijke, staatkundige en maatschappelijke ontwikkeling van Nederlands- 
Indië groeide, ook zijn partij en de andere partijen, welke thans het rege
ringsbeleid afkeuren, ten volle medeverantwoordelijkheid daarvoor hebben 
gedragen". Die achterstand was naar Beel betoogde ten dele schuld aan de 
moeilijkheden van dat moment. Daarnaast hield Beel Schouten voor alles, 
"wat hij nu hier in de oppositie zegt", mede verantwoordelijk voor de actu
ele ontwikkelingen in Indië. Een afwijzing van een voorstel van de CG legde 
volgens de premier niet minder verantwoordelijkheid op dan het aanvaar
den daarvan. De suggestie van de kant van Beel, dat Schouten zijn standpunt 
vooral liet bepalen door zijn oppositierol, werd door Schouten met kracht 
afgewezen: bij een andere kabinetsformatie of bij een formatie met mede
werking van de ARP zou zijn standpunt inzake Indië niet anders zijn ge
weest. Schouten eindigde zijn betoog met een krachtig "Halt" inzake de re- 
geringspolitiek met betrekking tot Indië: "Treed terug in het rechte spoor, 
want al wilt gij het niet en al bedoelt gij het niet, toch onderwerpt gij U zo 
aan de revolutie in de principiële zin van het woord."138

Tilanus (CHU) was wat gematigder, maar verschilde in de kern van de 
zaak niet van mening met Schouten. Ook hij had het gevoel dat de regering 
keer op keer door de CG voor voldongen feiten werd gesteld en dat de CG 
ver buiten haar instructie ging. Ook vond hij de wijze waarop de regering 
steeds trachtte de belangrijkste Indische zaken zoals de rijksconstructie en de 
beschikking over de militaire macht in Indië uit de openbaarheid te houden 
abject. Zijn ergernis over de gunstige woorden van de kant van de regering 
in de Memorie van Antwoord over de Republiek en de leidende figuren al
daar was groot. Nog groter was zijn ergernis over hetgeen was uitgelekt over 
de voorstellen van de CG aan de Republiek. Volgens Tilanus werd het Ko
ninkrijk gebroken en de terreur van de Republiek bezegeld. Het onderhande
len met leiders van deze Republiek, die door Japan in het zadel waren gehe
sen en openlijk de ondergang van de geallieerden hadden gewenst, was Ti
lanus een gruwel. Overigens gaf Tilanus toe dat de volgens hem slechte weg
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inzake Indië was geëffend door het vorige kabinet, onder stuwing van Van 
Mook.139 In de geest van Schouten en Tilanus was strikt genomen ook het be
toog van de liberale Indië-specialist, Vonk: een negatief oordeel over het be
leid van het kabinet inzake Indië. Vonk ging er van uit dat zoals de zaken op 
dat moment gingen, de Indonesiër geen gelegenheid zou krijgen voor de 
ontplooiing van zijn persoonlijkheid, noch zijn waarde als mens en zijn na
tionale aspiraties tot gelding kon brengen onder druk van chaos en terreur. 
Die gelegenheid zou zich eerst voordoen, als de rechtsstaat in Indië zou zijn 
weergekeerd. Die rechtsstaat zou zeker niet weerkeren, als men op de weg 
doorging die was aangegeven in de Memorie van Antwoord: de erkenning 
van de Republiek als politieke realiteit. "Een dergelijke theorie had men eens 
moeten opwerpen tijden de Duitse bezetting", aldus Vonk, die in de Repu
bliek niets anders zag dan een loos omhulsel voor een meedogenloos com
munisme. Soekarno en Hatta waren in deze visie niet meer dan een soort 
overgangsfiguren die opzij zouden worden geschoven zodra Nederland de 
Republiek de ruimte zou hebben gegeven. De communisten maakten vol
gens hem slechts handig gebruik van de nationalistische leuze om de we
reldrevolutie voort te drijven. Nederland diende naar zijn oordeel een eind te 
maken aan het pacteren met dit gevaar en zijn verantwoordelijkheid ten op
zichte van de Indonesiërs te nemen en een nauw verband aan te gaan met de 
in hun godsdienstvrijheid bedreigde bewoners van de archipel. Geen goed 
woord had Vonk over voor de constructie van twee onafhankelijke staten 
verbonden in de Unie. Was het parlement, zo vroeg het liberale Kamerlid, 
door de regering misleid of de regering overrompeld door de CG?140

Romme (KVP) besteedde zoals te verwachten was ruime aandacht aan het 
beleid inzake Indië. Hij was het volstrekt met Tilanus oneens dat niet met 
Soekarno zou mogen worden gesproken om tot uitvoering van de koninklij
ke redevoering van 1942 te geraken. De vraag was voor Romme echter wel of 
die uitvoering blijkens de berichten over de onderhandelingen in Indië 
daadwerkelijk naderbij was gebracht. Romme liet dreigend weten dat een 
constructie, waarbij Indonesië buiten het Koninkrijk zou worden geplaatst en 
slechts met dat Koninkrijk was verbonden in een gemeenschappelijk staats
verband, ''buiten ons gezichtsveld" lag én volgens de KVP-fractieleider ook 
buiten het werkterrein van de CG. Dat wilde niet zeggen dat Romme het 
Koninkrijk in oude vorm wilde handhaven. Een meer federatieve vorm was 
hem wel, mits deze bleef binnen de grenzen van de rede van 1942 en de later 
afgelegde regeringsverklaringen. Vandaar dat Romme Beel expliciet vroeg 
om de verzekering dat de regering niet buiten het parlement om enige be
slissing zou nemen, terwijl ook de rijksconferentie van alle delen van het Ko
ninkrijk over de nieuwe constructie vrij moest kunnen praten.141

Liet Romme reserves horen met betrekking tot het werk van de CG, Van 
der Goes (PvdA) was daarentegen vol lof voor dat werk. Inzake Indonesië 
moest volgens hem gestreefd worden naar verzoening van de tegengestelde 
standpunten, naar vrije, eigen verantwoordelijkheid en binding door een ge-
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zamenlijke taak. Het emancipatieproces na de Japanse overheersing in Oost- 
Azië was een proces dat naar de overtuiging van Van der Goes zeker niet 
halt zou houden bij de grenzen van Nederlands-Indië. Dat proces was der
halve ook in Indonesië gaande en de PvdA-Kamerfractie begroette dat naar 
zijn zeggen met vreugde: "Wat wij Indonesië hebben onthouden, is hetzelfde 
wat de conservatieven aan de opstrevende Nederlandse arbeiders onthiel
den, tot aan de invoering van algemeen kiesrecht toe; het recht om te leren 
zich zelf te zijn; dus om fouten te maken, zelf, en die weer zelf te corrigeren." 
De taak van de CG was in de ogen van Van der Goes groots: "De goodwill, 
die door de reactionaire politici, door Indië in nood, is verspeeld, moet door 
de Commissie-Generaal in groter mate worden gevestigd dan zij vroeger ooit 
heeft bestaan, wil er van een definitieve, vrije nevenschikking onder de 
Kroon nog sprake zijn". En hij ging verder: "en wij kunnen niet anders doen 
dan ons garant stellen voor de vrijheid, die ginds op het ogenblik wordt er
kend. Dit bedoelen wij met het vestigen ener nieuwe rechtsorde". Staatsver
band en Kroon bleven volgens Van der Goes wel behouden: het Koninkrijk 
werd "getransformeerd". In tweede termijn richtte hij zich vooral tegen 
Schouten, die zich volgens Van der Goes had opgesteld als een man zonder 
fouten en anderen het werk liet opknappen. Van der Goes wachtte naar ei
gen zeggen rustig de erkenning af, "dat wij de band met Indië hebben gered, 
en niet de heer Schouten". Uitvoering van de denkbeelden van Schouten in
zake dekolonisatie zou volgens de PvdA-fractievoorzitter altijd moeten lei
den tot oorlog en het definitief verlies van de band tussen Nederland en de 
Oost.142

De uiterst linkerzijde liet bij monde van De Groot (CPN) scepsis horen 
over die door Van der Goes bepleite "transformatie" of de door Romme aan
geduide "nieuwe rechtsorde". Een erkenning van de Republiek en een on
voorwaardelijke afstand van het koloniale principe, zoals door de CPN be
pleit, was dat allemaal in de ogen van De Groot niet: "Men heeft vormveran
deringen op het oog gehad, die het wezen van de koloniale afhankelijkheid 
van Indonesië behouden willen en ten doel hebben deze te vereeuwigen." 
Daartoe werd volgens hem een militaire expeditie uitgerust. De CPN had 
volgens De Groot alles gedaan om de rampzalige toestand rond Indië te 
doen eindigen, zodat zij de uitzending van de CG had ondersteund, ook al 
had de CPN geen vertrouwen in de Indië-politiek van deze regering. Blijkens 
persberichten had de CG een basisovereenkomst met de Republiek binnen 
bereik, hetgeen de CPN-Kamerfractie verheugde. De dreigende woorden 
van Romme waren De Groot echter niet ontgaan, zodat hij vreesde dat de 
zozeer begeerde overeenkomst zou worden getorpedeerd en een koloniale 
oorlog onafwendbaar was.143 De CPN zou, mits de zaken in ieder geval in 
het openbaar werden afgehandeld, zeker een ruimhartige overeenkomst met 
de Republiek steunen, aldus De Groot. Een partij als de SGP aan de andere 
kant van het politieke spectrum zou dat nooit doen. Ds. Zandt (SGP) voegde
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in dit debat niets toe aan hetgeen door Schouten of Tilanus was opgemerkt 
over de Indië-politiek.144

Beel heeft in zijn antwoorden enkele beschuldigingen van de kant van de 
oppositie trachten weg te nemen en het regeringsblok én de oppositie in een 
eerste confrontatie met de hoofdlijnen van de resultaten van "Linggadjati" 
tot steun aan het regeringsbeleid proberen over te halen. Vonk beantwoor
dend stelde Beel dat de regering niet de Staten-Generaal en de CG niet de 
regering hadden misleid. Wel kon het voorkomen dat de CG en de regering 
door de snelheid van de gebeurtenissen wel eens van mening verschilden bij 
het uitstippelen van de juiste koers, aldus Beel. De CG had volgens de pre
mier eerst een bestand gesloten en daarna gewerkt aan een basisovereen
komst, waarbij de Indonesische delegatie voor alles erkenning van de Repu
bliek en de CG herstel en behoud van het gemeenschappelijk staatsverband 
verlangden. De inmiddels zo goed als afgeronde overeenkomst zou volgens 
Beel van belang kunnen zijn om de omstreden overgangstijd uit de verkla
ring van 10 februari 1946 te laten vervallen, "al zal natuurlijk de toekomstige 
ontwikkeling een periode van overgang naar de nieuwe verhoudingen ken
nen". De regering verzuimde niet bij monde van Beel een woord van waar
dering jegens de CG uit te spreken, dat bij de CG zelf zeer goed is overge
komen: "Het wil de regering voorkomen dat de Commissie-Generaal, eens
gezind samenwerkende, onder uiterst moeilijke omstandigheden, door in
spannende onderhandelingen en veelzijdig overleg, haar werk voorspoedig 
heeft ingezet". Bij dit werk was de Britse medewerking dankbaar aanvaard. 
De regering verdedigde de samenwerking met de Republiek. Ook al erkende 
de regering de Japanse invloed bij de uitroeping en de inrichting van de Re
publiek, diezelfde Republiek was voor de regering naar de woorden van Beel 
ook de belichaming van een belangrijk deel van de Indonesische nationale 
beweging, wat nog werd onderstreept door de keuze van veel Indonesiërs, 
"die vroeger van harte met ons samenwerkten", voor de Republiek. Juist om 
een extremistische ontwikkeling binnen de Republiek tegen te gaan, diende 
volgens de premier "met de tegenwoordige leiding van de Republiek, 
waarin nationalistische, socialistische en moslimse groeperingen aan het 
hoofd staan", naar samenwerking te worden gestreefd. De principiële ver
oordeling van de Republiek door de oppositie ter rechterzijde miskende vol
gens Beel de feiten en schiep misverstanden. De vrijwilligheid die naar de 
december-rede van 1942 een der pijlers diende te zijn van het toekomstig 
staatsgebouw, vereiste nu eenmaal de instemming van de vertegenwoordi
gers van de Indonesische volkeren, waartoe naar het oordeel van de regering 
de leiders van Republiek behoorden. Beel tekende hierbij aan dat de Repu
bliek echter wat voorliep op de ontwikkelingen, namelijk "voordat wij gele
genheid hebben gehad - naar onze eis - onze constitutie niet alleen aan de 
nieuwe omstandigheden, maar ook aan het nieuwe beginsel van zelfstandig
heid aan te passen".145
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Beel heeft verder de constructie, zoals de CG en de Republiek die eigenlijk 
al in onderhandelingen waren overeengekomen, uiteengezet. Handig zette 
Beel voorop dat het Koninkrijk werd omgezet in een Unie, waarvan de Ko
ningin het Staatshoofd zou zijn. "Het Koninkrijk zou dus noch worden ge
broken, noch vermoord", aldus Beel, "maar het zal anders worden geordend 
en genoemd naar de eisen van deze tijd." Het parlement zou uiteraard zijn 
oordeel over een voor de regering aannemelijke overeenkomst kunnen ge
ven, liefst in het openbaar, anders in comité-generaal, voordat de regering 
zich verbond "aldus een bepaalde oplossing te willen nastreven". Op dat 
moment wenste de regering nog niet in te gaan op de basisovereenkomst, 
aangezien de regering volgens Beel nog geen standpunt had bepaald. Ten 
aanzien van de te houden rijksconferentie moest Beel te hoog gespannen 
verwachtingen intomen. Hoezeer deze conferentie ook gewenst was en geen 
blote formaliteit mocht worden, Beel liet niet na er op te wijzen dat - anders 
dan eerder gedacht - de "staatsrechtelijke hervormingen binnen de Overzee
se Gebiedsdelen al eerder vorm zullen hebben gekregen en dat zij (de rege
ring) zelf, anders dan vroeger werd gedacht, de hoofdzaken van een bepaald 
ontwerp zal hebben aan te bevelen".146 Romme, die deze rijksconferentie wel 
gebonden achtte aan het voorbereidende werk van de CG, voor zover dat 
geen afbreuk had gedaan aan de verkrijging van een hecht staatkundig ge
heel en voor zover de resultaten niet in strijd zouden zijn met de verlangens 
van de bevolking, was door deze uitspraak van Beel toch enigszins onaange
naam getroffen. De Kamer werd immers volgens Romme bij toeval, namelijk 
bij de uiteenzetting van de regering over het Indië-beleid, geconfronteerd 
met de verplaatsing van het zwaartepunt van de rijksconferentie naar de 
voorbereidende besprekingen. Beel verdedigde zich met te zeggen dat, hoe
wel de rijksconferentie in juni 1941 al was aangekondigd, de feitelijke om
standigheden waaronder deze gehouden zou moeten worden pas na augus
tus 1945 duidelijk waren geworden. In de ontwerp-overeenkomst van de CG 
zou de conferentie een plaats krijgen en Beel vroeg derhalve om geduld uit te 
oefenen tot de stukken definitief bekend waren geworden. Dat wilde Romme 
wel, maar "ik wil er geen twijfel over laten bestaan, dat ik tegen-over deze 
aangelegenheid sta met zeer grote reserve, dat ik mij hierover volledige vrij
heid van oordeel voorbehoud en dat ik geen enkele aanleiding zie, en dus 
ook niet het voornemen heb, om een andere maatstaf van beoordeling aan te 
leggen dan de grondgedachten van de koninklijke rede".147

Wie de optelsom maakte van de voor- en tegenstanders van de Indië-poli
tiek en de resultaten daarvan, zoals bekend geworden uit de persberichten - 
de gegevens uit de besloten zitting met de Indische Commissie mochten de 
Kamerleden niet gebruiken -, begreep dat de regering de grootste moeite zou 
hebben om een eenvoudige meerderheid te verwerven gelet op de aarzelen
de katholieken, laat staan voldoende steun voor een inpassing van de nieu
we staatkundige constructie in de Grondwet. Tilanus had aan het slot van 
zijn Kamerrede op 12 november 1946 gewezen op de twee-derde meer-
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derheid die voor een succesvolle herziening van de Grondwet in tweede le
zing was vereist en daaraan toegevoegd: "Laat men dus hier en in Indië 
voorzichtig zijn met datgene, wat men doet".148 Beel had zich daarbij aange
sloten en verklaard dat de regering er op vertrouwde, "dat zij, mocht zij voor 
het ontzagwekkende probleem van het treffen van een juiste verhouding ten 
aanzien van de delen van het Koninkrijk tot een oplossing zijn gekomen, die 
zij zelf verantwoord vindt, in een uitvoerige gedachtenwisseling deze Kamer 
zal kunnen overtuigen, dat deze oplossing door de Kamer kan worden aan
vaard".149 Omdat duidelijk was dat het rechter deel van de oppositie én de 
katholieken moeilijk te overtuigen zouden zijn door de resultaten van de on
derhandelingen te Linggadjati, zoals die er lagen, hebben CG en regering er 
na dit Kamerdebat voor gekozen een meerderheid in de Kamer te winnen 
door middel van nadere verklaringen over de basisovereenkomst van Ling
gadjati. Door deze formule - de zogeheten "aankleding" van het Akkoord - 
ook nog bij motie vast te leggen plaatsten de katholieken in de Tweede Ka
mer zich achter het Akkoord van Linggadjati; het rechter deel van de opposi
tie zou afwijzend blijven. Deze eerste parlementaire schermutseling over 
"Linggadjati" heeft derhalve, gelet op de koers die nadien door de regering 
is ingeslagen, nogal wat gevolgen gehad.

Reacties op het Akkoord
Op 18 november 1946 werd de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati be

kend gemaakt. In Indië geschiedde dat onder meer via radioredevoeringen 
van de belangrijkste republikeinse leiders enerzijds en van Van Mook en van 
Van Poll namens de CG anderzijds. Zowel Jonkman als Schermerhorn had
den erop aangedrongen slechts één persoon namens de CG te laten spreken. 
Van Poll was kort vóór de parafering van de ontwerp-overeenkomst per 
brief onder handen genomen door Romme, die hem had verzocht de con
structie van de overeenkomst met zijn veto te treffen, aangezien Romme uit 
de vergadering van de Indische Commissie van de Tweede Kamer met 
Jonkman precies had begrepen hoe de overeenkomst er in grote lijn uitzag. 
Romme zag in het basisakkoord een ondermijning van het Koninkrijk en van 
de gewenste rijksconferentie. Hij prefereerde strijd boven een dergelijk Ak
koord. Van Poll stond echter achter de ontwerp-overeenkomst, waaraan hij 
even veel had bijgedragen als zijn collega's. Het Akkoord moest volgens hem 
vooral als een politiek akkoord worden gezien, dat onafwendbaar was. Een 
militair optreden achtte Van Poll in zijn antwoord aan Romme internationaal 
en nationaal onverteerbaar. Van Poll moet zich daarop juist hebben vastge
beten in het Akkoord, waarvan hij in zijn radioredevoering getuigde. Van 
Poll had het tij in Indië goed ingeschat en er de consequenties uit getrokken. 
De breuk die hij daarmee met zijn eigen politieke achterban had gecreëerd 
zou hij spoedig bemerken, toen de CG na vertrek op 21 respectievelijk 22 no
vember was aangekomen in Nederland.150

Toen op 23 november 1946 de ministerraad zich wilde buigen over het 
Akkoord van Linggadjati, hadden al de nodige gebeurtenissen het beraad
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overschaduwd. Het kabinet was zelf ook in de maalstroom van de Indische 
zaak geraakt. Minister Ringers was, zoals al vermeld, uit onvrede over de 
ontwikkelingen inzake Indië opgestapt. Daartegenover stond dat een even
eens partijloze minister positie had gekozen ten gunste van de ontwerp
overeenkomst van Linggadjati. Het kabinet was op de hoogte van de felicita
ties die de partijloze minister Zonder Portefeuille en Nederlandse vertegen
woordiger in de Veiligheidsraad van de V.N. (wisselzetel), de oud-minister 
van Buitenlandse Zaken, mr. E.N. van Kleffens (zie Band A, pp. 290-292) 
vanuit New York aan de beide(!) delegaties in Indië per telegram had doen 
toekomen, voordat het kabinet een standpunt had bepaald. Van Kleffens had 
in in zijn telexen medegedeeld dat de geparafeerde overeenkomst "hier in 
goede aarde valt" en op het krediet van beide partijen, die dit beiden van no
de zouden hebben, was geschreven. Binnen het kabinet was hierover enig ru
moer ontstaan.151 In een ander telegram vanuit Amerika, mede namens de 
daar op de Algemene Vergadering van de V.N. verblijvende minister van 
Buitenlandse Zaken Van Boetzelaer, wees Van Kleffens Beel erop dat wijzi
ging van de overeenkomst op essentiële punten tegenover de Republiek en 
de publieke opinie in de wereld uitgesloten moest worden geacht, welke 
ernstige bezwaren ook tegen de werkwijze van de CG en tegen de afzonder
lijke punten van de overeenkomst mochten worden gevoeld. Het enige alter
natief was volgens Van Kleffens oorlog van volk tegen volk "met een voor 
ons te verwachten verlies van elke band met Indië". Nederland diende zich 
te hoeden voor een taktiek die kon worden uitgelegd "als dralen, tegenstrib
belen of terugkrabbelen".152 Van Kleffens kondigde aan zich niet neer te zul
len leggen bij een verwerping van de geparafeerde ontwerp-overeenkomst. 
Hij weigerde naar Nederland te komen om over het Akkoord van Linggad
jati in de ministerraad te beraadslagen, vanwege de verkeerde indruk die dit 
in het buitenland kon maken. Beel heeft deze zienswijze gerespecteerd.153

Kon het incident rond de eigenzinnige Van Kleffens nog als een interne 
zaak van gering gewicht worden beschouwd, dat werd anders met oppositie 
van hooggeplaatsten tegen het genoemde Akkoord die publieke aandacht 
heeft gekregen. Berucht is in dit opzicht de actie van de militaire top van 
Nederland in de personen van generaal Kruis en admiraal Helfrich gewor
den. Op 19 november 1946 zonden zij een brief aan Beel met argumenten te
gen het Akkoord, met aan het slot de aankondiging dat zij om een onder
houd met het Staatshoofd hadden verzocht. De twee waren ongerust "over 
de dreigende verminking van het Koninkrijk", welke de vele offers van hen, 
die gestreden hadden voor de wedergeboorte van het Rijk in Europa en 
overzee, tevergeefs zou doen lijken. De militairen meenden dat de staatkun
dige wijzigingen van het Rijk moesten geschieden op basis van de rede van 
de Koningin uit 1942, waarbij de eenheid van het Koninkrijk niet mocht 
worden aangetast, de wijzigingen met name niet mochten worden afge
dwongen door personen die niet het volle vertrouwen hadden van de bevol
kingen hier en overzee en de wijzigingen geen ruimte mochten bieden voor
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De luitenant-generaal mr.H.J. Kruis, chef van de Generale Staf van de Koninklijke Land
macht, inspecteert de troepen van de KL in Indië tijdens zijn rondreis in de archipel in het 
voorjaar van 1947. (Foto Spaarnestad)

"Eerst toen er voldoende Nederlandse troepen waren aangekomen en de Britse bemoeienis tot een 
einde was gekomen, konden de Nederlanders hun eigen weg gaan. Maar toen was het te laat. Toen had 
Soekarno zijn stempel op een groot deel van het grondgebied gedrukt, en zou alleen door krachtig mili
tair optreden dat deel weer onder Nederlands gezag kunnen worden gebracht. Met het Accoord van 
Linggadjati leek een werkbare oplossing te zijn verkregen. Het kwam niet tot uitvoering. Politionele 
acties, die volgden, werden beëindigd voordat het doel was bereikt. De Nederlandse regering kreeg 
steeds meer moeite om een vaste lndië-koers te kunnen sturen. Het werd een onderwerp van geschil 
tussen de partijen in de regering, KVP en PvdA. Enfin, men kent de afloop. ... Toen ik in 1947 mijn 
inspectiereis maakte, waren wij nog aan het begin van de lijdensweg. Maar toen reeds waren onze 
soldaten het slachtoffer van de onzekerheid, van het niet meer begrijpen waarom zij er waren en waar
om zij niets mochten doen." (Uit: J.H. Kruis, Generaal in Nederland. Memoires, pp.167-168)
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Na zijn terugkeer uit Indië richt de luitenant-admiraal C.E.L. Helfrich, Bevelhebber der Zee- 
strijdkrachten, zich vanaf Schiphol per radio tot het Nederlandse volk (voorjaar 1946). (Foto 
Anefo)

"lk weet dat van Mook Indië staatkundig los van Nederland wil maken en zelf over de nieuwe staat 
wilde regeren. Ik weet dat Schermerhorn een onbekwame idealist is (of is hij communist?), die zich 
beter had kunnen houden bij het doceren van het landmeten; .... Maar de Engelsen gingen 30 Novem
ber weg, hadden zelf ondervonden, dat er met de Republiek niet te praten viel en dat zij niets dan cha
os tot stand bracht. Engeland en Amerika weten nü, dat de gehele Republiek onzin en bovendien 
hoogst gevaarlijk communistisch georiënteerd is. Holland weet dit ook, ziet zijn financiën geruineerd 
en blijft troepen uitzenden, die het niet wenst in te zetten. ... Waar zijn onze nationale fierheid en 
zelfbewustzijn gebleven? ... Een ding staat voor mij vast. Als we slaan, sla dan dóór totdat deze com
munisten kapot zijn. Schei in Godsnaam niet halverwege uit, want dan komen er een nieuwe wa
penstilstand en nieuwe onderhandelingen. Dat tijd- en geldverlies kan Nederland niet meer dragen." 
(Uit: Helfrich, bevelhebber der zeestrijdkrachten, aan Pinke, commandant der zeemacht, 17 juli 1947, 
in: Van der Wal IX, nr.356, pp.720-721)

2457



Nederlands-Indië

een overgangsperiode die de bevolking in Indië aan terreur van opstandige 
groepen zou overlaten. Volgens deze brief was het Akkoord er op uit het 
Koninkrijk te breken in twee soevereine staten, terwijl het Akkoord ook nog 
tot stand was gekomen met medewerking van Soekarno, een collaborateur. 
De nationale waardigheid zou volgens deze brief onaanvaardbaar zijn aan
getast, hetgeen vooral het personeel van de krijgsmacht, dat juist tot taak 
heeft de eer en de waardigheid van 's lands vlag hoog te houden, pijnlijk zou 
hebben getroffen. De Nederlandse strijdkrachten in Indië, uitgezonden met 
de taak om in Indië vrede en veiligheid te brengen en mee te werken aan een 
reconstructie van het Rijk naar de woorden van de Koningin uit 1942, moes
ten op dat moment onmachtig toezien hoe de bevolking in republikeins ge
bied werd geterroriseerd, aldus de beide bevelhebbers. Dit alles bevestigd in 
een wapenstilstand moest wel volgens hen een sfeer van verbittering onder 
de militairen in Indië kweken. Als deze weg nog langer moest worden af ge
legd, zouden de beide bevelhebbers hun functie moeten neerleggen. Men 
eiste derhalve intrekking van een ontwerp-overeenkomst, waarbij de een
heid van het Koninkrijk in gevaar kwam, vervolgens een veto tegen de per
soon van Soekarno in een leidende functie in één der delen van het Konink
rijk en een krachtiger houding jegens de leiders van de Republiek bij het be
reiken van controle op de Indonesische troepen, terwijl ook pertinente richt
lijnen waren te verstrekken aan de CG en Van Mook.154 Kort tevoren had 
admiraal Helfrich aan de commandant van de zeemacht in Indië, Pinke, ge
schreven de hele zaak in Indië te zien als een vorm van een staatsgreep, uit
gevoerd door Van Mook en de blanke Indonesiërs om een Indië-los-van- 
Holland te bewerkstelligen. Hij vroeg zich in deze brief af of men gerechtigd 
was deze staatsgreep met een andere te beantwoorden. Om actie te onder
nemen was het echter nodig te bewijzen dat de Republiek een communisten- 
zaak was en dat de bestanden ernstig werden geschonden. De zaak, die op 
het spel stond, was het volledig waard volgens Helfrich in deze richting te 
werken.155

Op 20 november 1946 heeft de Koningin de bevelhebbers Kruis en Helf
rich op hun verzoek in gehoor ontvangen, dat wilde zeggen de beide bevel
hebbers hadden via Prins Bernhard (inspecteur-generaal) de wens te kennen 
gegeven de Koningin te willen spreken, waarop Koningin Wilhelmina hen 
heeft ontboden voor een onderhoud in Paleis Huis ten Bosch. In het steen
koude paleis heeft de Koningin, in bontjas gekleed, de bevelhebbers, waar
van admiraal Helfrich de woordvoerder was, uiterst gereserveerd aanhoord. 
Na afloop van dit onderhoud verklaarden de beide heren dat zij met de Ko
ningin de militaire aspecten van het Akkoord hadden besproken, vooral uit 
bezorgdheid over de algemene militaire situatie in Indië zelf. Helfrich sprak 
tegenover het ANP twijfel uit over de naleving van het bestand en over de 
uitvoering van de bepalingen van het Akkoord, terwijl Kruis ietwat diploma
tieker het standpunt huldigde dat de ontwikkeling in Indonesië moest wor
den afgewacht. Het verzoek van de militaire opperbevelhebbers om gehoor
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Toch nog een stormloop!

Uit: De Groene Amsterdammer 30 november 1946 (L.J. Jordaan)

Links: de chef van de generale staf van de Koninklijke Landmacht, lt.-gen. mr.H.J. Kruis; 
rechts: de bevelhebber der zeestrijdkrachten, lt.-admiraal C.E.L. Helfrich.
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bij het Staatshoofd had ongetwijfeld te maken met verschillende overwegin
gen. De Koningin kon geacht worden als soeverein van een wereldrijk sterk 
geïnteresseerd te zijn in de afloop van de onderhandelingen met de Repu
bliek en in de verdere verwezenlijking van de redevoering van 7 december 
1942. Feitelijk was dat ook zo. Bovendien droeg de Koningin volgens het 
toenmalige art. 61 van de Grondwet het oppergezag over de krijgsmacht; de 
betrokken officieren waren door haar benoemd. De bevelhebbers moeten ook 
om deze reden gemeend hebben een willig oor bij de Koningin voor hun op
vattingen te kunnen vinden. Op 26 november 1946 bezocht Kruis de Konin
gin op haar verzoek ten tweede male, waarbij zij heeft nagegaan of Kruis, die 
zij voor moderner dan Helfrich hield, het wel helemaal eens was met de ad
miraal. Kruis heeft haar toen uit de droom moeten helpen en haar duidelijk 
gemaakt het met de strekking van het betoog van Helfrich eens te zijn ge
weest. Tijdens dit bezoek zou hij met het Staatshoofd niet alleen het Cheri- 
bon-voorstel hebben besproken, maar haar ook op de hoogte hebben ge
bracht van de onrust, die naar aanleiding van het Akkoord onder het offi
cierscorps was ontstaan.156 De bezoeken hebben ook parlementaire aandacht 
getrokken. Tijdens de begrotingsbehandeling van Oorlog en Marine, die van 
26 tot en met 28 november 1946 in de Tweede Kamer plaats vond, werd 
vooral door links scherpe kritiek geuit op de acties van de hoge militairen. 
Volgens Vorrink (PvdA) kon dit optreden slechts leiden tot "ongewenste 
stemmingmakerij", waardoor de resultaten in Indië gevaar liepen. De CPN- 
er Schoonenberg sprak van "kolonialiteit in volle, maar duistere glorie", 
maar zijn wens tot maatregelen tegen beide officieren werd niet vervuld. Ti
lanus (CHU) nam het voor de betrokken militairen op. De minister van Oor
log betreurde het incident en had generaal Kruis van zijn oordeel doen blij
ken. De minister van Marine keurde het gedrag van de admiraal af. Tevens 
werd het alle leden van de Marine verboden interviews toe te staan zonder 
voorafgaande toestemming. Deze mededelingen vloeiden voort uit het be
sluit van het kabinet van 25 november 1946 dat het onjuist was geweest dat 
opperofficieren medewerking hadden verleend aan een ANP-publikatie.157

Op de achtergrond van dit optreden speelde het groeiend belang van de 
militaire factor over en weer. Na 30 november 1946, de einddatum van de 
Britse aanwezigheid in de Indische archipel, zouden de onder Nederlands 
gezag staande militairen in Indië baas in eigen huis worden zonder evenwel 
dat huis verder te mogen betreden dan het halletje. De Nederlandse strijd
krachten waren immers voor Java-Sumatra gebonden aan de wapenstil
standsovereenkomst met de Republiek, waarbij het Nederlands gezag niet 
verder reikte dan de enclaves. De reeksen incidenten aan de bestandsgren- 
zen wezen er op dat ook de militaire factor aan republikeinse kant een eigen 
rol speelde. In de ogen van het opperbevel in Nederland, zoals hiervoor be
schreven, was het de Nederlandse eer te na een situatie te moeten dulden, 
waarbij strijdkrachten van rebellen gezag konden uitoefenen en daarin ten 
dele waren bevestigd via de wapenstilstandsovereenkomst. Voor het moreel
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De commandant Zeemacht in Nederlands-Indië, tevens hoofd van het departement van Ma
rine aldaar, vice-admiraal A.S. Pinke, neemt op 17 november 1946 afscheid van de laatste 
Britse opperbevelhebber in Nederlands-Indië, lt.-generaal E.C. Mansergh, wiens troepen 
tegen 30 november 1946 de archipel verlaten moeten hebben. Generaal Mansergh vertrok 
naar Singapore. V.l.n.r.: de legercommandant en hoofd van het departement van Oorlog in 
Nederlands-Indië, lt.-generaal A.S. Spoor; de voorzitter van de Commissie-Generaal 
prof.dr.ir. W. Schermerhorn; generaal Mansergh; de lt.-gouverneur-generaal dr. H.J. van 
Mook en admiraal Pinke. (Foto Anefo)
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van de Nederlandse troepen in Indië was de situatie zeer schadelijk. De Ne
derlandse militaire top in Indië zelf begreep wel dat het politiek en militair 
niet zo eenvoudig was op dat moment er op te slaan om aan de bestands- 
schendingen een einde te maken. Zeker de legercommandant, generaal 
Spoor, had een goed gevoel voor de politieke kanten van de Indonesische 
kwestie. Hij erkende wel in het overleg met de CG op 17 november 1946 dat 
de uiteindelijke versie van de ontwerp-overeenkomst hem wat was tegenge
vallen in vergelijking met de idee die hij zich daarvan had gemaakt op basis 
van de hem eerder voorgedragen hoofdlijnen ervan. Hij achtte het echter te
vens noodzakelijk tegenover de wereldopinie deze overeenkomst te aan
vaarden. Hij moet zich goed bewust zijn geweest dat militair optreden, zon
der de mogelijkheid schending van het Akkoord of hinder bij de uitvoering 
van het Akkoord te kunnen aanvoeren, onmogelijk was en slechts zou leiden 
tot internationale boycot van Nederland, in het bijzonder van militaire leve
ranties. Spoor hield er echter ook rekening mee dat bij de uitvoering van het 
Akkoord, zoals op het gebied van de militaire samenwerking (art. 16 van de 
ontwerp-overeenkomst) en de uitoefening van de Nederlandse verantwoor
delijkheid voor orde en gezag tot de inwerkingtreding van de nieuwe 
rechtsorde, de wrijvingen met de Republiek zodanig konden oplopen dat het 
toedienen van een harde klap op een bepaalde plaats noodzakelijk kon zijn. 
Op een vraag van Schermerhorn enkele dagen later naar de militaire moge
lijkheden voor een dergelijke klap, meende Spoor 8 tot 14 dagen nodig te 
hebben voor de bezetting van de voornaamste plaatsen op Java, waarna Su
matra kon worden aangepakt. De pacificatie van de bezette gebieden zou 
daarna enige tijd in beslag nemen. De vloot zou Java blokkeren. Spoor ver
wachtte van een dergelijke klap bezinning en algehele ontnuchtering bij de 
tegenpartij. Van Mook zag een dergelijk optreden pas mogelijk na de offi
ciële ondertekening van het Akkoord, terwijl Schermerhorn dit geheel en al 
zag als de weg van het grotere kwaad. Spoor ging met zijn staf aan de slag 
om een plan voor militaire samenwerking met de republikeinse TRI op te 
stellen in het kader van de toekomstige uitvoering van het Akkoord, wat zou 
inhouden dat Nederlandse troepen in het binnenland gelegerd zouden wor
den. Juist deze zaak zou een van de breukpunten worden en een aanleiding 
vormen tot de (eerste) politiële actie, waarvoor uiteraard gelijkelijk plannen 
vanaf het begin van de ontwikkeling van de Nederlandse militaire macht in 
Indië waren opgesteld. Ook vlootvoogd Pinke wist zijn teleurstelling over de 
uiteindelijke resultaten van het overleg met de Republiek, waarover hij tot 
ergernis van Helfrich aanvankelijk precies als Spoor optimistisch was ge
stemd, te overwinnen. Ook hij accepteerde uiteindelijk de bestandsovereen- 
komst en het Akkoord, als producten van zuiver politieke - vooral interna- 
tionaal-politieke - afweging. Pinke was zich, evenals Spoor, bewust van de 
onvolkomenheden van beide regelingen. Zo hadden beide commandanten 
grote vraagtekens bij het politieke akkoord op het punt van de verantwoor
delijkheid voor rust en orde op Java en Sumatra en van de bevoegdheid tot
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ingrijpen aldaar, vooral ook in de overgangsperiode. Daartegenover stond de 
aantrekkelijkheid van de militaire paragrafen in het Akkoord: koppeling van 
de sterkte aan de terugkeer naar normale toestanden en de toewijzing van de 
posities van leger, vloot en bases als Uniezaken. De militaire top in Neder
land divergeerde in ieder geval met die in Indië in de juiste inschatting van 
het werk van de CG. In Indië, zowel bij de militaire als bij de civiele top 
(departementshoofden), had men duidelijk meer begrip voor de politiek- 
noodzakelijke kanten van dat werk.158 Het Akkoord was immers een prima 
gelegenheid om Nederland de mogelijkheid te geven weer voet aan de grond 
te krijgen in Indië. Zou de Republiek daadwerkelijk met Nederland bij de 
uitwerking van het Akkoord willen samenwerken, dan was veel gewonnen. 
Mocht de Republiek afhaken, dan kon schending van het Akkoord naar bui
ten toe worden aangevoerd om met goed fatsoen Nederlandse orde op zaken 
te stellen. Kortom: de Nederlandse top in Indië moet goed begrepen hebben 
dat het Akkoord op dat moment, gezien de positie van het Nederlandse ge
zag, nog niet zo slecht was.

Een tweede belangrijk schrijven, gericht tegen hetgeen de CG in Indië ken
nelijk tot stand had gebracht, arriveerde enkele dagen na de brief van Kruis 
en Helfrich op het bureau van Beel. De oud-minister van Koloniën en oud- 
Eerste Kamerlid (tot juli 1946), Ch.J.I.M. Welter (KVP), had met mede-onder- 
tekening door onder meer de katholieke oud-ministers Aalberse en Deckers 
en enkele leden van de Raad van State, een brief over het Akkoord van Ling
gadjati aan de ministerraad gericht. Zoals al eerder in dit boek in Band A 
(hoofdstuk I, par. VII, p. 250) beschreven, zagen de ondertekenaars van deze 
brief in het Akkoord een splitsing van het bestaande Koninkrijk in twee soe
vereine staten die slechts voor bepaalde terreinen zouden samenwerken in 
een Unie. De kroon op deze Unie had derhalve louter symbolische waarde. 
In de brief werd deze constructie strijdig geacht met de koninklijke rede van 
1942 en eerdere regeringsverklaringen. Geconstateerd werd bovendien dat 
Nederland de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Indonesische 
volkeren overdroeg aan de nieuwe soevereine staat zonder waarborgen dat 
Nederland in het belang van dat welzijn nog kon ingrijpen. In een later ge
publiceerd tegenvoorstel wensten Welter en medestanders hiervoor een 
voorziening in de figuur van de vertegenwoordiger van het gezamenlijk 
staatsverband, dat in de plaats moest treden van "Linggadjati". Welter had 
trouwens op de besloten kaderdagen van de KVP op 16 en 17 november 
1946, in het bijzijn van Beel en twee KVP-ministers, al van zijn afwijkende vi
sie op de ontwikkelingen in Indië getuigd. Er moesten nieuwe verhoudingen 
worden geschapen, maar volgens Welter via een rijksconferentie en binnen 
de door de regering uitgezette lijnen van het ene rijksverband. Daartegen
over heeft het al eerder genoemde Eerste Kamerlid en hoofdredacteur van 
De Tijd (zie in dit boek: Band A, p. 249), P. Kerstens, een radicale breuk met 
het kolonialisme en steun aan het werk van het CG-lid Van Poll bepleit. Men 
kon zich op deze kaderdagen van de KVP uiteindelijk verenigen met een se-
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rie politieke doelstellingen, die door Romme waren geformuleerd en de con
structie van "Linggadjati" buiten beschouwing lieten. Deze kwamen er op 
neer dat de beste waarborgen van het algemeen welzijn van het geheel en de 
delen van het Koninkrijk gelegen waren in de staatkundige eenheid onder 
het Huis van Oranje, dat het Nederlandse volk behoorde te worden gekend 
in de voorbereiding van nieuwe staatkundige vormen, dat de grondrechten 
in alle rijksdelen moesten zijn gewaarborgd, dat de autochtone bevolking 
overzee de nationale verlangens vervuld diende te zien en dat het gezagsap- 
paraat overzee slechts mocht dienen voor herstel van orde en rust.159

Begrijpelijk dat in De Tijd een positief commentaar stond op het Akkoord 
zoals dat bekend was geworden. De nadruk in dit commentaar viel op de 
blijvende band van de rijkseenheid in de gevonden oplossing. De Volkskrant, 
het blad waar Romme aan verbonden was, hield zich op de vlakte en meen
de dat het woord was aan de volksvertegenwoordiging. Ook al had Romme 
als fractievoorzitter van de KVP in de Tweede Kamer de nodige kritiek op 
het Akkoord, hij heeft het Akkoord in De Volkskrant, vooral op het omstreden 
punt van de de-facto erkenning van de Republiek, in bescherming genomen 
in afwachting van de nadere regeringsverklaring. Het Binnenhof, dat met de 
katholieke rechtervleugel kon worden geïdentificeerd, noemde het Akkoord 
in een commentaar een bijdrage tot nieuwe samenwerking tussen Nederland 
en Indonesië. De met de PvdA verbonden of geestverwante pers was zeer 
lovend over het Akkoord. In het Akkoord was het geheel nieuwe feit van een 
revolutie, die kon leiden tot samenwerking op een hoger plan, gekristalli
seerd, aldus Het Vrije Volk. Het Parool zag geen alternatief voor de gevonden 
oplossing van de Indonesische kwestie. De uiterst linkerzijde, waarvoor De 
'Waarheid als spreekbuis diende, toonde zich ontevreden over het gebrek aan 
100% "merdeka": het Akkoord kon derhalve niet meer zijn dan een eerste 
etappe op weg naar die volledige vrijheid. Een deel van de liberale pers en 
de protestants-christelijke persorganen, verwant met ARP en CHU, toonden 
zich verontrust of ontstemd over het Akkoord. Waar de NRC nog een enigs
zins genuanceerd oordeel had en het Akkoord toch van historische betekenis 
achtte, wilde het Algemeen Handelsblad klaarheid. Elseviers Weekblad zag de 
band met Indië al doorgesneden en de welvaart van Nederland goeddeels 
vernietigd. Het Akkoord was uiteraard volgens het redactionele commentaar 
van Trouw onaanvaardbaar. Dit blad drukte dan ook op de eerste pagina van 
het nummer van 30 november 1946 de waarschuwing van generaal Spoor af 
dat de militaire situatie in Indië verslechterde en een ernstige botsing dreig
de. De boodschap was dat de afspraken met het Nederlands gezag op mili
tair gebied door de Republiek niet werden nagekomen: wat kon men dan 
verwachten met betrekking tot een zo wankel politiek akkoord? Ook het 
CHU-blad De Nederlander keerde zich tegen het Akkoord.160

In de pers verschenen bovendien beschouwingen van een aantal vooraan
staande figuren pro en contra het Akkoord. De felste bestrijder van het Ak
koord was de hoogleraar Indologie te Utrecht, dr. F.C. Gerretson, die in De
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Herstel en vernieuwin

Het werk der Mook-ers

Uit: Elseviers Weekblad, 30 november 1946, p.5 (Eppo Doeve)
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Nieuwe Eeuw fel van leer trok tegen "de sukkels der CG", die vernederende 
concessies hadden gedaan en een Akkoord hadden gesloten dat met artikel 1 
van de Grondwet - dat de delen van het Koninkrijk omschreef - op gespan
nen voet stond. Gerretson kende derhalve aan dit artikel normatieve beteke
nis toe, hetgeen toen al een omstreden standpunt was (zie hieronder het 
standpunt van prof.mr. F.J.F.M. Duynstee). Het parlement kon volgens Ger
retson, die lid was van de CHU, derhalve het Akkoord slechts verwerpen. In 
dit hoofdstuk zal Gerretson nog enkele malen als tegenstander van de Indië- 
politiek van het kabinet-Beel de revue passeren, zo bij zijn betrekkingen met 
buitenparlementaire acties tegen dat beleid (zie onder par. IV.b: Het incident- 
Gerbrandy: het kabinet zet door en Gerbrandy blijft mokken) en zijn poging het 
Staatshoofd in de discussie over het Indië-beleid te betrekken (zie onder par. 
V.b: Buitenparlementaire en parlementaire reacties op het koninklijk woord ter af
ronding van de "Renville"-overeenkomsten). Ook het lid van de Raad van State 
en gezaghebbend staatsman, de katholieke oud-minister van Arbeid P.J.M. 
Aalberse, vond in het Brabantsch Nieuwsblad dat de overeenkomst van Ling
gadjati in strijd was met de Grondwet en medewerking aan de uitvoering 
van deze overeenkomst "strafbare grondwetsschennis" opleverde. In De Tijd 
betoogde dr. J. van Angeren eveneens dat art. 1 van de Grondwet eerst ge
wijzigd moest worden, voordat men tot een overeenkomst zoals het Ak
koord van Linggadjati kon komen. Dit werd echter bestreden door de Nij
meegse hoogleraar Staatsrecht, mr. F.J.F.M. Duynstee. Hij meende dat het 
rechtsfeit van de Nederlandse soevereiniteit over Nederlands-Indië een prae- 
grondwettelijk rechtsfeit was. Met het verval van dit rechtsfeit was de 
Grondwet in het geheel niet gemoeid: "De juistheid of onjuistheid der hypo
these, waarop de betrokken grondwetsartikelen steunen, onttrekt zich aan de 
rechtsmacht der grondwetgever." Art. 1 van de Grondwet was derhalve vol
gens hem voor de situatie, waarin ons land op dat moment verkeerde, van 
geen enkel belang.161 De oppositie tegen het Akkoord in de pers kreeg niet 
alleen bijval van sommige katholieken, zoals Aalberse. Ook de PvdA kreeg 
moeite om de politiek in Indië bij alle samenstellende delen van deze partij 
aanvaard te krijgen. Een eerste signaal hiervoor was het artikel in Het Vrije 
Volk van de hand van de doorbraak-socialist mr. P.J. Oud, oud-minister en 
oud-vrijzinnig-democraat. Hij verzette zich tegen het Akkoord van Ling
gadjati, omdat het Koninkrijk daarin volgens hem niet werd omgevormd, 
maar werd ontbonden. Hij wilde echter het Akkoord op dat moment nog 
niet helemaal afwijzen, maar eerder zien als een mogelijkheid voor verdere 
besprekingen. Zoals beschreven in dit boek in Band A (hoofdstuk I, par. VII, 
pp. 258-261) had Oud geen goede "zit" gekregen in de PvdA, waardoor zijn 
onvrede, gevoed met verschil van inzicht over de Indische kwestie en de so- 
ciaal-economische oogmerken van deze partij, er uiteindelijk toe zou leiden 
dat hij zijn partij in 1947 zou verlaten.162 Daartegenover stond de zienswijze 
van het PvdA-Tweede Kamerlid Logemann. Deze had voor de radio op 29 
november 1946 zich geërgerd getoond over de laster- en smaadcampagne
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Uit: Het Parool 14 november 1946 (Opland)

tegen het Akkoord van Linggadjati, waarvoor hij zich als Nederlander 
schaamde. Hij riep op het Indonesisch nationalisme serieus te nemen en in te 
zien dat er geen alternatief was dan dit Akkoord. Ten aanzien van het be
zwaar dat ongrondwettig was gehandeld, antwoordde Logemann dat langer 
aarzelen langere chaos had betekend. In een meer juridische beschouwing, 
afgedrukt in Het Parool, betoogde Logemann op dit punt dat de revolutie een 
reeks van rechtshandelingen inhield, die niet binnen de bestaande rechtsorde 
en legitimiteit waren te verwerken. De vernieuwing kon derhalve slechts 
door een illegitiem proces worden bereikt. Hierin was naar de mening van 
Logemann het Akkoord een eerste stap. Eenzelfde soort standpunt nam de 
later als PvdA-leidsman bekend geworden J. den Uyl als redacteur in Vrij 
Nederland in. Terwille van de gerechtigheid moest soms de Grondwet wijken. 
De Grondwet werd wellicht geschonden, maar deze was geen heilige onaan
tastbare norm. Het Akkoord scheen immers de enig mogelijke oplossing. Hij 
hoopte derhalve dat God zou geven, dat "de tijd van strijd, van misverstand 
en verwarring nu naar het einde loopt en dat de tijd van positieve arbeid 
spoedig voor de deur zal staan". In hetzelfde nummer van Vrij Nederland 
stond echter ook een beschouwing van de oud-gouverneur van Celebes, mr. 
L.J.J. Caron, die het onaanvaardbaar achtte rechtsregels prijs te geven en een
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verdrag aan te gaan met een staat die niet soeverein was. Hij vreesde dat 
Nederland hiermee de volle soevereiniteit had prijs gegeven, de hele Unie- 
constructie ten spijt: "Het is zeker, dat de gevolgen, mocht dit monsterlijke 
verdrag tot stand komen, zozeer ons nationaal, zedelijk en materieel belang 
zullen benadelen, dat aanname uitgesloten moet wezen." Hij riep op een 
nieuwe constructie voor een werkelijke coördinatie van de rijksdelen te be
reiken.163

De meningen over het Akkoord van Linggadjati waren duidelijk verdeeld. 
Anders dan Den Uyl had gehoopt heeft het Akkoord van Linggadjati dan 
ook juist een tijd van strijd ingeluid, eerst op nationaal partijniveau om ver
volgens toch uit te monden in een tijd van verwarring en misverstanden, 
waarbij militair optreden in de Oost onafwendbaar werd. Zeker de tegen
standers van het Akkoord hebben zich, bevestigd in hun oordeel door de 
hiervoor genoemde afwijzende perscommentaren, geroerd en zich kunnen 
uiten in talloze partijbijeenkomsten en manifestaties, gericht tegen de drei
gende ontwikkelingen in Indonesië. Zo kwam de Partij van de Vrijheid op 23 
november 1946 in vergadering bijeen in Amsterdam om over het Akkoord 
van Linggadjati te spreken. De slotresolutie op deze bijeenkomst sprak uit 
dat de CG haar bevoegdheid had overschreden, de CG niet meer het ver
trouwen kon genieten van de bevolking en derhalve moest aftreden. ARP en 
CHU belegden op 2 december 1946 een gezamenlijke vergadering in Den 
Haag. Het Tweede Kamerlid J.A.H.J.S. Bruins Slot (ARP) voerde het woord 
en bestreed het Akkoord. Het Koninkrijk dreigde, aldus zijn conclusie, ont
bonden te worden. Op 4 december 1946 volgde een grote protestbijeenkomst 
van deze twee protestants-christelijke groeperingen in de Haagse dierentuin, 
waar Schouten en Tilanus optraden. Schouten zei herstel van recht en vrij
heid in Indië te wensen, gebaseerd op gezag en Grondwet, in samenwerking 
met de Indische volkeren naar de woorden van de Koningin uit 1942. De Re
publiek kon en mocht daarbij volgens hem geen partner zijn, aangezien de 
Republiek geen uit de bevolking voortgekomen gezag uitoefende en ook niet 
bij machte was gemaakte afspraken na te komen. Voor de ontwerp-overeen
komst meende Tilanus zich te moeten schamen. Zij was in zijn visie een 
vorm van plichtsverzaking door Nederland ten opzichte van de miljoenen 
bewoners van de Indische archipel die uitgeleverd werden aan dictatuur en 
bandeloosheid. Aangezien de PvdV op dezelfde lijn zat als de ARP en CHU, 
lag het voor de hand het protest te bundelen. Zo kwam op 6 december 1946 
op initiatief van deze drie partijen in de Rivierahal in Amsterdam een 6000- 
koppig publiek luisteren naar protesten tegen het Akkoord van Linggadjati, 
zoals verwoord door onder meer Jan Schouten, die in aanvaarding van de 
Republiek als partner in het Akkoord en deelgenoot in de toekomstige 
staatsconstructie het teken zag dat Nederland de oorlog tegen terreur en on
derdrukking had verloren.164

In de traditie van de grote vooroorlogse buitenparlementaire actiegroe
pen, zoals de acties tegen de Vlootwet en het Nederlands-Belgisch tractaat
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(waarbij de latere leider van de NSB ir. A.A. Mussert een vooraanstaande rol 
speelde) in de twintiger jaren, kwam een beweging tot stand die al deze on
vrede tegen het Akkoord van Linggadjati bundelde. Spil van het verzet tegen 
het Akkoord werd de oud-minister van Justitie (1939-1940) en oud-minister- 
president (Londen, 1940 - Den Haag, 1945), het lid van de ARP, prof. mr. P.S. 
Gerbrandy. Deze was in 1946 niet op een verkiesbare plaats op de kandida
tenlijst van de ARP voor de verkiezing van de Tweede Kamer gekomen, 
waaraan de controverse over de toetreding van Gerbrandy als minister van 
Justitie tot het kabinet-De Geer in 1939 en het negeren van het advies van de 
politieke leiding van de ARP ten grondslag lag. Gerbrandy wenste vast te 
houden aan de lijnen, zoals die onder de oorlog onder zijn medeverant
woordelijkheid waren uitgestippeld. Hij wilde derhalve vasthouden aan een 
rijksconferentie, waarop slechts gesproken kon worden met loyale verte
genwoordigers van de verschillende volken en groepen, en het verschijnsel 
Republiek en het Akkoord van Linggadjati negeren. Van de NCRV kreeg hij 
op 2 december 1946, later ook van de AVRO op 5 december 1946, gelegen
heid zich via de radio te richten tot het Nederlandse volk. Gerbrandy zou het 
voorzitterschap gaan bekleden van het halverwege december 1946 opge
richte Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid, dat als centraal orgaan 
van alle verzet tegen het Akkoord van Linggadjati was opgericht. Kamerle
den als Schouten, J.A. de Wilde (ARP), Tilanus en Vonk zaten in het bestuur 
van dit Comité. In dit Comité had - naast vanzelfsprekend de door Welter 
ingebrachte groep medestanders - ook een groep tegenstanders van het Ak
koord als die onder aanvoering van de oud-KNIL-officier dr. W.K.H. Feuil- 
letau de Bruyn plaats genomen. Deze groep, bestaande uit enkele hooglera
ren en bekende oud-militairen als de generaals b.d. Reynders en Winkelman 
en admiraal b.d. Fürstner, had eind november 1946 een oproep aan het Ne
derlandse volk doen publiceren, waarin het Akkoord in Indië werd gezien 
als een ontbinding van het Koninkrijk der Nederlanden. Opgeroepen werd 
tot bezinning op de zelfstandigheid van de Overzeese Rijksdelen binnen het 
Koninkrijk, zoals aangegeven in de koninklijke redevoering van 7 december 
1942. Welter en zijn medestanders achtten het Akkoord onaanvaardbaar en 
wensten een andere basisovereenkomst, die het zogenaamde koloniale sys
teem zou uitsluiten, het staatsverband zou handhaven en de weg voor ver
dere onderhandelingen zou openhouden. Met Fürstner, enkele oud- 
generaals, een hoogleraar rechtsgeleerdheid (Suyling) en oud-ministers van 
Defensie, onder wie de katholiek mr.dr. L.N. Deckers, zou Welter begin de
cember 1946 een manifest uitgeven, waarin de ontwerp-overeenkomst van 
Linggadjati onaanvaardbaar werd genoemd, onder meer vanwege de ver
meende prijsgave van de soevereiniteit van het Koninkrijk over de Verenig
de Staten van Indonesië. In dit Comité Rijkseenheid waren verder terecht 
gekomen leden van de groep hoogleraren rechtsgeleerdheid (mr. J.Ph. Suy
ling e.a., waaronder de begin 1947 aan de CG als juridisch specialist toege
voegde hoogleraar mr. J.H.W. Verzijl), die goedkeuring van het Akkoord
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Maar de tijd gaat verder — ook in Indië 

Uit: De Groene Amsterdammer 7 december 1946 (L.J. Jordaan)

Van boven naar beneden: "Indië in Nood", Partij van de Vrijheid, het dagblad Trouw, Natio
naal Jongeren-Verbond, liberale pers.
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rechtens ongeoorloofd achtten, leden van de Stichting Indië in Nood, die 
middels telegrammen aan Beel had opgeroepen een einde te maken aan de 
misdadig genoemde toestanden in Indië, leden van de Oranjegarde - christe
lijke jeugdverenigingen - en het Nationaal Jongeren-Verbond die zich per 
telegram aan de minister-president en per pamflet aan het Nederlandse volk 
als tegenstanders van het Akkoord in Indië hadden aangemeld, en ontevre
denen uit het gehele land, zoals leden van "Het Amsterdamsch Comité Indië 
binnen het Koninkrijk" tot een groep oud-B.S.-ers (leden van de voormalige 
Binnenlandse Strijdkrachten) te Groningen die zich bereid had verklaard 
zich weer in te zetten voor de eenheid van het Rijk.165 Op 16 december 1946 
heeft dit Comité aan Koningin Wilhelmina een smeekschrift aangeboden met 
300.000 adhesiebetuigingen, waarin betoogd werd dat het Koninkrijk der 
Nederlanden werd uiteengereten en verminkt door Nederlands-Indië een 
staatsvorm toe te kennen die het buiten het oude Nederlandse staatsverband 
zou plaatsen.166

Onder deze groep tegenstanders van het Akkoord van Linggadjati waren 
er ook die de grenzen, die toch in acht waren te nemen, uit het oog hebben 
verloren. Het meest berucht is de radioredevoering van oud-generaal jhr. W. 
Roëll op 12 december 1946 op dit punt geworden. De oud-generaal riep de 
luisteraars op desnoods ondergronds, wanneer de gevaren voor het vader
land die van de bezettingstijd zouden evenaren of overtreffen, verzet te voe
ren tegen het Akkoord van Linggadjati, toen inmiddels door de hieronder te 
noemen regeringsverklaring van Jonkman bekend was geworden dat de re
gering besloten had het Akkoord onder bepaalde voorwaarden te accepte
ren. Deze uitlating heeft veel rumoer opgeroepen, omdat, zoals in Het Parool 
en Het Vrije Volk werd geopperd, deze oproep niet anders kon worden be
schouwd dan als een oproep tot een staatsgreep of gewapend verzet. Minis
ter Fiévez schijnt overigens de generaal een brief te hebben gestuurd, waarin 
deze oproep werd afgekeurd. De oud-generaal zou naar eigen zeggen ge
doeld hebben op de mogelijkheid van geestelijke organisatie van het nationa
le potentieel, zoals vroeger in de Vrijwillige Landstorm had bestaan. Het ex
cuus was weinig geloofwaardig en heeft ongetwijfeld de pogingen om tot 
heroprichting van deze Landstorm te komen (zie in die boek: Band C, hoofd
stuk IX, par. Vl.b) alleen maar meer verdacht gemaakt.167

Het optreden van tegenstanders van het Akkoord als Kruis, Helfrich, Ger
brandy en Roëll en vele invloedrijke andere personen heeft er toe geleid dat 
de vrees voor een staatsgreep vanuit de hoek van deze tegenstanders een ei
gen leven is gaan leiden. De vraag was immers of de buitenparlementaire 
actie, zoals in het Comité Rijkseenheid gebundeld, zoveel invloed zou kun
nen winnen bij ontevreden kringen in de krijgsmacht in Nederland en Ne- 
derlands-Indië, dat de gezagsgetrouwheid van de krijgsmacht en daarmee 
de stabiliteit van het Rijk gevaar gingen lopen. Bij ambtenaren op Binnen
landse Zaken, belast met de zorg voor de openbare orde en veiligheid, kan 
deze vrees voor een staatsgreep gevoed zijn geweest door de notie omtrent
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de gedachten over para-militaire organisaties bij oud-Iandstormers en oud- 
verzetsmensen aan de rechterzijde ter bescherming van het gezag (zie hoofd
stuk IX in dit boek, par. Vl.b). Het is niet onmogelijk dat hieruit waarschu
wingen zijn voortgevloeid, gericht aan de burgemeesters van de grote ste
den, die er toe geleid kunnen hebben dat bijvoorbeeld de burgemeester van 
Amsterdam een concept-proclamatie tegen een poging tot staatsgreep heeft 
laten opstellen. Begrijpelijk dat op bestuurlijk niveau is getracht het conglo
meraat van politieke onvrede ter rechterzijde, dat vermoedelijk over een be
perkt aantal wapens (uit de verzetsperiode) en over invloed in de krijgs
macht kon beschikken, ten dele te neutraliseren, zoals uiteindelijk na lange 
onderhandelingen is geschied in de oprichting van het Nationaal Instituut 
Steun Wettig Gezag en daarmee gelieerde reservistenorganisaties in 1948, 
officieel gericht tegen het communisme. Het meeste succes bij het intomen 
van de buitenparlementaire oppositie tegen "Linggadjati" heeft de regering 
geboekt door sedert eind mei 1947 te kiezen voor een straffere aanpak van de 
Republiek bij de tenuitvoerlegging van het Akkoord van Linggadjati. Kon 
deze politiek de gedachten aan een staatsgreep, die mogelijk in de eerste 
helft van 1947 hier en daar volgens sommige berichten zouden hebben ge
leefd, smoren, de politiek van de regering om na de beperkte militaire actie 
van de zomer 1947 onder druk van de internationale gemeenschap (ingrijpen 
Veiligheidsraad van de V.N.) alsnog te proberen met de Republiek tot uit
voering van "Linggadjati" te komen deed die gedachten herleven.168 Al eer
der is er in dit boek op gewezen dat Welter en Gerbrandy begin 1948 daad
werkelijk hebben gespeeld met de gedachte het kabinet vanwege de Indië- 
politiek zo nodig met geweld ten val te brengen (hoofdstuk I, par. VII, p. 
255). In dit hoofdstuk zal onder par. IV.b: Het incident Gerbrandy: het kabinet 
zet door en Gerbrandy blijft mokken hierop nog worden teruggekomen.

Er bestond natuurlijk ook een groep van voorstanders van het Akkoord. 
Tot de voorstanders konden niet zonder meer £lle leden van de PvdA wor
den gerekend. Gewezen is al op de "afvallige" burgemeester van Rotterdam, 
Oud, die ook nog even lid is geweest van het Comité Rijkseenheid en dit 
lidmaatschap onder druk van zijn partij heeft opgezegd. Toch was de partij 
minder dan de KVP over het Indische vraagstuk gespleten, zodat de PvdA, 
anders dan de KVP, een ferm standpunt ten gunste van het Akkoord kon in
nemen. Het partijbestuur van de PvdA had dan ook de strijd aangebonden 
met de tegenstanders van het Akkoord van Linggadjati en een verklaring 
uitgegeven, afgedrukt in Het Vrije Volk, waarin afschuw werd uitgesproken 
over het feit dat - zoals deze verklaring betoogde - de reactionairen in Neder
land, wel wetend dat de overgrote meerderheid in Nederland de overeen
komst juist zou achten, hun zelfbeheersing begonnen te verliezen. De socia
listen schuwden de microfoon niet om het ontwerp-verdrag te verdedigen. 
De voorzitter van de Eerste Kamer, de oud-vrijzinnig-democraat prof. mr. 
dr. R. Kranenburg, hield zijn VARA-gehoor begin december 1946 voor dat 
zonder wijziging van de Grondwet nieuwe verhoudingen met de overzeese
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gebieden onmogelijk waren. Niet de schending van die Grondwet diende 
volgens hem voorop te worden gesteld, maar die nieuwe verhoudingen. Het 
koloniaal bestel als overleefde staatsvorm werd begraven; een nieuwe ge
meenschapsvorm zou ontstaan, aldus Kranenburg in zijn radiorede: "Niet de 
doodsklok wordt geluid, maar de klok beiert van een nieuwe geboorte." 
Voor dezelfde microfoon sprak het Tweede Kamerlid voor de PvdA, Loge
mann, zijn afschuw uit over "de teugelloze laster en smaadcampagne en het 
snerpend valse pathos, waarmee zoveel onbegrip voor wat ginds voorvalt en 
zoveel onvermogen om de Indonesiër als gelijkwaardig medemens te beje
genen, aan de man wordt gebracht". Aanvaarding van het Akkoord bete
kende volgens Logemann het openen van een weg naar een nieuwe consti
tutionele orde, verwerping van dit Akkoord kon niet anders dan bestendi
ging van de revolutie inhouden. Op 7 december 1946 vond een openluchtbij- 
eenkomst plaats in Den Haag, waar de PvdA-Tweede Kamerleden Goedhart 
en Joekes - afkomstig uit hetzelfde politieke nest als Oud - het regeringsbe
leid verdedigden. Op 8 december 1946 spraken partijvoorzitter Vorrink en 
de hieronder nog nader te noemen ParooZ-hoofdredacteur G.J. van Heuven 
Goedhart op een meeting van de PvdA in Amsterdam ter adstructie van de 
noodzaak van dit Akkoord in Indië.169 Het bestuur van het NVV liet begin 
december 1946 weten namens 300.000 georganiseerde arbeiders zich te ver
zetten tegen het heilloze drijven van de reactie en de overeenkomst van 
Linggadjati te beschouwen als de mogelijkheid door overleg de Indonesische 
kwestie tot een oplossing te brengen.170

Bijval kreeg het Akkoord in Indië natuurlijk van de kant van de Vereni
ging Nederland-Indonesië, die inmiddels door katholieken en socialisten - 
zie hiervóór Vorrinks mededeling over de houding van de PvdA tegenover 
deze Vereniging tijdens het Kamerdebat op 25 september 1946 bij gelegen
heid van de interpellatie-Wagenaar - was verstoten. Het was deze Vereni
ging, die op 18 november 1946 ondanks de boycot door de twee grootste po
litieke formaties, toch nog een petitionnement met 233.408 handtekeningen 
aan de regering wist aan te bieden, waarin het verzoek werd gedaan om 
"alle stappen te doen", welke konden leiden tot een overeenkomst met Indo
nesië. Nog steeds werd de Vereniging ook gedragen door het enthousiasme 
van individuele sociaal-democraten, zoals de voorzitter van de Vereniging, 
de eerder aangeduide Van Heuven Goedhart. Deze voerde de delegatie aan, 
die in Den Haag de petitie overhandigde. De delegatie bestond verder uit 
ondervoorzitter Soenito en secretaris Priemens. In de petitie werd onder 
meer een overeenkomst gewenst "met een gelijkwaardig Indonesië, waarin 
de wezenlijke elementen van de democratie gewaarborgd worden en de In
donesische verlangens naar onafhankelijkheid worden bevredigd". Op 27 
november 1946 belegde de Vereniging in Amsterdam een vergadering, waar 
naast Van Heuven Goedhart onder meer het Eerste Kamerlid Koejemans 
(CPN) een pleidooi hield ten gunste van het Akkoord171
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De academische wereld in Nederland, toen nog maatschappelijk van ge
wicht geacht, raakte door de controverse over het Akkoord verdeeld. Naast 
de genoemde groep hoogleraren, die zich als tegenstanders van het Akkoord 
hadden gemeld, later nog aangevuld met een groep van vooral Delftse hoog
leraren (onder wie de vooroorlogse compagnon van Van Poll in de progres
sieve dissidente actiegroep St. Michaël binnen de RKSP, dr. J.A. Veraart) on
der aanvoering van de Utrechtse hoogleraar (medische faculteit) dr. H. Ber- 
kelbach van de Sprenkel, hebben 14 rechtsgeleerden van de rijksuniversitei
ten Leiden en Utrecht, de gemeente-universiteit Amsterdam en de rechtsho
geschool in Batavia, de zogeheten groep-Kollewijn (Leiden), zich per brief tot 
de ministerraad gewend met het dringend verzoek de Staten-Generaal de 
overeenkomst van Linggadjati onmiddellijk te laten behandelen en goedkeu
ren, gelet op het politieke belang van de voorgestelde overeenkomst. De 
nood van het Koninkrijk, in Europa en overzee, vorderde volgens deze ge
leerde groep oog te hebben voor dit belang en dientengevolge voor de nood
zaak de normale rechtsregels te passeren.172 Als katholieke dissident ontpop
te zich de al hiervoor aangehaalde hoogleraar Staatsrecht van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen, Duynstee, die zich enkele dagen na het optreden 
van de groep-Kollewijn op 4 december 1946 achter de actie van deze groep 
schaarde. Al eerder, in maart 1946, had hij in een artikel in Je Maintiendrai 
verkondigd dat Indonesië het recht had op zelfbeschikking. Volgens hem 
was het staatsgezag van Nederland over Indonesië imperfect, waardoor af
zwering van het Nederlands gezag door Indonesië volkomen rechtmatig 
was.173 Een aantal protestantse hoogleraren, grotendeels uit de doorbraak- 
hoek en werkzaam op rijksinstellingen, heeft zich ten gunste van het Ak
koord uitgesproken, waaronder de oud-minister van O.K. en W., G. van der 
Leeuw (Groningen).174 Op 6 december 1946 werd aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer, Van Schaik, een petitie overhandigd door W. Klinkenberg, 
getekend door 81 hoogleraren en 32.107 studenten van de meeste (rijks-) 
universiteiten en hogescholen, waarin met de meeste klem werd gevraagd 
om de overeenkomst met de Republiek te doen bekrachtigen. Hoogleraren 
en studenten van de confessionele instellingen voor hoger onderwijs lieten 
zich voor het overgrote deel ofwel als tegenstanders van het Akkoord ofwel 
als buitenstaanders bij deze binnenlandse controverse onderscheiden. Onder 
de voorstanders rangschikte zich blijkens de publiciteit verder een groep let
terkundigen, onder wie het PvdA-Eerste Kamerlid N.A. Donkersloot, Anton 
van Duinkerken (prof.dr. W. Asselbergs van de K.U. te Nijmegen), mevr. 
Annie Romein-Verschoor en Victor van Vriesland, die met een brief aan de 
premier steun aan het werk van de CG betuigde, en een groep van Oud
indisch gasten (onder wie een voormalige zendingsconsul en -arts; oud- 
ambtenaren van het gouvernement; oud-leden van de Volksraad), die in een 
manifest aan het Nederlandse volk de overeenkomst van Linggadjati zei te 
zien als een bruikbare grondslag voor de noodzakelijke vernieuwing van het 
Koninkrijk. Tot de laatste groep behoorde ook de burgemeester van Havelte,
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H.J. de Dreu, betrokken geweest bij het onderwijs in Nederlands-Indië en bij 
de Indische Sociaal-Democratische Partij, die sedert 19 februari 1947 deel zou 
uitmaken van de Eerste Kamer voor de PvdA en daar in de periode-Beel nog 
zou opvallen bij de behandeling van de begroting van O.G. voor 1948 (zie 
par. Vl.d).175

Nederland was derhalve over het Akkoord van Linggadjati ernstig ver
deeld geraakt, hetgeen werd bevestigd door een NIPO-enquête, eind no
vember 1946 gehouden. Uit deze steekproef zou kunnen worden afgeleid dat 
38% van de volwassen bevolking vóór het Akkoord was, 36% tegen en 26% 
had geen oordeel. De meest uitgesproken meningen werden gevonden bij 
aanhangers van de PvdV, de ARP en de CPN. Bij de PvdA was 56% vóór, 
19% tegen en had 25% geen oordeel. De KVP was zeer verdeeld; 33% tegen, 
30% vóór en 37% geen oordeel. Te begrijpen is dat in deze sfeer het modera- 
men van de Generale Synode van de N.H. Kerk vroeg om op zondag 8 de
cember bij de kerkdiensten extra te bidden om wijsheid en voorzichtigheid 
en verstand, "met goddelijk licht omstraald", voor de overheden en voor de 
Koningin bij de komende beslissingen.176 De regering had inderdaad geen 
gemakkelijke taak om een weg te vinden die het Akkoord de benodigde poli
tieke steun zou opleveren zonder dat Akkoord zelf op hoofdpunten prijs te 
geven.

g. De "aankleding" van het Akkoord van Linggadjati
Het regeringsstandpunt over het Akkoord bepaald
Op 23 november 1946 beraadde het kabinet zich over de ontwerp-over

eenkomst, teneinde voor het overleg met de CG gewapend te zijn. Jonkman 
plaatste enkele opmerkingen voorop, alvorens tot de behandeling van het 
Akkoord zelf over te gaan. Zo nam hij de verantwoordelijkheid op zich voor 
de wijze van procederen van de CG. In de Raad bleken daarop enkele minis
ters van mening te zijn dat de CG moeilijk anders kon procederen dan ze ge
daan had, onder meer door het uitblijven van een positieve bijdrage van de 
kant van de regering zelf. Wèl bleek de Raad algemeen verrast door het Ak
koord. Het kabinet wenste verder niet dat onder druk moest worden beslist. 
Van Mook had namelijk laten weten dat hij binnen vijf dagen een beslissing 
van de regering over de ontwerp-overeenkomst verlangde. Beel meende in 
dit beraad dat vanaf dat moment de regering het tempo had te bepalen. 
Jonkman wees er dan wel op dat de landvoogd en/of de CG zouden aftre
den, terwijl een conflict met de CG ook zou kunnen leiden tot het aftreden 
van het kabinet. Het aftreden van de landvoogd achtte de minister van O.G. 
echter een zwaar verlies, terwijl Beel het kabinet bezwoer een breuk te ver
mijden. Vandaar dat vanuit het kabinet de concept-overeenkomst weliswaar 
als een fait accompli werd aangeduid, maar toch ook werd gewezen op de 
grotere gevaren voor het land bij afwijzing van dit concept dan bij aanvaar
ding. De Raad kon zich bijgevolg vinden in de oplossing die de hier aan het 
woord gekomen minister voorstelde om de regering het accent te laten leg
gen op de uitwerking van de ontwerp-overeenkomst bij de verdediging van
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het Akkoord. Gezocht zou moeten worden naar een uitwerking die een rede
lijke invloed van Nederland in Indië kon handhaven zonder het Akkoord 
zelf voor Indië aan te tasten. Gehoopt werd dat het parlement het Akkoord 
gemakkelijker zou kunnen aanvaarden, wanneer zou blijken dat die Neder
landse invloed, vooral in de overgangsfase-nieuwe-stijl (dat wilde zeggen: de 
korte tijd die nog zou resten voor de gelijktijdige invoering van de VSI en de 
Unie), groter zou kunnen zijn dan het ontwerp op het eerste gezicht kon bie
den. Jonkman, daarin bijgevallen door Beel, heeft derhalve succes gehad in 
zijn waarschuwing aan het begin van de vergadering voor de gevolgen bij 
ernstige meningsverschillen tussen kabinet en CG en bij verwerping van het 
Akkoord. Wèl had Jonkman zelf als algemeen bezwaar tegen het Akkoord 
dat vooruitgelopen was op de Rijksconferentie. Aan de andere kant wist hij 
handig zodanige vraagpunten voor het overleg met de CG te formuleren, dat 
de Raad op kernpunten het Akkoord accepteerde. Zo besliste de Raad in be
ginsel soevereiniteit voor de delen van de Nederlands-Indonesische Unie te 
kunnen aanvaarden, mits een gedeelte van deze soevereiniteit aan de Unie 
zou worden afgestaan. Voor de overgangsfase moesten garanties worden 
geëist - op verzoek van Lieftinck - voor de nakoming van de financiële ver
plichtingen. Jonkman zelf wees op de zwakke constructie van de voorziene 
federatie in Indonesië, waar naast de Republiek slechts de Grote Oost en 
Borneo stonden. Hoe moest het met gebieden als Ambon, Timor, Bangka- 
Billiton, de Riouw en Nieuw-Guinea? De Raad meende de federatieve op
bouw van de VSI te kunnen accepteren, mits een hecht centraal orgaan zou 
worden geschapen, in het bijzonder ook met het oog op de financieel-eco- 
nomische belangen. De verschillende delen van de archipel moesten langs 
democratische weg hun wensen kenbaar kunnen maken. Voor Sumatra en 
de genoemde gebieden moesten behoorlijke waarborgen geschapen worden. 
De Raad ging akkoord met de zienswijze van Jonkman om de Republiek de 
facto te erkennen, mits meegewerkt werd aan bedoelde Unie-organen. In de 
overgangsfase moesten de Nederlandse troepen niet worden teruggetrok
ken. Het arbitrage-artikel van het Akkoord was noch voor Jonkman noch 
voor de Raad als geheel aanvaardbaar. De Raad besloot dat Jonkman een lijst 
van principiële punten zou opstellen, waarover de CG nader zou worden 
ondervraagd.

Verder werd besloten dat de minister van O.G. in de Memorie van Ant
woord aan de Tweede Kamer met betrekking tot zijn begrotingshoofdstuk 
iets zou kunnen mededelen over de zienswijze van de regering op de ont
werp-overeenkomst. Dit heeft ertoe geleid dat de instructie voor de CG als 
bijlage aan deze Memorie van Antwoord werd toegevoegd onder de toelich
ting dat uit de verslaggeving van de CG was gebleken dat de begrenzing der 
na te streven ordening volgens de instructie te eng getrokken was. Te zeer 
was ook uitgegaan van een unitarisch staatsverband, terwijl de voorgeschre
ven richtlijnen moesten leiden naar een overwegend federatief staatsver
band. De regering deelde mede dat was aanvaard dat de CG, "in overleg met
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Op 28 november 1946 kwam de ministerraad, in tegenwoordigheid van de Commissie- 
Generaal, bijeen ter bespreking van de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati. V.l.n.r.: 
mr.P. Sanders, secretaris-generaal van de CG; de leden van de CG De Boer, Schermerhorn en 
Van Poll; minister van Financiën, dr.P. Lieftinck (PvdA). (Foto Anefo)

"De ministerraad van Donderdag, die den geheelen dag duurde, ving aan met een uiteenzetting van 
mij, die bijna anderhalf uur in beslag nam. Het was zeer gelukkig dat ik goed was ingelicht, zoowel 
door Mansholt en Lieftinck als door Logemann en een aantal anderen in de bespreking van Woens
dagavond. Daardoor kon ik den toon van mijn betoog milder houden dan ik zonder eenigen twijfel 
anders geneigd zou zijn geweest te doen in de stemming, waarmede ik den vaderlandschen bodem 
betrad. Belangrijk was ook om nu de zekerheid te hebben, dat men zijn pijlen niet afschoot naar ver
keerde hoeken. Het ging om Huysmans en Van Maarseveen. Beel stond achter deze geheele zaak. Wel
ke motieven hem daarbij op het oogenblik leiden, is mij niet duidelijk. Is het alleen de vrees dat aan het 
leven van dit Kabinet een einde komt, wanneer het hun niet gelukt om deze zaak in behouden haven te 
brengen, of is hij er ook werkelijk van overtuigd dat de weg, dien wij bewandelen, de juiste is? Ik weet 
het niet." (Uit: Het dagboek van Schermerhorn, dl.I, p.157)
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de Indonesische delegatie en met haar president", had vastgelegd hetgeen 
kon worden overeengekomen "en dat het resultaat dezer overeenstemming 
werd gepubliceerd".177 Veel was het nog niet, maar voor de oppositie in het 
parlement waren deze mededelingen al omineus genoeg. Men moest echter 
wachten op de resultaten van het overleg dat de regering met de CG zou 
voeren ter toelichting op de ontwerp-overeenkomst, "waaraan de regering 
dus nog niet gebonden is", die zouden leiden tot nadere mededelingen van 
de regering aan de volksvertegenwoordiging.

Op donderdag 28 en zaterdag 30 november 1946 vond het overleg plaats 
tussen het kabinet en leden van de CG, vergezeld van de secretaris-generaal 
van de CG, mr. P. Sanders. Aan deze ontmoeting was het nodige voorafge
gaan, waardoor alle betrokken partijen wisten dat onvoorzichtigheid het 
einde van het kabinet kon betekenen. Zo was Van Poll na diens aankomst in 
Nederland onder handen genomen door de fractie van de KVP in de Tweede 
Kamer, met name door fractievoorzitter Romme. Romme had in correspon
dentie met Van Poll weliswaar de wapenstilstandsovereenkomst met de Re
publiek toegejuicht, maar tegenover "zijn" man in de CG zijn afkeuring niet 
verborgen toen de hoofdlijnen van de politieke overeenkomst met diezelfde 
Republiek hem bekend waren geworden. Anders dan Van Poll, die Romme 
in zijn antwoord vanuit Indië had gewezen op de noodzaak rekening te 
houden met de gevoelens van de internationale gemeenschap en de benarde 
financiële positie van het moederland, meende Romme dat tegen de extre
misten moest kunnen worden opgetreden en de eenheid van het rijk ter ver
zekering van de rechtsorde op allerlei terreinen moest kunnen worden ver
zekerd. Romme en de zijnen hebben in dit onderhoud met Van Poll de ont
werp-overeenkomst vooral juridisch getoetst en te licht bevonden, terwijl 
Van Poll zijn verdediging van het Akkoord juist had gebaseerd op niet-juri- 
dische argumenten, te weten de politieke context. Mede op basis van een no
titie van de al eerder in dit boek genoemde katholieke jurist W.C.L. van der 
Grinten (zie in dit boek Band B, p. 1237) wierp Romme vragen op over de 
zwaarte van de Unie en de plaats van de Kroon in de nieuwe constructie. 
Romme wilde de Unie als staat in de plaats van het Koninkrijk doen treden, 
waaraan de delen ondergeschikt zouden zijn. De gelijkwaardigheid tussen 
twee soevereine staten, die overkoepeld werden door de Unie, was uit den 
boze. De fractie wenste derhalve een nadere interpretatie van het Akkoord 
en verzette zich tegen de de-facto-erkenning van de Republiek. Die erken
ning kon volgens de fractie van de KVP in de Tweede Kamer alleen worden 
toegekend in het kader van een totale reconstructie van het Rijk, waarbij de 
hiervoor genoemde richtlijnen zouden gelden en de bewerktuiging van de 
Unie zou zijn ingevuld.178

De voorzitter van de CG, Schermerhorn, kwam na Van Poll in Nederland 
aan en werd door de politiek adviseur van Mansholt, Barend van Dam (zie 
Band B, p. 1518), en Mansholt zelf ingelicht over de sfeer in Nederland en 
binnen het kabinet met betrekking tot het Akkoord. Contact met leden van
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Dc K.V.P. voor de hindernis

R O M M E: ,,ISemen —  of niet?"

Uit: Het Parool 26 november 1946 (C. Stapel)

Romme voor de Unie-hindernis, die al door het CG-drietal is genomen.
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de Tweede Kamerfractie van de PvdA rondde deze informatieronde af. 
Schermerhorn werd zich bewust dat het overhaaste werken van de CG en de 
onvoldoende aan de regering verschafte duidelijkheid over de voorziene 
staatsconstructie hun tol eisten.179 Ook Koningin Wilhelmina liet in een on
derhoud met de CG weten het tempo van de door de CG bevorderde ont
wikkelingen niet te kunnen bijhouden.180 Maar er was ook begrip binnen het 
kabinet. Beel en Jonkman waren er op uit het Akkoord aannemelijk te maken 
voor tegenstanders in het kabinet als Huysmans (Economische Zaken, KVP) 
en J.H. van Maarseveen (Justitie, KVP), alsook voor verwerking door het 
parlement. Beel zag daarbij het Akkoord als een goed vertrekpunt voor ver
dere onderhandelingen in Indonesië, terwijl Jonkman op zijn behendige wij
ze heeft getracht de bezwaren tegen het Akkoord weg te nemen door zelf de 
bezwaren met tegenargumenten op te stellen.

Schermerhorn begon zijn toelichting in de kabinetszitting van 28 novem
ber 1946 met een lange uiteenzetting over de harde, voldongen feiten in In
donesië, die geen andere keuze hadden gelaten dan te onderhandelen op ba
sis van wederzijds vertrouwen in de wetenschap dat het onmogelijk zou zijn 
de vrijheidsstrijd in Z.O. Azië tegen te houden en dat het noodzakelijk was de 
banden tussen Oost en West te versterken. Gekozen was voor een Unie-mo- 
del, omdat het Rijksverband noch Statenbond aanvaardbaar en uitvoerbaar 
waren. Dat er vragen open bleven was voorzien. De CG-voorzitter was van 
mening dat een "covering letter", met de bindende notulen, deze bezwaren 
zou kunnen ondervangen. Hier kwam Schermerhorn derhalve zelf met de 
"bindende notulen" aan als uitweg voor het probleem het Akkoord accepta
bel te maken, terwijl met de tegenpartij geen afspraken waren gemaakt over 
de hantering van de notulen van de onderhandelingen voor dit doel. Boven
dien kon worden verwacht dat vanuit de volksvertegenwoordiging in Den 
Haag de notulen dan als bijlage bij de overeenkomst zouden worden op
geëist. De bemoeienis van de volksvertegenwoordiging diende zich overi
gens volgens de CG-voorzitter te beperken tot een beoordeling van het ge
voerde beleid, derhalve een zaak van de Tweede Kamer. Wat was dan de 
formele betekenis van de ontwerp-overeenkomst? Beel formuleerde dat de 
regering in afwachting van een wijziging van de Grondwet zou streven naar 
een uiteindelijke regeling die van de in het Akkoord genoemde grondslagen 
uit zou gaan. Hoewel Van Poll benadrukte dat men te aanvaarden had dat 
men in een revolutionaire periode de bepalingen van de Grondwet niet 
steeds kon naleven, meende Beel dat de regering, uitgaande van de bestaan
de (buiten-grondwettelijke) toestand, legaal moest procederen. In dit ver
band moest de arbitrage alleen begrepen worden als te gelden voor de ver
houding tussen Nederland en de Republiek, niet voor de beoogde staatsrech
telijke structuur. De CG wist afdoende duidelijk te maken dat het de-facto- 
gezag van de Republiek de handhaving van de Nederlandse soevereiniteit in 
de overgangstijd niet uitsloot. Wel onduidelijk bleef de inhoud van de Unie- 
organen. Hier waarschuwde De Boer voor het streven om op dat moment te
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veel vast te leggen. Men deed er volgens hem beter aan de zaken te laten 
ontwikkelen en dan tot nadere invulling te komen.

Dat er problemen voor de toekomst door de ontwerp-overeenkomst wer
den open gelaten of geschapen werd ter vergadering onderkend. Zo was in 
de aanhef van het Akkoord de gelijkwaardigheid tussen Nederland en de 
Republiek benadrukt, waar die elders in het Akkoord weer werd bestreden, 
namelijk in de erkenning van de uiteindelijke gelijkwaardigheid tussen Ne
derland en VSI (de Federatie). Schermerhorn zag terecht het kernprobleem in 
de toekomst gelegen in het mogelijke streven van de Republiek om uit te 
groeien tot de gehele Federatie (vorming van een eenheidsstaat). De vraag 
was dan ook hoe de positie van andere gebiedsdelen en groepen verzekerd 
bleef. Jonkman uitte op dit punt zijn grote bezorgdheid tegenover de CG, 
omdat hij vanuit zijn verantwoordelijkheid meende diegenen, die met Ne
derland verbonden waren en wilden blijven, nimmer in de steek te kunnen 
laten. Schermerhorn betoogde dat niet kon worden gedacht aan enige ge
biedsoverdracht aan de Republiek, tenzij bescherming van iedere burger was 
gewaarborgd. Ook dit punt moest derhalve scherper in een toelichting wor
den benadrukt, terwijl Lieftinck vroeg om enkele artikelen met betrekking 
tot de medewerking van de Republiek bij de overname door de Federatie 
van de verplichtingen tegenover Nederland, derde landen en particulieren, 
bij de verzorging van de waardevastheid van het ruilmiddel en bij het 
scheppen van voorzieningen voor het aantrekken van vreemd kapitaal. 
Hoewel Lieftinck erkende dat het voor de Republiek en de VSI moeilijk zou 
zijn de gedane militaire uitgaven in Indië voor hun rekening te nemen, 
meende hij toch te moeten benadrukken dat deze militaire inspanning van 
Nederlandse zijde aan het bereiken van een geordende toestand (en van het 
Akkoord) had bijgedragen. Dat het hier om veel geld ging is elders al in dit 
boek beschreven (Band B, pp. 1200-1218). Hierop sloot het betoog van minis
ter Huysmans aan om de economische rechten van Nederland in Indonesië 
bijzondere aandacht te geven, juist ook om de financiële garanties voor het 
bedrijfsleven veilig te stellen. Een deel van het kabinet meende dat de Indi
sche regering op dit punt weinig alert was. Naar aanleiding van opmerkin
gen van Huysmans zei Jonkman toe te overwegen binnen zijn departement 
meer aandacht te geven aan economische vraagstukken. In het najaar van
1947 is voor de financieel-economische vraagstukken binnen O.G. zelfs een 
aparte minister Zonder Portefeuille benoemd (Götzen). De vraag of een ver
tegenwoordiger van de Kroon in de VSI in de persoon van een stadhouder 
gewenst was, werd om taktische en psychologische redenen open gehouden, 
al werd erkend dat een regeling van deze vraag in Nederland zeer gewenst 
werd. Voegde men de genoemde wensen, die men wél wilde vastleggen, in 
een "covering letter" toe, dan rees vanzelf de vraag in hoeverre deze "letter" 
een integrerend deel van de overeenkomst kon worden. Dat kon alleen - het
zelfde gold voor de toelichting die Jonkman in overleg met de CG zou op
stellen -, indien de tegenpartij zich met de inhoud van deze "letter" en toe-

2481



Nederlands-Indië

lichting akkoord zou verklaren. Zou de tegenpartij zulks niet doen, dan ga
ven de stukken of delen van deze stukken slechts het Nederlandse standpunt 
weer. In wezen was dit ook het probleem met de door Schermerhorn en ver
volgens door Jonkman als bindend aangeduide notulen van de onderhande
lingen: ook die konden slechts bindend zijn op punten waar dit door de twee 
delegaties was afgesproken. Het kabinet heeft zich derhalve al vroeg de con
sequenties gerealiseerd die aan een "aankleding" van het Akkoord van Ling
gadjati waren verbonden, al hebben CG en kabinet die "aankleding" zelf in 
dit kabinetsberaad eind november als onafwendbaar gezien en gewenst.181

CG en regering waren het er over eens dat de ontwerp-overeenkomst als 
zodanig niet aan de goedkeuring van de Staten-Generaal zou worden onder
worpen, aangezien daarmee de overeenkomst tot het niveau van een verdrag 
zou worden opgewaardeerd met alle consequenties van dien inzake de ge
lijkwaardigheid van de partners. De vermelding van de volksvertegen
woordiging in de considerans van de ontwerp-overeenkomst was naar de 
opvatting van de CG en de regering alleen bedoeld om te herinneren aan het 
controlerecht van de Staten-Generaal. Die controle kon slechts betrekking 
hebben op de politieke koers van de regering. Het leek derhalve beter de 
overeenkomst te zien als een intentieverklaring met betrekking tot de weg 
die de regering bij de reconstructie van het rijk - rijksconferentie; grondwets
herziening - wilde inslaan, mede op basis van de peiling van de in Indië le
vende gevoelens. De toelichting van de kant van de CG moest op basis van 
de onderhandelingsstukken verduidelijking brengen, terwijl een regerings
verklaring het voorbehoud van de regering zou formuleren. De door Lief
tinck zo gewenste uitwerking van de financieel-economische kant van de 
ontwerp-overeenkomst zou in deze regeringsverklaring kunnen opgaan, zo 
werd besloten. Aldus heeft nader overleg tussen Jonkman en de CG er toe 
geleid dat de CG een toelichting op het Akkoord zou maken in de vorm van 
een nota, gericht aan de minister van O.G.. Deze toelichting op het tegelijk 
openbaar te maken Akkoord van Linggadjati zou aan de Tweede Kamer 
worden aangeboden, vergezeld derhalve van een mondelinge verklaring 
door de minister van O.G. namens de regering. Vanaf het begin heeft de re
gering zich op het standpunt gesteld dat bij een eventuele definitieve onder
tekening van de overeenkomst deze steeds moest worden gezien in het licht 
van de toelichting en de regeringsverklaring.182

Het overleg tussen kabinet en CG, vergezeld van de CG-staf, is in zeer 
goede harmonie verlopen. Van Poll heeft nog in een afzonderlijke nota aan 
Jonkman geschreven welke overwegingen de CG hadden geleid bij de tot
standkoming van het Akkoord. Van Poll schetste de onvermijdelijkheid van 
de ontwikkeling, waardoor de strijd volgens hem als bij alle revolutionaire 
processen zou gaan tussen legalisten enerzijds en realisten anderzijds. Vol
gens hem vormde de gevonden constructie een minimum-bod voor de Indo
nesiërs, waardoor aanvaarding van het Akkoord aan Indonesische zijde nog 
een groot probleem zou worden. Met klem waarschuwde Van Poll voor het
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alternatief van de overeenkomst, namelijk het onafwendbare militaire con
flict dat weliswaar zou kunnen leiden tot snelle overmeestering van Java en 
een langer durende operatie op Sumatra, maar ook tot guerilla-oorlog en 
ontwrichting van Indonesië én een nationale ramp van wellicht catastrofale 
omvang voor Nederland, gelet op de uiterst precaire economische en finan
ciële toestand. De waarschijnlijkheid van internationale sancties en van in
grijpen van de V.N. liet Van Poll nog buiten beschouwing. Van Poll gaf toe 
dat de ontwerp-overeenkomst juridisch onvolmaakt was, vaak ook bewust 
geaccepteerd om maar tot resultaten in de onderhandelingen met de Repu
bliek te komen. De toelichting van de kant van de CG moest dit euvel onder
vangen en Van Poll heeft, met de andere CG-leden en de CG-staf, in deze 
geest een uitvoerige toelichting opgesteld. Het kabinet heeft van zijn kant het 
Akkoord als basis-overeenkomst voor verder overleg op hoofdlijnen willen 
accepteren. De CG had het kabinet weten te overtuigen dat de federatieve 
opzet van Indonesië in een VSI, met het Koninkrijk verbonden in een Unie 
onder het Huis van Oranje, geen wijziging meer toeliet. Eveneens was het 
gelukt het kabinet tot een zekere vaart te krijgen, opdat de ontspanning die 
de parafering van het Akkoord in Indië teweeg had gebracht kon worden ge
bruikt voor de uitvoering van de bestandsovereenkomst, de verzekering van 
vitale zaken als de water- en electriciteitsvoorziening van de onder Neder
lands gezag staande enclaves en de vrijlating van de geïnterneerden. Een 
tussentijds communiqué over de positieve aard van het overleg moest voor
komen dat in Indië het optimisme over de goede afloop zou kunnen om
slaan. Op 5 en 6 december 1946 vergaderde aldus het kabinet met de CG en 
op zondag 8 december 1946 zonder CG over de toelichting van de CG op het 
Akkoord, terwijl de CG op 9 december 1946 op de hoogte werd gesteld van 
de inhoud van de regeringsverklaring.183

Alvorens de stukken met betrekking tot het Akkoord van Linggadjati naar 
de Tweede Kamer zouden gaan, kreeg de Koningin de tekst van de af te leg
gen regeringsverklaring met de bijlagen (Akkoord en Toelichting) voorge
legd; met de passage gewijd aan de Kroon had zij al haar instemming be
tuigd. Hier zij vermeld dat de Koningin sterk geïnteresseerd was in de kwes- 
tie-Indonesië. Dat was vanuit haar positie niet meer dan begrijpelijk. Het 
ging immers om de toekomst van het Rijk, waarover zij nu al zo lang als soe
verein was opgetreden. Als jeugdige Koningin had zij de onderwerping van 
de opstandelingen in Atjeh (Indië) meegemaakt en hulde gebracht aan de 
krijgsverrichtingen van de onder Nederlands gezag staande strijdkrachten 
(Troonrede 1898); onder de Tweede Wereldoorlog had zij de vernederende 
bezetting van het overgrote deel van haar Rijk moeten ervaren. Begrijpelijk 
dat zij de kansen op herstel van het Rijk in een vernieuwde vorm, zoals zij 
die zelf had aangekondigd in 1942, woog. Vanaf zijn aantreden is minister 
Jonkman dan ook regelmatig door Koningin Wilhelmina bestookt met vra
gen omtrent de Indonesische kwestie en is hem om de nodige voorlichting 
verzocht, zoals over de voorbereiding van grote militaire operaties die vol-
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gens gewoonte door de Kroon (gelet ook op het toenmalige artikel 61 van de 
Grondwet) dienden te worden vastgesteld. Koningin Wilhelmina achtte bij
voorbeeld voorlichting door de legercommandant in Indië in eigen persoon 
en derhalve diens overkomst naar Nederland gewenst, toen de "rekening" in 
Indië na de sluiting van het Akkoord van Linggadjati moest worden opge
maakt. Blijkens de notulen van het kabinetsberaad van 2 december 1946 
kreeg Jonkman steun van het gehele kabinet voor zijn stelling dat Spoor eerst 
zijn eigen militaire plan voor de organisatie van de landstrijdkrachten in In
dië in de voorgenomen Unie gereed moest hebben alvorens zijn overkomst 
opportuun was.184 Spoor is eind januari 1947 naar Nederland gekomen om 
de regering over de militaire kant van het Indonesische vraagstuk voor te 
lichten.

CG-toelichting en regeringsverklaring (10 december 1946)
De toelichting van de CG op het Akkoord van Linggadjati bestond uit een 

algemeen gedeelte over het karakter en de politieke betekenis van de ont
werp-overeenkomst en een bijzonder gedeelte, waarin de staatkundige en 
overige aspecten aan bod kwamen, alsook een beschouwing over de over
gangsperiode was opgenomen. Zich baserend op de wet tot instelling van de 
CG meende de CG in haar toelichting dat de tussen de twee delegaties in In
dië bereikte ontwerp-overeenkomst een belangrijke stap was in de richting, 
zoals aangegeven in de koninklijke rede van 1942 en de regeringsverklaring 
van 10 februari 1946, onder erkenning van de politieke realiteiten, zoals die 
in 1945-1946 in Nederlands-Indië waren gegroeid. Het tempo van de werk
zaamheden van de CG was volgens de toelichting sterk bepaald geweest 
door een datum: 30 november 1946, de datum van de gezagsoverdracht van 
de geallieerde aan de Nederlandse autoriteiten. Getoetst aan de maatstaf 
binnen de gegeven feiten een politieke overeenkomst over de hervormingen 
van het staatsbestel van Nederlands-Indië en van het Koninkrijk te bereiken, 
meende de CG het karakter van de overeenkomst te moeten omschrijven als 
een politiek, geen juridisch document: "Uit zijn karakter volgt zijn onvolle
digheid en zelfs zijn vaagheid - niet als vermijdbaar, maar als noodzakelijke 
beperking." Het ontwerp moest "niet worden gezien als een stuk, dat zelf 
nieuwe staatsrechtelijke regelingen vaststelt, doch het geeft aan in welke 
richting de maatregelen, zonder welke een nieuw bestel niet in het leven kan 
worden geroepen, zich zullen moeten bewegen", aldus de CG-toelichting. 
Bovendien bevatte het ontwerp volgens de CG procedurevoorschriften op 
die punten, die niet alleen de bij de overeenkomst betrokkenen aangingen, 
maar die ook beoogden om de overige delen van het Koninkrijk bij de voor
genomen hervorming in te schakelen. Het pad dat de CG daarbij bewandeld 
had, was voor een deel aangegeven door de conclusies van de conferenties 
van Malino en Pangkal Pinang. Gelet op de aanduidingen omtrent de inhoud 
van de nieuwe rechtsorde en de voorschriften omtrent de benadering van 
deze rechtsorde, gaf de CG ook weer toe dat aan de ontwerp-overeenkomst, 
indien zij werd aanvaard, een rechtscheppende werking niet kon worden
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ontzegd. In reactie op de felle protesten tegen het Akkoord, zoals hiervoor 
weergegeven, betoogde de CG met klem dat de juridische structuur van het 
Koninkrijk niet veranderde, zolang zij niet langs wettelijke weg gewijzigd 
was. De Republiek werd dan wel de-facto erkend, maar gebonden aan de 
samenwerking tot oprichting van een VSI, zo deze toelichting. De CG erken
de dat in "deze eerste proeve" verscheidene vragen waren opengelaten. Het 
was volgens de CG juist de politieke betekenis van het Akkoord, namelijk 
het scheppen van een basis van vertrouwen om in vrijheid in de toekomst 
een staatsrechtelijke grondslag voor de hervorming van het Koninkrijk te 
kunnen geven, die deze terughoudendheid in richtlijnen voor de toekomst 
gevorderd had. De regeling van openstaande kwesties kon volgens de CG 
eerst dan worden tegemoet gezien, wanneer de concrete vormen van sa
menwerking de sfeer van onderling vertrouwen hadden versterkt en uitge
breid. De CG meende derhalve de bestaande wettelijke verhoudingen te 
hebben geëerbiedigd en de feiten te hebben aanvaard.185

De CG poneerde onder de staatkundige aspecten dat de omvorming van 
Nederlands-Indië tot een federatieve staat, zoals ook genoemd in de rege
ringsverklaring van 10 februari 1946 en in de resoluties van de Malino-confe
rentie, in Nederland en de Oost "vrij algemeen" werd aanvaard. De toewij
zing van Sumatra tot het de-facto gezagsgebied van de Republiek was echter 
in afwijking van de eerder van Nederlandse zijde bepleite procedure voor 
een nader onderzoek van de plaats van Sumatra in de federatie ondernomen. 
De bevolking, die op dat moment volgens de CG geen keuze zou kunnen 
doen, kon altijd nog volgens het Akkoord een eigen plaats binnen de VSI be
palen. Bangka, Billiton en de Riouw-groep, die te Malino hadden geopteerd 
voor aansluiting bij een binnen de VSI zelfstandig Sumatra, zouden zelf 
kunnen kiezen. Een geheel aparte positie nam Nieuw-Guinea in, aangezien 
een democratische uitspraak van de plaatselijke bevolking over de positie 
van dit eilandsdeel in de federatie volgens de CG niet realiseerbaar werd ge
acht. De CG meende dat dan bij de uitwerking van het Akkoord voor 
Nieuw-Guinea een bijzondere status zou moeten worden bereikt. Het was 
juist op dit punt dat Jonkman in zijn regeringsverklaring tot een uitspraak 
kwam die scherper was dan de CG-toelichting en in formulering als een ont
bindende voorwaarde klonk. De regering wenste dat Nieuw-Guinea zonder 
meer een eigen status ten opzichte van het Koninkrijk (nieuwe stijl) en de 
VSI zou "moeten kunnen verkrijgen". Als argument noemde Jonkman dat in 
Nieuw-Guinea immers de mogelijkheid moest worden opengehouden "voor 
grotere volksplantingen van Nederlanders, op de eerste plaats van Indische 
Nederlanders, die onder eigen bestel willen leven".186 Het idee om Nieuw- 
Guinea uit te zonderen was van Van Mook afkomstig, die vreesde dat inpas
sing van dit eilandsdeel onder de Grote Oost of de VSI tot verwaarlozing van 
dit gebied moest leiden. Aangezien vermoedelijk alleen het Koninkrijk 
(nieuwe stijl) in staat zou zijn geld voor ontwikkeling bij te dragen, was een 
aparte positie voor Nieuw-Guinea volgens Van Mook gewenst.187 Met deze
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aparte positie werd ook tegemoet gekomen aan de betreffende resolutie van 
de conferentie van Pangkal Pinang. Jonkman met zijn staf had duidelijk voor 
Nederlands binnenlands gebruik het voorstel-Van Mook bewerkt en van 
Nieuw-Guinea ook een Indisch pension willen maken dat een uittocht naar 
Nederland van personen, die niet in de nieuwe constellatie wilden leven, 
moest voorkomen.188

Verder heeft de CG zich op het standpunt gesteld dat het volledig deelge
nootschap van Nederlands-Indië op basis van gelijkwaardigheid met Neder
land en van vrijwillige samenwerking onderschikking van Indonesië aan 
Nederland diende uit te sluiten. Een nevenschikking in een gemeenschap
pelijk verband, waarvan het gemeenschappelijk gezag in de Kroon veran
kerd zou liggen, lag dan volgens de CG voor de hand. Omdat niet vooruitge
lopen kon worden op overleg met alle betrokken partijen, de Rijks- of Unie- 
conferentie diende te worden ontzien, de CG haar opdracht moest respecte
ren en uitwerking van de Unie-gedachte in de onderhandelingen slecht ge
vallen zou zijn, moest de Unie in het Akkoord volgens deze CG-toelichting 
tot slechts enkele grote lijnen beperkt blijven. De CG gaf toe dat de bepaling 
omtrent de positie van de Koning der Nederlanden aan het hoofd van de 
Nederlands-Indonesische Unie voor de Indonesiërs moeilijk te verteren was 
geweest en dat het derhalve niet doenlijk was geweest de vraag te beant
woorden in hoeverre het koninklijk gezag zou doorwerken in de hoogste lei
ding van de VSI. Met klem heeft Jonkman in de regeringsverklaring de fede
ratieve in plaats van de unitarische organisatie van het Rijk verdedigd: "In 
de Unie zal Indonesië zelfstandig worden en Nederland zelfstandig blijven." 
En over de Kroon zei Jonkman: "H.M. de Koningin draagt dus de Kroon der 
Unie, onpartijdig tronend boven de leden der Unie (evenals in Nederland 
boven volksgroepen en partijen), aan het hoofd der Unie immers niet te zien 
als Koningin der Nederlanden, doch tevens dit zijnde".189 In deze constructie 
zou de Koningin volgens de minister de onafhankelijkheid en het grondge
bied van de staat (de Unie) handhaven en "zal de bescherming van de vrij
heden en de rechten van alle staatsburgers nog sterker uitdrukking vinden". 
Jonkman gaf aan dat de basis-overeenkomst niets geregeld had over de ver
tegenwoordiging van de Unie in de VSI en over het staatshoofd van de VSI. 
Evenmin was een regeling getroffen voor de economische en financiële as
pecten van de hervorming van het Rijk. De CG berichtte wel dat in de on
derhandelingen de bereidheid van de Republiek was gebleken om Neder
landse ondernemingen en ondernemers in een begunstigde positie te bren
gen en medewerking te verlenen aan de overname door de VSI van aange
gane schulden en verplichtingen, behoudens wellicht schulden en verplich
tingen die voortvloeiden uit militaire uitgaven uit de conflictperiode. Juist op 
dit punt heeft Jonkman in zijn verklaring getracht Lieftinck tegemoet te ko
men. Bij voorbaat had Schermerhorn namens de CG in het kabinetsberaad op 
5 december 1946 verklaard de regeringsverklaring te beschouwen als instruc
tie, waarmee de CG naar Indië zou terugkeren.190 Jonkman meende dan ook
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dat het noodzakelijk was ten spoedigste overeenstemming te verkrijgen over 
financiële en economische waarborgen, rechts- en bedrijfszekerheid nader te 
omschrijven en bij de opbouw van de federatie en de Unie ook de financiële 
en economische eisen volledig in acht te nemen. Aldus diende het kader te 
worden geschapen, waarop de Nederlandse overheid en particulieren - voor 
zover nodig gesteund door buitenlandse ondernemingsgeest - bereid zouden 
kunnen worden gevonden op basis van wederzijdse dienstverlening de eco
nomie van het nieuwe staatsbestel te dienen. De regering zou daartoe de CG 
van nadere instructies voorzien. "De regering meent echter de ondertekening 
der basis-overeenkomst niet op deze aanvullingen te moeten laten wachten", 
zo verklaarde Jonkman namens de regering in de Tweede Kamer op 10 de
cember 1946. In deze laatste overweging school voor de CG de nodige ze
kerheid.191

De gevoelige kwestie van de militaire kant van het Akkoord werd zowel 
door de CG als door de regering bij monde van Jonkman omzichtig behan
deld. Hoewel het volgens de CG al iets was dat de Republiek het beginsel 
van samenwerking bij de vermindering van de troepensterkte aan beide zij
den had erkend, gaf de CG toe dat de moeilijkheden op dat terrein "be
zwaarlijk kunnen worden overschat". Met nadruk betoogde de CG dat Ne
derland zijn verplichtingen voor de overgangsperiode, waaronder de CG be
greep de tijd die nodig was om technisch de herziening van de structuur van 
het Rijk rond te krijgen, niet mocht ontgaan. In die tijd bleef immers de oude 
rechtsorde intact, al zou met de Republiek voortdurend overleg nodig zijn. 
Nederland zou volgens de CG zeker geen onder zijn gezag staande gebieden 
van machtsmiddelen mogen ontdoen zonder "de meest strikte waarborgen 
voor de verzorging van de aan (de regering) toevertrouwde belangen"'. Jonk
man voegde namens de regering aan deze toelichting met nadruk toe dat de 
voorbereiding der nieuwe rechtsorde in Indonesië, "gelijk overal ter wereld", 
op voldoende machtsmiddelen moest steunen. In deze zin moest derhalve 
het woordje "aanstonds" worden begrepen, dat in het Akkoord gekoppeld 
werd met de overdracht van in republikeins gebied gelegen, onder Neder
lands gezag staande enclaves, en de troepenreducties (resp. art. 1 en 16). 
Voor de genoemde overgangsperiode was ook de arbitrageregeling bedoeld, 
aldus de CG-toelichting. Deze regeling had slechts betrekking op de ont
werp-overeenkomst en de daarbij betrokken partijen. De arbitrage-afspraak 
kon anderen niet binden en gold dan ook niet voor de constituerende verga
dering en de Unieconferentie. Jonkman onderstreepte in zijn verklaring het 
psychologisch en staatkundig karakter in deze arbitrageregeling, een karak
ter dat Jonkman voor de gehele ontwerp-overeenkomst als leidraad in zijn 
verklaring heeft genomen. De regering vond wel dat de CG met deze arbi
trageregeling zeer ver aan de wens van de Republiek, om bij deze overeen
komst en bij de overgangstijd ten volle als zelfstandige partij te worden er
kend, tegemoet was gekomen. Na rijp beraad had de regering deze regeling 
met de uitleg van de CG aanvaard, aldus de regeringsverklaring. Jonkman
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De leden van de Commissie-Generaal in de loge voor hoge gasten van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, bij gelegenheid van het uitspreken van de regeringsverklaring inzake 
de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati door minister van Overzeese Gebiedsdelen 
mr.J.A. Jonkman op 10 december 1946. V.l.n.r.: Max van Poll, prof. dr. ir. W. Schermerhorn 
(voorzitter), F. de Boer. (Foto Thuring)

De voorzitter van de CG, Schermerhorn, over het daarna gevoerde debat in de Tweede Ka
mer: "Mijn betrekkelijk rustige gevoel ten aanzien van deze geheele zaak, is in de rede van Romme 
volkomen bevestigd. Natuurlijk, op het oogenblik dat de Katholieke fractie in het Kabinet met Ling
gadjati meeging, stond het voor mij als een paal boven water dat Romme er voor had te zorgen, dat de 
Kamerfractie hetzelfde deed. Hij heeft dit meesterlijk gespeeld, maar bij mij blijft op den achtergrond 
de min of meer wrange vraag hoe groot het percentage spel voor hem is geweest en welke gedeelten 
kan gelden als in bittere worsteling verkregen overtuiging." (Uit: Het dagboek van Schermerhorn, 
dl.I, 23 december 1946, p.181, in fine)
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De twee aanvoerders van de coalitiesmaldelen in het rooms-rode kabinet: links minister
president dr.L.J.M. Beel (KVP) en rechts minister van Sociale Zaken W. Drees (PvdA) tijdens 
het uitspreken van de regeringsverklaring inzake de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati 
door minister van Overzeese Gebiedsdelen mrJ.A. Jonkman op 10 december 1946 in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. (Foto Spaarnestad)
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paste derhalve in deze tekst zijn oude taktiek toe zelf de zwakke plekken in 
het te verdedigen stuk aan te geven onder vermelding van overwegingen om 
dat stuk alsnog te accepteren. In de regeringsverklaring werd dan ook ver
meld dat de regering zich ervan bewust was dat van de uitwerking van het 
akkoord alles afhankelijk was en dat de regering derhalve de belangen van 
de Indonesische en Nederlandse volkeren - geestelijk en stoffelijk - bij voort
during gewaarborgd moest weten.192

De op 10 december 1946 door Jonkman afgelegde verklaring, in aanwezig
heid van de bijna voltallige regering - alleen Van Kleffens ontbrak - en 88 
Kamerleden, met overvolle tribunes en loges met bezoekers, pers, diploma
ten en ambtenaren, was in conclusie uiteraard positief.193 De regering accep
teerde de psychologische en staatkundige strekking van de ontwerp-over
eenkomst en zag in de daarin neergelegde schets van de toekomstige staat
kundige verhoudingen de mogelijkheid geopend om de beginselen van de 7- 
december-rede bevredigend te verwezenlijken. De regering meende dat op 
het gesloten militaire bestand zo spoedig mogelijk dit politieke akkoord be
hoorde te volgen, "opdat eindelijk de door de Japanse bezetting onderbroken 
aloude samenwerking van alle volkeren en bevolkingsgroepen van Indone
sië en van alle delen van het Koninkrijk volledig worde hersteld en ver
nieuwd en op de nieuwe basis duurzaam worden gegrondvest". De oude 
Rijkseenheid was niet geschikt na de omwenteling van de wereldoorlog - "de 
ontwaking van het Oosten" - een samenwerking van de vier door de historie 
samengebrachte delen van het Rijk naar de eisen van de tijd te kunnen dra
gen, aldus de verklaring. Een nieuwe Unie, op de hechte grondslag van een 
vrijwillig aanvaard volwaardig deelgenootschap van de leden, kon dat wel. 
Aanknopingspunten voor de toekenning van een soevereine status aan de 
Unie bood Jonkman in deze regeringsverklaring door te wijzen op het eigen 
Nederlands-Indonesisch staatsrecht dat de staatsinrichting van de Unie zou 
beheersen, op de beoogde deelname aan het volkenrechtelijk verkeer zowel 
door de Unie als de Uniepartners en op het echt koninklijk karakter 
(oppergezag) van de besluiten van de Unie-organen op de daarvoor gereser
veerde terreinen. Het oude Koninkrijk werd volgens de regeringsverklaring 
niet ontbonden, maar getransformeerd in de Unie, die het Koninkrijk- 
nieuwe-stijl (Nederland en de West) en de federatie in Indonesië zouden 
vormen. "In de oprechte en vastberaden bereidheid tot deze hervorming en 
tot deze samenwerking ligt voor de regering het zwaartepunt dezer over
eenkomst", aldus Jonkman. Bij succes van deze conceptie zouden Indonesië 
en Nederland volgens de minister aan de wereld een voorbeeld kunnen ge
ven. "In deze geest is de regering bereid de door de Commissie-Generaal 
medegebrachte ontwerp basis-overeenkomst te doen ondertekenen", aldus 
de kernzin van deze regeringsverklaring. Deze kernzin moest volgens Jonk
man zo worden verstaan, dat die ondertekening de Nederlandse regering tot 
niets meer of anders verbond, "dan wat volgens de door de Commissie-Ge- 
neraal opgestelde toelichting is overeengekomen met onverkorte inachtne-
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ming van wat de regering in deze vergadering verklaren zal". Akkoord, CG- 
toelichting en regeringsverklaring vormden derhalve één geheel in de visie 
van de regering, waarmee de zogeheten "aankleding" van het Akkoord van 
Linggadjati een feit was.194

Jonkman sprak deze binnen zekere grenzen positieve woorden over het 
Akkoord zeker ook uit namens de afwezige Van Kleffens. Diens opinie over 
het werk van de CG was blijkens zijn felicitaties per telex aan de CG bij leden 
van het kabinet maar al te bekend en werden nog eens in regeringskring on
derstreept in zijn reactie op een schets van de situatie in Nederland op dat 
moment van de hand van de minister van Buitenlandse Zaken. Van Kleffens 
hoopte maar dat het de regering kon gelukken de Nederlanders te verzoenen 
met de realiteit. Te zeggen dat de gevonden oplossing in strijd was met de 
Grondwet achtte hij belachelijk: "men temt geen revoluties met grondwet
ten". Verspeelde men de kans op een blijvende band met Indië, dan dreigde 
Nederland volgens hem af te glijden naar het niveau van een land als Zwe
den, namelijk "een land dat een toekomst achter zich heeft". Er werden "aan 
het weinig imaginatieve Nederlandse volk" op dat moment hoge eisen ge
steld, gaf Van Kleffens toe. Hij had echter een weerzin tegen figuren die met 
een doodgraversgezicht verklaarden liever voor de beginselen ten onder te 
gaan dan een mogelijke oplossing na te streven: "Het Nederlandse volk is 
evenmin als een andere natie bestemd om onder te gaan in een lekkend 
scheepje gevuld met beginselen."195

Aangezien de Kamer pas na de regeringsverklaring kennis kon nemen 
van de toelichting van de CG op het eveneens officieel nog niet gekende Ak
koord van Linggadjati, achtte Kamervoorzitter Van Schaik (KVP) het juist 
een nadere gedragslijn met betrekking tot de behandeling van deze stukken 
en de regeringsverklaring te bepalen na een eerste kennisname van de stuk
ken. Een dag na de regeringsverklaring, op 11 december 1946, stelde hij 
daarom voor om op 16 december 1946 om 13.00 uur de beraadslagingen over 
de ontwerp-overeenkomst te beginnen. Schouten (ARP) reageerde daarop 
door een schriftelijke voorbereiding van de mondelinge debatten, derhalve 
afdelingsonderzoek, te opperen. Van Schaik liet echter weten dat hij een der
gelijke gedachte niet wilde overnemen, aangezien hij de indruk had dat de 
regering, meer speciaal de minister van O.G., het ongewenst achtte dat de 
openbare behandeling ten gevolge van de schriftelijke voorbereiding te lang 
op zich zou laten wachten. Het voorstel-Schouten leidde onmiddellijk tot de 
gebruikelijke scheiding van de geesten. Evenmin als Schouten toonde Tila
nus (CHU) zich onder de indruk van het door de Kamervoorzitter gehan
teerde argument van de tijdnood. Vonk (PvdV) vreesde dat de toch al hoog 
opgelopen spanningen in Nederland verder zouden kunnen worden opge
dreven, wanneer men de indruk zou kunnen krijgen dat de Staten-Generaal 
deze belangrijke zaak onvoldoende voorbereid zou bespreken. Steun kreeg 
Schouten ook van Zandt (SGP). Daarentegen was Romme (KVP) wél bereid 
het tijdsargument het zwaarst te laten afwegen, onafhankelijk van zijn oor-
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deel over de zaak zelf. Ook Van der Goes (PvdA) stelde zich achter de Ka
mervoorzitter, onder meer met het argument dat niet een stuk maar een be
stuursdaad ter discussie stond, zodat schriftelijke behandeling kon uitblij
ven. Bovendien moest de CG zo spoedig mogelijk kunnen terugkeren naar 
Indië. Ook Wagenaar (CPN) was gevoelig voor de tijdsdruk, onder verwij
zing naar de verhitte gemoederen in Nederland zelf. De zaak eindigde met 
de verwerping van het voorstel-Schouten en wel met 47 stemmen tegen en 
25 stemmen (ARP, CHU, SGP, PvdV) v o o r . i * >

Discussie over de rol van de Raad van State en de Eerste Kamer bij de beoordeling 
van " Linggadjati"

Zoals hiervoor al beschreven aan de hand van de notulen van het overleg 
met de CG over het Akkoord van Linggadjati, had het kabinet besloten dat 
om meerdere redenen het Akkoord niet aan een soort formele goedkeu
ringsprocedure zou worden onderworpen. Met betrekking tot de ontwerp
overeenkomst zou derhalve geen enkel formeel voorstel uitgaan van de 
Kroon aan de Staten-Generaal; aan het Staatshoofd is derhalve geen voorstel 
van deze strekking voorgelegd. Het kabinet stelde zich op het standpunt dat 
het in het geval van het Akkoord slechts ging om een daad van staatsbeleid, 
welke in het bijzonder aan de Tweede Kamer ter beoordeling diende te wor
den voorgelegd. De in het kabinetsberaad van 8 december 1946 opgeworpen 
vraag of niet, naar het voorbeeld van de behandeling van de voorstellen tot 
grenscorrecties en economische claims ten laste van Duitsland in de beide 
Kamers der Staten-Generaal - zij het in comité-generaal (zie Band A, hfdst. II, 
par. III.l.c) de regeringsverklaring ook in de Eerste Kamer moest worden 
afgelegd en besproken, was op grond van de staatsrechtelijke gebruiken 
verworpen. Het kabinet heeft op dit punt een wat zwalkend beleid gevoerd: 
terwijl erkend werd dat de genoemde voorstellen aan de Grote Vier met be
trekking tot Duitsland van zo groot gewicht waren dat de gehele volksverte
genwoordiging diende te worden geraadpleegd, is bij het Akkoord van 
Linggadjati, dat op menig punt naar de hieronder nog te noemen opvatting 
van de Raad van State het raamwerk van de noodzakelijke grondwetsher
ziening aangaf, deze lijn niet gevolgd. Het gevolg van dit besluit was dat 
zowel de Raad van State als ook de Eerste Kamer formeel buiten de beoorde
ling van "Linggadjati" zijn gehouden. Aldus heeft het kabinet de Raad van 
State doen weten, dat er geen aanleiding was de ontwerp-overeenkomst voor 
advies naar dit Hoge College te sturen. Evenzo heeft Beel een bezoek aan de 
Voorzitter van de Eerste Kamer gebracht om hem van de parlementaire be
handeling, zoals de regering die zich had gedacht, op de hoogte te stellen. 
Het stond de Raad van State en de senaat uiteraard vrij om ongevraagd op 
eigen initiatief over het Akkoord een mening te geven. Met het oog hierop 
heeft de regering op de dag dat de regeringsverklaring over het Indië-beleid 
werd uitgesproken de volledige stukken, zoals die met betrekking tot het 
Akkoord van Linggadjati aan de Tweede Kamer zijn voorgelegd, aan de 
Raad van State en de Eerste Kamer aangeboden. Minister van O.G. Jonkman,
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die zich gedwongen zag in het debat over de ontwerp-overeenkomst van 
Linggadjati in de Tweede Kamer het regeringsstandpunt over de behande
ling van dit ontwerp te verduidelijken, heeft op 19 december 1946 in deze 
Kamer daarover gezegd dat de regering zou afwachten "wat van de zijde 
van die Hoge Colleges oorbaar zal worden geacht te doen".197

Het standpunt van de regering over de betrokkenheid van de Raad van 
State en de Eerste Kamer bij de beoordeling van "Linggadjati" was welis
waar politiek-staatkundig weinig overtuigend en inconsequent, maar for
meel in orde. De Raad van State heeft de zwakke kanten van dit standpunt 
niet onbenut gelaten. Op 4 april 1946 had de Raad van State zich tot het 
Staatshoofd gewend met het verzoek de Raad van State gelegenheid te geven 
zich uit te spreken alvorens beslissende stappen door de regering inzake de 
overzeese gebiedsdelen zouden worden genomen. De ervaring met het In- 
dië-beleid tot dan toe - zoals de regeringsverklaring van 10 februari 1946 - 
had de Raad van State geleerd dat belangrijke stappen inzake de vormge
ving van de nieuwe rijksstructuur niet in de vorm van formele voorstellen 
van de Kroon aan de Staten-Generaal werden gedaan. Zodra de Raad van 
State dan ook op de hoogte was gesteld van de door de regering voorgeno
men aanpak van het Akkoord van Linggadjati, namelijk als een politiek stuk 
waarover in de vorm van een regeringsverklaring informatie aan de Tweede 
Kamer zou worden verstrekt, heeft de vice-president van de Raad van State, 
jhr.mr. F. Beelaerts van Blokland, zich bij brief tot de premier gewend met de 
stelling dat de be trokken verklaring eerst aan de Raad voor advies diende te 
worden voorgelegd. De Raad van State was van oordeel dat de regerings
verklaring over de ontwerp-overeenkomst, ondanks de gekozen benaming, 
niets anders kon zijn dan een voorstel van de Kroon. Wanneer de volksver
tegenwoordiging zich immers over deze verklaringen had uitgesproken, lag 
daarmee ook de inhoud van de noodzakelijke grondwetsherziening met het 
oog op de wijzigingen in de betrekkingen met de overzeese gebieden prak
tisch vast, "waarna advies van de Raad van State geen betekenis meer kan 
hebben". De regeringsverklaring diende derhalve conform de wettelijke re
gels (GrW 1938, art. 77; wet op de Raad van State, art. 21) te worden voorge
legd aan de Raad voor advies. Beel bleef in zijn reactie van 12 december 1946 
de inmiddels afgelegde regeringsverklaring beschouwen als een politiek 
stuk. De afspraken van Linggadjati hadden volgens de premier immers 
vooral psychologische en staatkundige, geen staatsrechtelijke, betekenis als 
basis voor verder overleg. Deze afspraken legden derhalve geen nieuwe 
rechtsorde vast en dus ook niet de inhoud van een toekomstige grondwets
herziening. Bovendien wees Beel fijntjes op de wijze waarop verschillende 
staatsraden publiek op de bekend geworden ontwerp-overeenkomst hadden 
gereageerd, waarmee het politieke karakter van dit ontwerp door hen was 
onderstreept. Die reacties zouden volgens hem zeker achterwege zijn geble
ven, indien kon worden verwacht "dat overeenkomstig zijn hoge roeping de 
Raad van State tot het uitbrengen van advies over de gemaakte afspraken
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zou kunnen worden geroepen", De Raad van State heeft vervolgens op eigen 
initiatief, naar aanleiding van de op 10 december 1946 bij de Raad ingezon
den Linggadjati-stukken op 7 januari 1947 een advies over "Linggadjati" uit
gebracht. Het werd voorafgegaan door een commentaar op de in de Tweede 
Kamer door Jonkman gegeven verklaring over de inzending van de Ling
gadjati-stukken bij de Raad van State en de Eerste Kamer. Die verklaring 
werd door de Raad van State beschouwd als het te elfder ure gerezen besef 
bij de regering "dat het met de eerste beginselen van ons regeringsbestel zou 
strijden, indien een zo voorbeeldeloos gewichtige regeringsdaad 's Raads 
advies zou moeten ontberen". De Raad hoopte dat de regering in het vervolg 
"op normale wijze het advies van de Raad van State zal inwinnen". Het was 
een uiting van wrok over het formeel moeilijk aan te tasten regeringsstand
punt in deze zaak, dat door de wat ongelukkige uitlating van Jonkman was 
ondermijnd. Het advies van de Raad van State over "Linggadjati" was kort 
en weinig opzienbarend. De Raad liet weten de hieronder nog weer te geven 
uitspraak van de Tweede Kamer - neerkomend op de vastlegging van de 
"aankleding" van het Akkoord - te moeten onderstrepen en de voorgenomen 
omvorming van het staatsbestel in Indonesië en van de verhoudingen met 
dit gebied te kunnen aanvaarden, mits aan het hoofd van de Unie de Kroon 
in grondwettige zin zou staan, het staatshoofd van de VSI door de Kroon - in 
weerwil van de voorziene soevereiniteit van deze Indonesische federatie! 
(MB) - zou worden benoemd en dit staatshoofd in bepaalde gevallen een 
vetorecht zou kunnen hanteren. De Raad vroeg ook nog aandacht voor de 
onderstreping van het oppergezag van de Kroon en voor de noodzaak van 
een aanvullende financieel-economische overeenkomst met de Republiek.198

In de Eerste Kamer is een discussie ontstaan over de vraag wat de rege
ring nu precies voorhad met de toezending van de Linggadjati-stukken. Se
nator Molenaar (PvdV) heeft hij het begin van de zitting van de Eerste Ka
mer op 12 december 1946 uit deze loutere toezending geconcludeerd dat de 
regering harerzijds kennelijk geen gelegenheid zocht met de Eerste Kamer 
over het Akkoord van gedachten te wisselen. Hij kondigde aan tot een zoda
nige discussie dan zelf het initiatief te zullen nemen, wanneer de beraadsla
gingen in de Tweede Kamer over het Akkoord zouden zijn afgerond. Steun 
kreeg Molenaar van De Zwaan (CHU), die het vreemd vond dat de regering 
ook maar bedoeld zou kunnen hebben niet met het gehele parlement te dis
cussiëren over het Akkoord. De wrok over de behandeling door de regering 
van de Eerste Kamer bij de genoemde oppositionele politieke groeperingen 
klonk door in het Voorlopig Verslag op hoofdstuk XIII (O.G.) van de Rijks- 
begroting-1947: zo lang de regering niet ook het oordeel van de Eerste Kamer 
over de ontwerp-overeenkomst had gehoord, kon de regering niet beweren 
dat de volksvertegenwoordiging - die volgens de Grondwet uit beide Ka
mers bestaat - zich over de beleidsvoornemens van de regering inzake Indië 
had uitgesproken. Daarop heeft de regering zich verplicht gezien haar visie 
op de behandeling van de ontwerp-overeenkomst als een politiek stuk, zoals
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hierboven al weergegeven, ter verdediging aan te voeren. De regering heeft 
derhalve inlichtingen gegeven aan de Tweede Kamer en aan de Eerste Ka
mer het initiatief tot het verkrijgen van inlichtingen gelaten. Een gebrek aan 
deferentie jegens de Eerste Kamer kon hierin volgens de regering zeker niet 
worden gezien. Senator Molenaar heeft overigens geen mogelijkheid gezien 
om bij initiatief - bijvoorbeeld door middel van een interpellatie - het Indië- 
beleid van de regering in de Eerste Kamer rond de jaarwisseling te laten be
spreken. Op 23 december 1946, enkele dagen na de formele afronding van 
het Linggadjati-debat in de Tweede Kamer (20 december 1946), moest Mole
naar constateren dat de Eerste Kamer nog niet in het bezit was van het ant
woord van minister Jonkman in de Tweede Kamer van 19 december 1946 en 
hij geen mogelijkheden zag op korte termijn een goed voorbereid debat te 
houden (Kerstreces). Hij deed daarom het voorstel om zo spoedig mogelijk 
te komen tot de mondelinge beraadslaging over hoofdstuk XIII van de Rijks- 
begroting-1946 en -1947, nadat de Tweede Kamer dit hoofdstuk op 20 de
cember 1946 - na de debatten over de overeenkomst van Linggadjati en op 
dezelfde dag van de stemmingen over de hiermee samenhangende moties - 
had afgewikkeld en daarbij vanzelfsprekend voornamelijk aandacht had be
steed aan de aangelegenheden van de West (met de uiteindelijke aanteke
ning van de tegenstemmen van de CPN-fractie voor de twee begrotings
hoofdstukken, terug te voeren op het constante verzet van de CPN tegen de 
verscheping van de Expeditionaire Macht naar Indië).199 Aldus werd op 26 
en 27 februari 1947 en op 4 en 5 maart 1947 door de Eerste Kamer het Indië- 
beleid, speciaal de ontwerp-overeenkomst, getoetst voordat op 25 maart 1947 
deze overeenkomst officieel werd getekend.

De Tweede Kamer over "Linggadjati" (16,17,19 en 20 december 1946)
1. De beoordeling van de ontwerp-overeenkomst
Terwijl de griffie van de Tweede Kamer werd overstroomd met moties, 

resoluties, telegrammen en brieven vanuit de bevolking in Nederland en in 
een enkel geval - zoals in de aansporing van de te Den Pasar vergaderende 
afgevaardigden van de "Grote Oost" het Akkoord te aanvaarden - daarbui
ten, waarin de ontwerp-overeenkomst werd bestreden of bijgevallen, bereid
den de fracties zich voor op de beoordeling van "Linggadjati". Te voorzien 
was dat de KVP-fractie in het Kamerdebat de doorslaggevende rol zou spe
len. De KVP was immers over "Linggadjati" verdeeld geraakt, zodat het de 
vraag was hoe de fractie van deze partij in de Tweede Kamer zich zou op
stellen. Zou de fractie eensgezind kunnen blijven? Dreigde er geen kabinets
crisis, wanneer het regeringsbeleid op dit belangrijke punt onvoldoende 
door een van de regeringsgezinde fracties zou worden gesteund? Romme 
heeft zich tevoren, onder meer in het partijbestuur, op het standpunt gesteld 
dat het noodzakelijk was het Akkoord te aanvaarden en dat het Akkoord 
met alle interpretaties passabel was. Het Akkoord was volgens Romme 
noodzakelijk om internationaal, politiek en financieel krediet te kunnen 
houden en tijd te winnen voor de opbouw van de Nederlandse macht. Ne-
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derland kon aldus vrij uit eigen kracht meewerken aan een nieuwe staats
structuur. Indien voldoende garanties konden worden verkregen voor een 
duurzaam verband tussen het Koninkrijk (nieuwe stijl) en de Oost onder er
kenning van de verantwoordelijkheid van Nederland tot het begin van de 
nieuwe rijksstructuur, had Romme geen probleem met het Akkoord, zelfs 
niet met het de-facto-gezag van de Republiek. Die garanties konden worden 
verkregen in de aanvaarding door de tegenpartij van de Nederlandse - zo 
mogelijk nog verder gaande - interpretaties. Met dit standpunt had Romme 
zijn eerder verzet tegen het "naakte" Akkoord van Linggadjati in navolging 
van het kabinet ingeruild voor aanvaarding van een Akkoord-met-interpre- 
taties, derhalve de later dank zij een mede op zijn initiatief uitgelokte Ka
meruitspraak zo befaamd en berucht geworden "aangeklede" versie. De 
KVP liet in de pers voorafgaand aan het debat weten dat geen concessies 
zouden worden gedaan ten koste van Indië.200 Het lag echter voor de hand 
te verwachten dat, na de aanvaarding door de katholieke ministers van de 
ontwerp-overeenkomst, de fractie in de Tweede Kamer van de KVP wel zou 
volgen. Romme stond echter wel voor de taak de meningsverschillen binnen 
zijn partij weg te masseren.201

Het debat op 16 december 1946 werd - onder grote belangstelling (het vol
tallige kabinet, op Van Kleffens na; 93 Kamerleden; de CG in de loges) - geo
pend door Romme. Dit week af van het gebruik de voorzitter van de belang
rijkste oppositionele groepering, i.c. Schouten (ARP), als eerste aan het 
woord te laten. Mogelijk stak hier de gelukkige regie van de Kamervoorzitter 
achter, teneinde de mening uit de hoek waar de beslissing zou vallen op tafel 
te brengen, waardoor de rest van het debat een veel rustiger karakter zou 
kunnen krijgen. Het debat zal hier eerst in zijn algemene strekking worden 
weergegeven, gevolgd door de samenvatting van enkele strijdpunten.

Romme begon zijn lange redevoering, door zijn achterban voor magistraal 
gehouden, met het poneren van een tegenstelling: tegenover de sombere vi
sie, zoals die in De Linie was ontwikkeld, inhoudende dat rijkseenheid op ba
sis van vrijwillige gemeenschappelijkheid een illusie was, stelde Romme het 
ideaal van die vrijwillige rijkseenheid, die hij bereikbaar achtte. Romme ging 
er van uit dat Nederland en Indonesië op elkaar waren aangewezen. In de 
door Romme met klem als "voltooide verleden" aangeduide periode had het 
Koninkrijk onder het primaat van Nederland een roeping te vervullen gehad 
tegenover de overzeese gebiedsdelen, een roeping die met fouten en missla
gen, maar zeker ook met ere was vervuld. "Door zijn bevruchtende inwer
king van eeuwen" kon het Nederlandse volk zich mede tot het geheel van 
oorzaken rekenen, "waaruit de krachtbron van het Indonesische nationalis
me is gegroeid", aldus Romme. De oude roeping, onder primaat van het Ko
ninkrijk, te waken voor de belangen van allen die de bescherming van de 
Nederlandse regering mochten verwachten, "in een gebied, waarover wij 
thans weer oppergezag hebben", liep volgens hem ten einde. Naast deze 
roeping op korte termijn bleef in zijn ogen de roeping van het Koninkrijk be-
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staan, maar in een andere vorm, zonder primaat van Nederland, als volkeren
- Nederlandse en Indonesische - tezamen tegenover elkaar. Namelijk het stel
len van het voorbeeld van samenwerking in een steeds meer verdeeld ra
kende wereld, daartoe door de historie aangewezen. Zo was immers het doel 
aangegeven in de 7-december-rede, zo ook volgens Romme in het KVP-pro- 
gram. Romme zou derhalve "Linggadjati" toetsen aan deze norm. Romme 
gaf overigens toe dat de inlossing van de koninklijke redevoering was over- 
schaduwd door de revolutie van de Republiek. Het dwangelement, dat hier
door geschapen was, was naar de mening van Romme echter verdwenen: 
"Wij beschikken in Indonesië over macht, over zoveel macht, naar ik meen, 
dat wij ons gezag daarmee zouden kunnen herstellen." Juist in deze omstan
digheden, "nu wij ook anders zouden kunnen", wilde Romme de Indone
siërs hun nationalisme gunnen én tegelijk dat nationalisme veilig stellen "bij 
ons kleine, maar sterke cultuurvolk in Europa", "juist omdat wij geen 
grootmacht zijn". Een volledig "merdeka" was een utopie in Romme's visie, 
omdat die voor geen enkel volk zou bestaan. Romme bewandelde in zijn re
denering hier een merkwaardig pad, van dreiging tot lokken. Getoetst aan 
de door Romme gestelde normen moest het oorspronkelijke "Linggadjati", 
zoals dat eerst bekend was geworden, wel onderscheiden worden van het 
tweede "Linggadjati", met de toelichting van de CG, gebaseerd op de bin
dende notulen. Het oorspronkelijke "naakte" Akkoord was volgens Romme 
een eigen leven gaan leiden. De onduidelijkheden in dat Akkoord hadden 
voedsel gegeven aan voorstellingen van een niet-soevereine Unie, de Kroon 
als ornament op een Unie zonder enig gezag. Dit door Romme gekenschetste 
"fantoom-Linggadjati" had in Nederland volgens hem veel beroering ver
oorzaakt en van het "werkelijke Linggadjati" een caricatuur gemaakt. Rom
me stelde de regering aansprakelijk voor de wijze van publikatie van 
"Linggadjati", die deze fase-verschillen had veroorzaakt. Niet alleen de 
heetgebakerde reacties in Nederland op het "naakte" Akkoord waren daar
van naar zijn mening het gevolg, ook in Indonesië waren daardoor, met na
me bij Nederlands-Indische ondernemingen, paniekreacties voorgekomen 
met schade voor de economie van het Koninkrijk in zijn geheel. Juist dat fi- 
nancieel-economisch belang was volgens Romme in het Akkoord onderge
waardeerd, terwijl dat belang zo groot was. Een overeenkomst op dat gebied 
was hoogst noodzakelijk, niet alleen voor het Indonesische volk, waarvan het 
naakte bestaan op het spel stond, maar ook voor het Nederlandse volk, "al 
was het alleen maar, omdat het sociale program van deze regering hiermee 
staat of valt". Hiermee heeft Romme de blijvende band tussen Nederland en 
Indonesië als van vitaal belang voor de Nederlandse economie op dat mo
ment willen onderstrepen. Eerder is in dit boek (Band A, hoofdstuk II, par. 
III.l.c, p. 480) erop gewezen dat Romme naar aanleiding van de voorstellen 
van de regering tot correctie van de Nederlands-Duitse grens in een briefje 
aan de minister van Buitenlandse Zaken, gedateerd 25 oktober 1946, de toe
komst van Nederland afhankelijk had gezien van verbreding van de kolen-
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basis door middel van daarop toegesneden mime grenscorrecties én van In
dië. Verondersteld is in dat verband dat Romme en zijn partij, toen duidelijk 
was geworden dat ruime grenscorrecties noch nationaal noch internationaal 
veel kans maakten, met het oog op de verzekering van een toekomst voor het 
verarmde en overbevolkte Nederland alles op de Indische kaart hebben ge
zet. Men kon immers menen dat de herinrichting van het Rijk, gericht op een 
blijvende band tussen Nederland en de Overzeese Gebieden, een nationale 
zaak was, onafhankelijk van de internationale gemeenschap, waarvoor een 
brede politieke steun aanwezig was. In zoverre is deze opmerking van 
Romme, waarin hij opperde dat het sociale program van de regering slechts 
op basis van een degelijke verzekering van de financieel-economische ban
den tussen Nederland en Indonesië als onderdeel van een algehele regeling 
van de Indonesische kwestie kon worden uitgevoerd, onthullend. Naast vele 
andere motieven, die Romme in zijn opstelling in het Indonesische vraagstuk 
heeft laten meespelen, is de zorg voor het bestaan van de Nederlandse be
volking te onderkennen. Voor dit belang en voor de andere belangen, die 
Romme met de oplossing van de Indonesische kwestie naar de door hem ge
formuleerde lijnen meende te moeten behartigen, eiste de KVP-fractievoor- 
zitter in de Tweede Kamer waterdichte afspraken. Romme liet dan ook zijn 
instemming met het Akkoord afhangen van de beantwoording door de re
gering van een serie vragen, zoals de verzekering dat de toelichting van de 
CG en de regeringsverklaring ook door de Republiek zouden worden er
kend, dat de de-facto-erkenning van de Republiek slechts regionaal gezag 
inhield en derhalve de staats- en volkenrechtelijke positie van het Koninkrijk 
in de overgangstijd (voorbereidingstijd) onaangetast bleef, dat de militaire 
macht van het Koninkrijk in Indonesië onder alle omstandigheden zou wor
den aangewend tot de verzorging van recht en veiligheid in Indonesië, dat 
de Unie een koninklijke, soevereine Unie zou zijn. Hij verwierp het "fan- 
toom-Linggadjati", alsook het "naakte" Linggadjati. Hij wilde slechts het 
"aangeklede" Linggadjati, met de nodige garanties van regeringszijde omge
ven, voor zijn rekening nemen.202

Romme sprak voor het overgrote deel van zijn fractie. Een afwijkend 
standpunt werd vertolkt door Ruys de Beerenbrouck. Deze had de uitzen
ding van de CG naar Indië verdedigd, maar was teleurgesteld over het resul
taat van het werk van de CG. Waar het op neer kwam was dat Ruys grote 
bezwaren had tegen de Unieconstructie, die hij te licht van gewicht achtte. 
Volgens hem zou op zijn best een statenbond worden gevormd, op zijn 
slechtst een verdragsverhouding tussen twee soevereine staten. De zaak was 
volgens Ruys veel te veel afhankelijk gemaakt van de medewerking van een 
van de partners: "Iedere rechtstitel voor gezagsuitoefening ... kan zo wegval
len en het oppergezag ... kan totaal uitgehold worden!" Hij zag hierdoor het 
welzijn van de volkeren, met name in de Buitengewesten, geschaad. Hij had 
een voorkeur voor een beperkt gebied van zeggenschap voor het Rijk, tegen
over alle staatsburgers van de Unie. Concreet had Ruys het vraagstuk van de
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godsdienstvrijheid op het oog, welke naar zijn mening in de ontwerp-over- 
eenkomst onvoldoende was geregeld. Juist vanwege dit argument had Ruys 
via zijn fractiegenoot pater Stokman te horen gekregen, dat kardinaal De 
Jong een afwijkend standpunt inzake Linggadjati, ontleend aan zorg voor de 
missiebelangen, ontried, aangezien het wantrouwen in Indonesië tegen de 
katholieken als handlangers van het koloniaal gezag niet moest worden ge
voed. Ruys heeft dit advies genegeerd en het regeringsbeleid verworpen, al 
heeft hij een motie waarin het behoud van het Koninkrijk werd onderstreept 
en goedkeuring van het Akkoord van Linggadjati werd ontraden na voorle
zing toch in portefeuille gehouden. Een derde spreker in het katholieke 
kamp was E.G.M. Roolvink, advocaat te Almelo, die in de replieken be
zorgdheid toonde voor het overeind houden van de banden tussen Neder
land en Indonesië en daarom een verbreding van de samenstelling van de 
CG bepleitte. Het was Roolvink die in zijn betoog een kwalificatie hanteerde 
die de paternalistische gevoelens ten opzichte van Indonesië goed weergeeft. 
Met voldoening namelijk keek Roolvink terug op de beschavingsarbeid door 
Nederlanders in Indonesië verricht, waardoor "wij nu Indonesiërs als ge
lijkwaardig aan onze beschaving kunnen begroeten, wier overgrootvader, als 
zij hun geslacht nagaan, zal blijken nog een primitief cultuurmens te zijn ge
weest". Nederland had naar de overtuiging van Roolvink nog een taak in 
Indonesië, ook om te voorkomen dat Indonesië ten prooi viel aan chaos en 
terreur, mogelijk de overheersing door een grootmacht en om zelf ook niet 
geestelijk te verschrompelen en stoffelijk te verarmen.203

Het regeringsbeleid werd uiteraard gesteund door een groot aantal 
woordvoerders uit de PvdA-fractie. Logemann ging ervan uit dat de oude 
rechtsorde ten gronde was gegaan in een maatschappelijke crisis. Het ging in 
zijn visie om een revolutie in geheel Indonesië, ook in de gebieden buiten de 
Republiek. Het deed er volgens hem niet toe dat het nationale zelfbewustzijn 
veelal onrijp was en onkritisch, dat de revolutie soms was ontspoord. Het 
ging om de erkenning van de noodzaak een nieuwe basis te leggen voor de 
rechts- en staatsorde, een nieuwe gezagslegitimatie. Daarin paste naar zijn 
mening de erkenning van de Republiek als politieke realiteit, bewindvoerder 
van het gezag over een deel van Indonesië binnen het oude juridische kader. 
Logemann had er oog voor dat het in Indonesië zeer moeilijk zou zijn het 
Akkoord aanvaard te doen krijgen, omdat de oplossing van het gezagspro
bleem in de richting van een nationale democratie was gestoten op de wens - 
"aan Nederlandse zijde door een grote verscheidenheid van motieven en af
fecten gestuwd" - om de staatkundige band tussen Nederland en Indonesië 
te behouden. Deze binding was onmiskenbaar een ideologisch vreemd ele
ment. Dat de Malino-gebieden zich snel hadden verzoend met een Rijksre
constructie lag volgens Logemann voor de hand: in die gebieden zag men in 
die reconstructie een compensatie tegenover het overwicht van Java en een 
mogelijkheid tot het opvangen van andere spanningen in Indonesië. Voor de 
Republiek lag dit volgens Logemann anders en ging het prestige een steeds
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De oud-minister van Overzeese Gebiedsdelen (1945-1946) en lid van de fractie van de PvdA 
in de Tweede Kamer, prof.dr.J.H.A. Logemann. (Foto Anefo)

"De Indonesiër kan zich moeilijk anders indenken dan dat de Nederlander uit is op het herstel van 
zijn oude politieke en sociale overwicht. Hij vindt die gezindheid maar al te overvloedig bevestigd in 
de uitingen en gedragingen van een zeer grote groep Nederlanders in Nederland en in Indonesië zelf. 
... Terwijl het voor ons volkomen begrijpelijke plichtvervulling is, dat de Nederlandsch-Indische Re- 
geering haar functies heeft hervat, ... , en dat zij binnen het gebied van haar gehoorzaamheid geen 
revolutie toelaat, ziet de Indonesiër daarin het feitelijk verzet tegen zijn vrijheidsstreven. ... Omge
keerd hebben -... - het feit van de revolutie, het ontstaan der republiek met Japansche medewerking en 
de afschuwelijkheden waaraan de losgeslagen elementen zich hebben schuldig gemaakt en de onmis
kenbare zwakte van het republikeinsche gezag, inderdaad grond gegeven voor een diep geworteld wan
trouwen aan Nederlandsche zijde. Wie echter uit deze Nederlandsche grieven concludeert tot een ge
welddadig ingrijpen, verwart naar mijn innige overtuiging de accidenten met het wezen en miskent - 
... - dat het wezen dezer crisis, ..., geen gewelddadige oplossing verdraagt." (J.H.A. Logemann in de 
Tweede Kamer op 16 december 1946 bij de bespreking van de regeringsverklaring over de ontwerp
overeenkomst van Linggadjati, p.8781)
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grotere rol spelen. Dat kwam ook tot uiting in het geschil over de positie van 
de Kroon. Logemann wees nog op de nodige stof tot wantrouwen bij de In
donesiërs. Zo waren er de geluiden van veel Nederlanders in Nederland zelf 
en in Indonesië, die weliswaar getuigden van de wil de koloniale verhou
ding achter zich te laten, maar daarbij zoveel voorbehouden opsomden dat 
geen enkele Indonesiër deze verklaringen serieus kon nemen. Zo werd ook 
de Nederlandse verantwoordelijkheid voor geheel Indonesië door Indone
siërs gezien als terugkeer naar een koloniale verhouding. Omgekeerd be
stond er volgens het PvdA-Kamerlid aan Nederlandse zijde wantrouwen, 
vanwege onder meer de connotatie van de Republiek met de Japanse in
vloed. Het Akkoord van Linggadjati zag Logemann dan ook tegen deze ach
tergronden als een Akte van Pacificatie, teneinde de vertrouwens- en gezags
crisis op vreedzame wijze te bezweren. Men diende het Akkoord volgens 
hem derhalve niet met legalistische bezwaren te bestoken: de nieuwe rechts
orde was immers niet te ontwikkelen uit de oude rechtsorde langs regelma
tige weg. Wel zou constitutionele bekrachtiging achteraf de gevonden oplos
sing moeten incorporeren. Het vragen om waarborgen achtte Logemann ge
vaarlijk. Voor hem was de toelichting van de CG en de regeringsverklaring 
voldoende: niets belette Nederland om de verantwoordelijkheden, die het 
nationaal en internationaal uit de oude rechtsorde nog droeg, te blijven ver
vullen, zo nodig met dwingend gezag zolang de nieuwe rechtsorde nog niet 
was veilig gesteld.204

Tweede spreker uit de PvdA-fractie was G.E. van Walsum, hoofdredac
teur van De Nieuwe Nederlander en wethouder te Rotterdam. Dit uit de CHU 
afkomstige PvdA-Kamerlid (zie voor de "doorbraak" van dit oud-CHU-be- 
stuurslid en medestanders kort na de oorlog naar de nieuwe PvdA: Band A, 
pp. 18-19) wilde de stem van het protestants-christelijke volksdeel inzake 
Indonesië ten gunste van het Akkoord vertolken, aangezien de tegenstand 
van ARP en CHU tegen het Akkoord de indruk kon wekken dat dit volks
deel van deze ontwerp-overeenkomst niets moest weten. Hij zag niet in welk 
Bijbels gebod de handhaving van het Koninkrijk volgens ARP-CHU-model 
vorderde. Onder verwijzing naar adressen en verklaringen uit kringen van 
de Nederlands-Hervormde Kerk - de synode van deze kerk had in maart 
1946 zich nog nadrukkelijk open getoond voor nieuwe verhoudingen tussen 
Nederland en Indonesië - en de daarmee verbonden zending in Indonesië 
toonde Van Walsum zich bezorgd over de gevolgen van een afwijzing van 
de ontwerp-overeenkomst voor de mogelijkheden van de zending in In
donesië: "Ik ben er vast van overtuigd dat zij, die met stelligheid weten, dat 
de basis-overeenkomst in strijd is met Gods plan, zich vergissen, omdat zij 
de tekenen der tijden niet weten te onderscheiden."205 De Indonesiër Palar, 
lid van dezelfde PvdA-fractie, sloot hierop aan: "In de na-oorlogse ontwikke
ling van de wereld past de voor Nederland zo vertrouwde verhouding tus
sen Nederland en Indonesië niet meer." Het Akkoord was, dat gaf Palar toe, 
een toonbeeld van haastwerk en daarom vaag en onvolledig. Het Akkoord
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trachtte echter een revolutie nog in goede banen te leiden en het Koninkrijk, 
dat volgens dit Kamerlid in feite was gebroken door de vroegere Nederland
se overzeese politiek, bijeen te houden. Hij had derhalve alle vertrouwen in 
"Linggadjati" en aanvaardde het "met gesloten ogen". Hij waarschuwde wel 
voor een politiek die de Malino-gebieden al te zeer afschermde van de Re
publiek.

Als vierde PvdA-spreker trad de woordvoerder van de Parool-groep, 
Frans Goedhart, op, die sedert 8 oktober 1946 deel uitmaakte van de Tweede 
Kamer. Zoals al eerder beschreven had Goedhart op zijn rondreis in de zo
mer van 1946 door Nederlands-Indië zeer goede indrukken opgedaan over 
de toestanden in de Republiek en had hij daarvan en van zijn opvatting dat 
de vrijheidsstrijd van de Indonesiërs te vergelijken was met de strijd van de 
Nederlanders gedurende de Duitse bezetting binnen zijn eigen partij en in 
zijn kolommen in Het Parool getuigd. Begrijpelijk dat Goedhart, uitgaande 
van de traditie van het verzet van de sociaal-democraten tegen de koloniale 
politiek vóór de oorlog, tot grote waardering kwam voor hetgeen in Indone
sië was bereikt: "Historisch wordt thans een grote machtsverschuiving aan 
de orde gesteld, die noch met een beroep op onze Grondwet, noch met een 
verwijzing naar Nederlands vroegere prestaties in Indonesië, noch met ui
tingen van onwil, woede of ergernis, noch met wapengeweld verhinderd kan 
worden." De basis-overeenkomst gaf echter naar de mening van Goedhart 
ook een kader voor samenwerking, "die de Nederlandse belangen sauveert" 
en die Nederland medezeggenschap toestond op veel terreinen. Die mede
zeggenschap was echter ook voor Indonesië van het grootste belang, iets dat 
volgens Goedhart wel werd ingezien door de verantwoordelijke leiders van 
de Republiek, "onder wie men verscheidene figuren van zeer hoog niveau 
aantreft", maar moeilijk was te begrijpen door de "weinig geschoolde mas
sa". Zorg had Goedhart over de wijze waarop op de Republiek werd ge
schimpt voor de radio in Indonesië en in Nederland. Het had Goedhart als 
oud-verzetsman vooral getroffen dat er nogal wat oud-verzetslieden in Ne
derland waren, die - vanuit de redenering dat terreur in Indonesië moest 
worden bestreden, zoals de Duitse terreur tijdens de bezetting in Nederland
- de kreet om nationale zelfstandigheid in Indonesië zouden willen beant
woorden met krijgsgeweld. Het alternatief voor "Linggadjati" was volgens 
de analyse van Goedhart immers: een koloniale oorlog. Hij hoopte maar dat 
de regering de Kamer achter zich zou weten te krijgen.

Joekes sloot voor de PvdA-Kamerfractie de positieve geluiden over de ba
sis-overeenkomst van Linggadjati af. Met hem kreeg de vrijzinnig-democra- 
tische vleugel binnen de PvdA over deze belangrijke zaak het woord. Ook hij 
onderstreepte het nationale reveil in Azië, de onmacht van Nederland on
middellijk na de nederlaag van Japan, waardoor situaties waren geschapen 
die afwijkingen van de wet vorderden. Hij ontkende niet dat de constructie 
van een Unie van twee soevereine staatsverbanden verder ging dan konink
lijke redevoering van 1942 en de wet op de CG voorzagen. Maar getoetst aan
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het wezen van de zaak ging het volgens Joekes om een koninklijke unie die 
was gelegen "binnen de perken van hetgeen men wenste na te streven in het 
overleg met de Indonesiërs". Het Akkoord zelf liet naar zijn mening vol
doende ruimte voor overleg op een Unie- en/of Rijksconferentie, aangezien 
iedereen had vastgesteld dat het Akkoord zo vaag en zo onduidelijk was. Bij 
voorbaat liet hij weten het niet als een overwegend bezwaar te zien, indien 
het niet zou lukken toelichting en regeringsverklaring officieel door de te
genpartij als delen van het Akkoord aanvaard te krijgen. Het ging er name
lijk volgens hem om dat de regering bij de ondertekening van de overeen
komst deed weten dat volgens deze stukken zou worden opgetreden.206

De katholieke doorbraakvleugel binnen de PvdA heeft zich niet laten ho
ren: gezien de voorzichtige poging van Romme zijn fractie achter het rege
ringsbeleid te krijgen, zou het onverstandig zijn geweest door een lid van 
deze vleugel Romme met het oprakelen van de uiteenlopende partijkeuze 
onder de katholieken te prikkelen zijn opstelling in de Indië-zaak aan te 
scherpen.

Steun kregen de regeringspartijen van de kant van de CPN, die ook al bij 
de uitzending van de CG alle medewerking had gegeven. Het lag voor de 
hand dat de fractie van de CPN het resultaat van het werk van de CG zou 
steunen, tenzij opportunistische overwegingen, zoals de onvrede over de 
wijze waarop de CPN-fractie inzake de militaire kant van de Indië-medaille 
het onderspit had gedolven tegenover de regeringspartijen én het rechter 
deel van de oppositie, haar daarvan zou afhouden. Wel bleek uit de woorden 
van de diverse CPN-woordvoerders in de Kamer dat het Akkoord met de 
bijgevoegde stukken voor de CPN weer niet ver genoeg ging, zodat pas bij 
de stemmingen over de diverse moties de positie van de CPN-Kamerfractie 
zou blijken. De jurist B.J. Stokvis (zie Band C, p. 1621) bestreed onmiddellijk 
Romme in diens koppeling van alle stukken tot het "werkelijke Linggadjati": 
"Noch de Memorie der Commissie-Generaal, noch de regeringsverklaring, is 
door beide contracterende partijen goedgekeurd." Het ging derhalve om het 
Akkoord zelf, dat volgens Stokvis zeker geen juridisch hoogstandje was. 
Daardoor waren er in het Akkoord naar zijn zeggen talloze onduidelijkheden 
geslopen. Hij eindigde zijn betoog met een pleidooi voor de volledige erken
ning van de Republiek, ook voor de overgangsperiode, desnoods onder 
voorwaarden van grondwettelijke bekrachtiging a posteriori. De Groot 
toonde zich geërgerd over het verhullend taalgebruik dat in de Indische 
kwestie werd gehanteerd. Zo was er volgens hem geen sprake van herstel 
van vriendschapsbanden tussen Nederland en Indonesië, zoals de rege
ringsverklaring had gesuggereerd, omdat het Nederlandse koloniale gezag 
nooit bevriend was geweest met de Indonesiërs: "Er is geweest een verhou
ding van onderdrukker tot onderdrukte en die verhouding is er nog op elke 
vierkante meter grondgebied, waar het Nederlands koloniaal gezag zijn 
troepen heeft staan." Niet Nederland gaf Indonesië naar de zienswijze van 
De Groot de vrijheid, maar "het Indonesische volk heeft zijn vrijheid en zelf-

2503



Nederlands-Indië

standigheid zelf genomen". Zo was het ook volgens De Groot onjuist te sug
gereren - zoals Romme had gedaan - dat er andere mogelijkheden waren 
geweest: op dat ogenblik waren die mogelijkheden er niet, vandaar het Ak
koord. De Groot koesterde overigens het wantrouwen dat het Akkoord 
slechts een adempauze was in de militaire voorbereidingen: "De rol van het 
Nederlandse koloniale gezag was en is nog steeds: afwachten, onderhande
len en tezelfdertijd bewapenen en vechten." In dit kader vroeg hij om loyale 
uitvoering van het artikel in de ontwerp-overeenkomst met betrekking tot de 
vermindering van de troepensterkte. Overigens sprak De Groot zijn ver
trouwen in de goede trouw van de CG uit, maar toonde zijn argwaan over 
de wijze waarop "Linggadjati" werd "aangekleed". Hij zag daarin een 
voortleven van de koloniale mentaliteit, "krachtens welke men zich superi
eur voelt aan de Indonesiërs en men meent eenzijdig zijn wil te kunnen op
leggen". Bovendien had het De Groot getroffen dat de economische zelfstan
digheid van Indonesië zoveel mogelijk in het Akkoord en de stukken onge
daan werd gemaakt. De verschillende financieel-economische eisen leken 
hem een bestendiging van de koloniale overheersing op economisch gebied 
in te luiden. Verder zag De Groot in de verzekering van alle rechten van ge
bieden en volksgroepen het gevaar van balkanisering van Indonesië, waar
door de mogelijkheid voor buitenstaanders zou kunnen worden geschapen 
om in te grijpen in de daaruit voortvloeiende conflicten. Er was dus voorbe
houd van de kant van de CPN-fractie, maar De Groot zei ook dat de over
eenkomst door de Kamer aanvaard moest worden, "en wel zoals zij daar 
ligt". Andere wegen waren er volgens De Groot niet. Een koloniale oorlog 
zou het Nederlandse volk immers naar zijn vaste overtuiging slechts kunnen 
ruïneren. Daarom riep hij de sociaal-democraten op met de communisten pal 
te staan voor een progressief beleid bij de uitvoering van het Akkoord, 
waardoor de "reactionaire snorrebaarden" van de buitenparlementaire op
positie zouden verstommen en in de rusthuizen zouden zitten, "waar zij 
thuishoren". Tenslotte kwam Hoogcarspel nog voor de CPN-Kamerfractie de 
betekenis van de revolutionaire beweging in Indonesië onderstrepen, een 
beweging die als elke revolutie het keurslijf van een grondwet of wet te bui
ten ging. De ontwerp-overeenkomst zelf was volgens hem niet in strijd met 
de Grondwet. Die overeenkomst was meer dan een "visionair werkpro
gram", zoals Romme het stuk had aangeduid. "Linggadjati" moest volgens 
Hoogcarspel als elke overeenkomst na ondertekening worden uitgevoerd in 
de goede trouw, "waarin ook de Indonesiërs van hun zijde hun fiat daaraan 
hebben gegeven".207

De geclausuleerde steun van Romme en de onvoorwaardelijke steun van 
de linkerzijde van de Kamer stonden tegenover de onverzoenlijke oppositie 
tegen het Akkoord ter rechterzijde. De ARP-Kamerfractie opende met Bruins 
Slot, hoofdredacteur van het dagblad Trouw (zie Band A, p. 279), de tegen
stemmen. Hij legde het Akkoord onder het in zijn opleiding aan de VU bij
gebrachte juridisch ontleedmes, omdat hij het allereerst als een juridisch stuk
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wenste te zien. Zijn kritiek begon al met een beschouwing over het rechtska- 
rakter van de toelichting van de CG en de regeringsverklaring, ten opzichte 
van het eigenlijke Akkoord. De twee toegevoegde stukken bonden volgens 
Bruins Slot misschien politiek en moreel, maar niet juridisch, "de Nederland
se regering niet, maar de wederpartij in het geheel niet, noch juridisch, noch 
politiek". Niet zonder grond en later door de historie daarin bevestigd stelde 
Bruins Slot dat het toevoegen van stukken aan het Akkoord psychologisch 
en staatkundig ten opzichte van de Republiek Indonesië weinig gelukkig 
was te noemen: "Deze heren moeten zich op deze wijze toch wel bij de neus 
genomen voelen." Bovendien vond Bruins Slot het zonder de notulen van de 
onderhandelingen onmogelijk te oordelen over de verbindende kracht van 
door de CG daaruit gelichte onderdelen. Een sterk geheel vormde de drie 
stukken derhalve volgens hem niet: "De overeenkomst bevat niet wat de 
duidelijkheid, wat de goede trouw tegenover de wederpartij eist, namelijk 
dat daarin alles en niets meer of niets minder staat dan wat men ten opzichte 
van de in geding zijnde zaak over en weer jegens elkander van plan is te 
doen." Vervolgens kwam Bruins Slot met een analyse, waarin hij de stelling 
dat het Akkoord het Koninkrijk ontbond zonder een werkelijk federatief 
staatsverband op te zetten onderbouwde. Door de de-facto-erkenning was 
volgens hem een volkenrechtelijke creatuur geschapen; de Unie kende geen 
werkelijk overheidsgezag. De drie stukken probeerden met veel mitsen en 
maren deze punten bij te stellen, maar dat had Bruins Slot slechts overtuigd 
van de onmogelijkheid van "dit huis in Linggadjati". Tweede spreker voor 
de ARP-Kamerfractie was Meijerink. Deze zei begrip te hebben voor het vrij- 
heidsstreven in Indië. Dit streven kon echter het best tegemoet worden ge
treden in het scheppen van echte bevrijding in een nieuwe rechtsorde. Die 
rechtsorde was het best verzekerd bij het Koninkrijk der Nederlanden, 
waardoor de opbouw van Indonesië kon worden aangepakt, aldus betoogde 
Meijerink. Zeker mocht het volgens hem niet zo zijn dat de Nederlandse ver
antwoordelijkheid voor Indonesië op 1 januari 1949 zou ophouden. Zou dat 
wel gebeuren, dan was Meijerink er van overtuigd dat de Indonesische vol
keren naar een ongewisse toekomst werden gevoerd. Voor het Akkoord, dat 
deze onzekerheid schiep, hield hij de regering verantwoordelijk die de CG te 
veel haar gang had laten gaan. Daardoor was in zijn ogen de CG in haar taak 
tekort geschoten, zoals in het contact met de Buitengewesten en andere be
volkingsgroepen. Aldus was naar de mening van Meijerink een ondeug
delijke constructie geboren, die een politiek en economisch onrijp Indonesië 
tot speelbal dreigde te maken van het internationale krachtenspel.208

Het was AR-fractievoorzitter Schouten die in een urenlang betoog de door 
zijn fractiegenoten Bruins Slot en Meijerink aangereikte munitie in een lang 
met stentorstem gebracht salvo af vuurde. Aldus kwam de vraag naar de 
tekst van de bindende notulen van de onderhandelingen in Indië op tafel 
alsook de vraag of de CG buiten haar opdracht was getreden. Schouten zei 
het alleen allemaal wat krachtiger. Zoals: "Als de regering zich illegaal gaat
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De voorzitter van de fractie van de Anti-Revolutionaire Partij in de Tweede Kamer, J. 
Schouten, gefotografeerd in 1946. (Foto Thuring)

"Altijd, hoe de namen ook zijn, heeft men in wezen te maken met hetzelfde verschijnsel en met de
zelfde zaak. Een macht, door middel van principieel revolutionnaire krachten naar boven gekomen, 
welke zich poogt met de bekende middelen aan de bevolking op te leggen, roept zelf de extremistische 
krachten op en staat daar principieel zonder gefundeerden weerstand tegenover. Natuurlijk, er is geen 
zekerheid, dat het zoo ook in Indië zal gaan, maar er is wel een groote mate van waarschijnlijkheid dat 
het zoo zal g aan .... Men moet leeren de lessen van de geschiedenis; men moet leeren door nauwkeurig 
acht te geven op hetgeen er ook in het heden gebeurt. Als men dat doet, dan zal men ook tot de conclu
sie komen ... dat de minimale waarborgen voor zekerheid met betrekking tot een gang van zaken, 
waarvoor de Regeering de verantwoordelijkheid dragen kan, ten eenenmale ontbreekt. ... Daarom zeg 
ik dit: waar de zaak zoo staat, kan de Regeering die overeenkomst niet doen teekenen, als zij in vollen 
omvang de verantwoordelijkheid wil blijven dragen voor de zeventig millioen inwoners van Neder- 
landsch-Indië. Die verantwoordelijkheid vordert, dat zij de zaak in eigen hand houdt en neemt, dat zij 
de gepaste middelen gebruikt om te zorgen dat haar gezag wordt erkend." (]. Schouten in de Tweede 
Kamer op 17 december 1946 bij de bespreking van de regeringsverklaring over de ontwerp
overeenkomst van Linggadjati, p.9081)
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gedragen, roept zij, dat is de keerzijde van de zaak, illegale actie op." Hij 
keurde bepaalde uitlatingen van de kant van de buitenparlementaire opposi
tie tegen het Indië-beleid af, maar legde de schuld voor de opgelopen span
ningen in Nederland bij het optreden van de regering. Schouten beschouwde 
het rumoer rond "Linggadjati" als een van de symptomen van het verval van 
het gezag, van de eerbied voor constitutie en wet. Het Akkoord zelf werd er, 
ook met de door Romme bepleite verdere uitleg en mogelijke acceptatie van 
de toegevoegde stukken door de Republiek, voor Schouten niet acceptabeler 
op. Daarvoor zaten er volgens hem te veel principiële fouten in het Akkoord 
gebakken. Daar was - zo Schouten - het verschijnsel van de Republiek, die 
door de CG al te zeer omhoog was gestoken onder veronachtzaming van de 
vrije meningsuiting van de bevolking van Java en Sumatra. Een Republiek 
bovendien die gelet op de problemen bij de naleving van de bestandsover- 
eenkomst naar zijn mening geen gezag in eigen gelederen genoot. Al te zeer 
had men concessies gedaan met verreikende gevolgen, zoals inzake de toe
kenning van soevereiniteit aan de VSI. Dat alles wees volgens Schouten op 
een gebrek aan geloof in de zaak waarvoor men had te staan en waarvoor 
men verantwoordelijkheid droeg. Daardoor had men gebogen voor druk van 
buitenlandse mogendheden. Daardoor had men de weg gekozen van aan
passing aan de revolutionaire ontwikkelingen. De ARP wilde volgens Schou
ten geen terugkeer naar de koloniale tijden en geen koloniale oorlog; de ARP 
wilde echter orde en rust eerst hersteld zien, waarbij zij het extremisme (i.c. 
de Republiek) als blokkade zag. Zo nodig moest dat extremisme naar Schou- 
tens opvatting gewapenderhand worden bestreden. Schouten was van oor
deel dat een waarachtig nationale - voor Nederland én voor Indonesië - op
lossing van de Indische zaak moest worden gevonden in een Rijksconferen
tie, waarop alle betrokkenen waren vertegenwoordigd.209

Ook Tilanus (CHU) zei, precies als Schouten, oog te hebben voor de na
tionale gevoelens en wensen in Indonesië en zich volledig te plaatsen op de 
basis van de koninklijke redevoering van 1942. Maar deze constructie, zoals 
te Linggadjati bereikt, ging hem te ver. De voorgelegde constructie boezem
de Tilanus niet het vertrouwen in dat daarmee het geestelijk en maatschap
pelijk heil van de volkeren in Nederlands-Indië waren gediend. Hij wenste 
derhalve dat het Indië-beleid van de regering op dit punt - te weten de ont- 
werp-overeenkomst - zou worden afgekeurd. Hij kwam tot dit oordeel na 
een beschouwing over de betekenis van het Akkoord. Voor de ophef in het 
land over het Akkoord had Tilanus alle begrip: "het volk - welbewust of in
tuïtief - voelt, dat het om hoge dingen gaat". Het Nederlandse volk besefte 
volgens de CHU-fractievoorzitter dat het om een botsing van beginselen 
ging: het toegeven aan revolutionaire stromingen tegenover het gezagsidee. 
Voor het Akkoord met zijn idealistische kijk op de mens stelde hij vooral de 
PvdA verantwoordelijk, al zag hij met genoegen dat er in die partij lieden als 
Oud waren die van de partijlijn afweken, zoals Ruys in zijn Kamerrede een 
van de Romme-lijn afwijkend standpunt had laten horen. De CG was vol-
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gens Tilanus buiten haar boekje gegaan. Met het voorlezen van brieven uit 
Indonesië poogde hij aan te geven hoezeer de politiek van Van Mook het op
bouwende werk van het Nederlandse gezag, ook in de Malino-gebieden, on
dermijnde. Het was Tilanus verder een raadsel hoe de staatsconstructie met 
al zijn soevereiniteiten, grondwetten en statuten in elkaar stak. Tilanus miste 
bovendien de nodige waarborgen in het Akkoord om de vrijheid van zen
ding en missie onder een overwegend Mohammedaans bewind veilig te stel
len. Hij wenste kortom dat Akkoord dan ook niet.210

Laatste spreker in het protestants-christelijke oppositiekamp was ds. 
Zandt (SGP). Deze pakte royaal uit tegen de Republiek, die hij met de terreur 
en het bendewezen associeerde, en tegen Van Mook, die in zijn verplichtin
gen tekort was geschoten. Het nieuwe kabinet had naar de mening van 
Zandt met de instelling van de CG de positie van Van Mook zelfs nog ver
sterkt: "Zo liet de regering het pad banen, waarop vervolgens de fascistisch- 
militaire Japanse creatie van de republiek van Soekarno de facto erkend en 
met de aartslandverrader en collaborateur van Japan als een waardige en ge
lijke partij onderhandeld kon worden." De zeer eenzijdig samengestelde CG, 
bestaande uit voorstanders van de regeringspolitiek, was buiten haar op
dracht gegaan en had volgens Zandt het Koninkrijk ontbonden. "Linggadja
ti" was in de ogen van Zandt een gang naar Canossa geweest, de traditie van 
De Ruyter, Tromp en Piet Hein onwaardig. Nederland diende ten spoedigste 
het eigen gezag te laten gelden, de wapenstilstand te beëindigen en de be
volking te bevrijden van de terreur van Soekarno en zijn groep, aldus Zandt. 
Evenals Tilanus toonde ook Zandt zich bezorgd over de godsdienstvrijheid 
in een door Mohammedanen overheerst Indonesië. De onvoldoende waar
borgen op dit terrein waren voor Zandt een reden te meer het Akkoord te 
verwerpen. Toch verwachtte Zandt dat het wel ondertekend zou worden, 
hetgeen niet anders verwacht kon worden van een volk "dat in ongeloof en 
bijgeloof wegzakt en door revolutionair sentiment beheerst wordt". Een 
Godsgericht, rechtvaardig en verdiend, in de vorm van de bitterste ellende in 
Indië en de bitterste armoede in Nederland, benevens verlies van eer en 
waardigheid, zou daarvan het noodzakelijk, rechtvaardig en verdiend ge
volg zijn, volgens de SGP-er. Indien eerder was gestreefd naar de gelijk
waardigheid van de Indonesiërs met de Nederlanders volgens het gerefor
meerd beginsel zoals aan het eind van de 17e eeuw bepleit, was Nederland 
volgens Zandt alle problemen van dat moment bespaard gebleven.211

Ter rechterzijde moeten tenslotte de liberalen worden vermeld. Voor de 
PvdV-fractie hield Vonk een requisitoir tegen de regering en de vier CG-le- 
den wegens schending van de wet. Hij wilde dit aanpakken door enerzijds 
zich bij het betoog van staatsraad Aalberse in het Brabantsch Nieuwsblad om
trent Strafbare grondwetsschennis aan te sluiten, anderzijds door een strafbepa
ling van het Indisch Wetboek van Strafrecht in het geding te brengen. In het 
eerste geval kon volgens Vonk worden gedacht aan het in geding brengen 
tegen het hoofd van een ministerieel departement van de beschuldiging een
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aanslag te hebben ondernomen met het oogmerk om een deel van het Rijk af 
te scheiden alsook de onwettige poging te hebben ondernomen om de 
grondwettige regeringsvorm op onwettige wijze te veranderen. Dit zou dan 
met name gelden voor het geval minister Jonkman machtiging zou geven 
aan de CG tot ondertekening van het Akkoord over te gaan (toen: art. 93, 94 
en 355 WvStr). In het tweede geval werd een artikel (nr. 121) in het geding 
gebracht, waarbij een strafdreiging werd geuit jegens hem, die een van rege
ringswege opgedragen onderhandeling met een buitenlandse mogendheid, 
een Indisch vorst of volk opzettelijk ten nadele van de staat zou voeren. Uit
gaande van de stelling dat de CG onderhandelingen voerde over de plaat
sing van Nederlands-Indië buiten het Koninkrijk zag Vonk hierin een goede 
kans om de CG aan te klagen. Hieraan zou dan een aparte beschuldiging je
gens de LtGG kunnen worden toegevoegd op grond van opzettelijke nala
tigheid uitvoering te geven aan de voorschriften van de wet op de Staatsin
richting van Nederlands-Indië (art. 27 en 28). Een uiterste noodzaak om tot 
deze aanklachten over te gaan zag Vonk op dat moment nog niet, zo lang er 
nog een kans bestond dat de ondertekening van het Akkoord zou worden 
opgeschort. Vonk wilde alleen maar waarschuwen om erger voor het land te 
voorkomen. Inzake zijn visie op een alternatief voor "Linggadjati", sloot hij 
zich aan bij het eerder genoemde voorstel van Welter en anderen, waarbij 
een sterk centraal gezag over alle rijksdelen zou worden ingesteld (zie ook 
Band A, p. 250). Hierop sloot fractievoorzitter Bierema - geen Indië-specialist
- met een korte verklaring aan, waarbij hij het rommelig karakter van het ge
representeerde geheel van Akkoord met toelichting en regeringsverklaring 
als belangrijkste argument tegen het Akkoord in het geding bracht. De ont
werp-overeenkomst zou aldus zeker niet kunnen leiden tot de goede be
trekkingen tussen Oost en West, zoals de koninklijke redevoering van 1942 
die voor ogen had, aldus Bierema. De manier waarop Romme had getracht 
het geheel nog verteerbaar te maken keurde hij af. Men diende bij bezwaren 
tegen het Akkoord dat stuk te verwerpen, zo betoogde Bierema, die hieraan 
waarschuwend toevoegde: "De kool en de geit te willen sparen moge mis
schien getuigen van grote politieke slimheid, maar zal onvermijdelijk op een 
teleurstellende ervaring uitlopen."212

De standpunten in de Kamer over het Akkoord waren duidelijk: de frac
ties van PvdA en CPN waren zonder meer voor, de fractie van de KVP wens
te het Akkoord met toelichting en regeringsverklaring als één geheel, zo no
dig met verdere verduidelijkingen, door de wederpartij aanvaard te zien, de 
overige fracties waren mordicus tegen. De tegenstanders van het Akkoord 
hadden in het algemeen het Akkoord te licht bevonden, maar zelf geen al
ternatieven aangeboden. In zijn antwoord op 19 december 1946, na enkele 
dagen respijt om zijn Kamerrede met zijn staf voor te bereiden, heeft minis
ter Jonkman zich daardoor gesterkt gevoeld in zijn overtuiging "dat het poli
tieke akkoord, door de Commissie-Generaal geparafeerd, zo spoedig moge
lijk moet worden ondertekend". Jonkman betoogde met veel omhaal van
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woorden en literaire verwijzingen (Victor Hugo) dat de keuze in de politieke 
strubbelingen was: de blik naar het verleden of de blik naar de toekomst. De 
een kon daarom "Linggadjati" volgens hem zien als een gang naar Canossa, 
de ander als een offer om iets goeds te bereiken. Jonkman poogde met deze 
stelling de tegenstanders van het Akkoord eigenlijk van onwil het Akkoord 
op zijn waarde te schatten te betichten. Een principieel meningsverschil wen
ste Jonkman in de controverse over het Akkoord niet te zien, "omdat de stel
ling der regering nu eenmaal is, dat vóór ons ligt een psychologisch, een 
staatkundig stuk, waarbij dus bijzonderheden van juridische beschouwing 
naar het oordeel der regering minder in aanmerking komen dan de psycho
logische en staatkundige waardering". Jonkman meende verder dat bij de 
beoordeling van begrippen als soevereiniteit en Unie men het kader van de 
overeenkomst in het oog moest houden en zich moest inprenten dat veel, "zo 
niet bijna alles", aan de verdere uitwerking was overgelaten, zoals in een 
rijksconferentie. De aard van het Akkoord bracht derhalve naar zijn mening 
mede dat juist daarna ruimte kwam om die conferentie te houden, waarna 
de juridische vormgeving in Nederland zelf, in Indonesië en ten behoeve van 
de Unie kon plaatsvinden. Daarom distantieerde Jonkman zich van Romme's 
kwalificatie van het oorspronkelijk Akkoord als een "fantoom". De omstan
digheden hadden nu eenmaal volgens de minister logischerwijze dit Ak
koord gebaard, dat natuurlijk voorzien moest worden van de nodige tekst en 
uitleg. De regering stelde zich dan ook voor om door middel van een brief
wisseling met de wederpartij vast te leggen dat de beide partijen de 17 arti
kelen van het Akkoord zouden ondertekenen zoals de toelichting en de re
geringsverklaring die bedoelden. Dat gold bijvoorbeeld op het punt van de 
arbitrage in de overgangstijd. Romme had dit een onduidelijke zaak gevon
den, terwijl Ruys door het gebrek aan gelijkwaardigheid tussen de twee par
tijen bij deze beoogde arbitrage het betrokken artikel als meest aanstootge
vend had gekenschetst. Deze arbitrage-clausule verdiende volgens Jonkman 
inderdaad een nadere juridische beschouwing. Het was hem gebleken dat 
die arbitrage pas op het laatste ogenblik in het geding was gekomen "als een 
psychologische en staatkundige tegemoetkoming aan het verlangen van de 
Indonesische delegatie om reeds bij de overeenkomst als gelijkwaardige par
tij te worden erkend". De draagwijdte van dit artikel was echter door geen 
van beide partijen "in die dagen van spanning" volgens de minister volledig 
beseft, zodat beide partijen nog zouden moeten afspreken een reglement 
overeen te komen, waarbij de beperking van die arbitrage zoals de CG, de 
regering en het Kamerlid Romme die hadden gestipuleerd in het belang van 
beide partijen zou worden vastgelegd.213

Jonkman heeft het werk van de CG uiteraard tegen de aanvallen vanuit 
het rechterdeel van de oppositie in de Tweede Kamer verdedigd. In geen en
kel opzicht zag de minister iets dat op overtreding van de instructie voor de 
CG, laat staan de Grondwet, leek. Uitgaande van de stelling dat vanaf de de- 
cember-1942-redevoering gehinkt is op twee gedachten, een unitarische
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(deelgenootschap, politieke eenheid) en een federatieve (vrijwilligheid, poli
tieke verbondenheid, samenwerking), kwam hij tot de stelling dat de CG de 
knoop ter plekke had doorgehakt en voor de federatieve oplossing had ge
kozen, waarmee wel verder was gegaan dan bij de instructie was veronder
steld. De regering had daarom gemeend dat de constructie eerst aan de Sta- 
ten-Generaal moest worden voorgelegd. Dat de constructie buiten de gel
dende Grondwet viel was voor de minister vanzelfsprekend en moest dat 
volgens hem in ieders ogen zijn. Bij de wet op de Commissie-Generaal was 
immers niet voor niets door de regering beklemtoond dat het Koninkrijk niet 
meer de oude rijkseenheid behoefde te zijn, maar elke gewenste federatieve 
vorm kon hebben. Dat met de voorziene reconstructie van het rijk een einde 
werd gemaakt aan een revolutionaire situatie en een chaos was juist ten 
voordele van de staat, aldus de minister. De aantijgingen van Vonk achtte hij 
dan ook, naast allerlei juridische bezwaren er tegen, misplaatst. Zo kantte hij 
zich ook scherp tegen Schouten, die een "nationale" oplossing voorstond. 
Dat was volgens hem een gepasseerd station: "Wij hadden mijns inziens 
moeten doen vóór de Japanse occupatie, wat de heer Schouten nu bereid is te 
doen. Wij hadden moeten onderhandelen ..., toen wij het gezag in handen 
hadden. Omdat wij het toen nalieten, moeten we nu aanvaarden: onderhan
delen, zonder het gezag in handen te hebben."214 Psychologisch en staatkun
dig moest de oplossing van Schouten - eerst terugkeer onder Nederlands ge
zag - op de Indonesiërs volgens Jonkman wel de indruk maken een eenzijdi
ge oplossing te zijn. De overeenkomst met de Republiek zag hij noch als een 
tractaat met een vreemde mogendheid, noch als een politiek contract oude 
stijl uit de Indische staatsregeling. Er was naar zijn mening slechts een ver
houding sui generis door de Republiek aangegaan, die haar zware verplich
tingen oplegde, zoals in het uitoefenen van het gezag in delen van Indonesië. 
De Republiek was derhalve alleen maar erkend als een toekomstige staat in 
de Indonesische federatie, wanneer het Akkoord geheel was toegepast. De 
toekenning op dat moment van gezag aan de Republiek - hoe moeizaam dat 
gezag, zoals de minister erkende, ook werd uitgeoefend zoals in de naleving 
van het bestand - zag Jonkman als een bewijs van de vreedzame bedoelingen 
van Nederlandse kant, "dat wij op de grondslag van dit politiek akkoord aan 
de Republiek ten volle de gelegenheid, de kans zullen willen geven om te la
ten zien, dat zij dat gezag in feite kan uitoefenen, en dat dan uiteraard op 
democratische wijze". Dat laatste hield volgens Jonkman in dat de volkeren 
in de republikeinse gebieden natuurlijk de kans moesten krijgen zich over de 
toekomstige status van hun gebied uit te spreken. Ook hiervoor achtte hij 
een reglement noodzakelijk. De Nederlandse verantwoordelijkheid voor het 
geheel zou volgens hem pas kunnen worden opgeheven, wanneer de nieuwe 
rechtsorde was verwezenlijkt, derhalve mogelijk na 1 januari 1949. Ter uitoe
fening van de Nederlandse verantwoordelijkheid vond Jonkman "voor de 
komende tijd" de nodige Nederlandse machtsmiddelen in Indonesië nood
zakelijk. Mocht de overeenkomst niet functioneren, dan waren de partijen
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volgens de minister natuurlijk niet meer gebonden aan het Akkoord en 
moesten zij opnieuw naar overeenstemming streven, "naar hun onderschei
den verantwoordelijkheid".215 jonkman had in zijn antwoord aan de Kamer 
derhalve de juridische valkuilen vermeden en de politieke kanten aan het 
Akkoord aangescherpt, zonder evenwel de Nederlandse verantwoordelijk
heid voor de uitvoering van het Akkoord tekort te doen. Met dit laatste 
trachtte hij vooral de KVP-fractie tegemoet te komen. Daarin paste ook zijn 
aandacht voor het vraagstuk van de godsdienstvrijheid in het nieuwe Indo
nesië, waarover Romme en Ruys, alsook Van Walsum en Tilanus bezorgd
heid hadden getoond. Jonkman liet weten dat de CG hem had verzekerd dat 
uit de onderhandelingen was komen vast te staan dat "ten minste dezelfde 
vrijheid van godsdienst zal bestaan in het nieuwe bestand als onder de Indi
sche staatsregeling het geval was" 216 Onder die staatsregeling was overigens 
de prediking van de verschillende christelijke richtingen aan banden gelegd 
met het oog op de rust van het land. Het rechterdeel van de oppositie was 
door Jonkman in zijn antwoord ostentatief als lieden van het verleden afge
schilderd. Hij heeft duidelijk elke poging om deze oppositie te overtuigen bij 
voorbaat als mislukt beschouwd en daarnaar gehandeld. Het ging er derhal
ve om de twijfels in het regeringskamp en bij de CPN-fractie weg te nemen.

In de debatten lieten zich enkele belangrijke strijdpunten omtrent de uit
leg van het Akkoord onderscheiden, die hier kort worden aangestipt.

2. De de-facto erkenning van de Republiek: de strijdigheid met de Grondwet
Zeker het felst omstreden artikel betrof artikel 1 van de ontwerp-overeen

komst, waarbij de regering van de Republiek de-facto werd erkend in het ge
zag over Java, Madoera en Sumatra. De vraag was immers of deze erkenning 
wel in de haak was, gelet op de Nederlandse Grondwet, op de koninklijke 
redevoering van 1942, op de beoogde federatie in Indonesië en tegenover de 
toekomstige partners, op de werkelijke positie van de Republiek. Had de 
ontwerp-overeenkomst daardoor niet trekken van een tractaat (volkenrechte
lijke overeenkomst) gekregen? Kortom: was de CG hiermee niet op een hel
lend vlak gekomen, waardoor de gehele rest van de Linggadjati-opbouw bij 
voorbaat op los zand was gebouwd? Vandaar het zoeken naar zekerheid 
voor de toekomst: Romme door zijn voorstel de wederpartij vast te pinnen 
op de Nederlandse tekst en uitleg; Schouten door vast te houden aan het Ne
derlandse gezag, van waaruit de reconstructie van het Rijk kon worden ont
wikkeld.

Romme had bij de beoordeling van dit punt juist aansluiting gezocht bij 
de regeringsverklaring, waarin het politiek karakter van de ontwerp-over- 
eenkomst voorop was geplaatst. Zijn interpretatie van art. 1 van de ontwerp
overeenkomst, gevoegd bij art. 15 (waarin van de Nederlandse regering 
werd gevraagd de staats- en volkenrechtelijke positie van het Koninkrijk te 
doen aansluiten op de totstandkoming van de VSI en de Unie), luidde dat de 
geldende staats- en volkenrechtelijke positie van het Koninkrijk onverlet 
was. De Republiek oefende derhalve slechts het gezag uit als rijksdeel (van
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een nog te scheppen constructie), dus regionaal gezag. Nederland kon im
mers op dat moment bij de hervorming in de geest van zelfstandigheid en 
gelijkwaardigheid ten opzichte van de Republiek niet verder gaan dan met 
de geldende Grondwet in de hand mogelijk was. Om misverstanden te voor
komen en vooral ook om te voorkomen dat andere mogendheden conse
quenties zouden kunnen gaan verbinden aan een onjuiste, want volkenrech
telijke interpretatie van art. 1 van het Akkoord, wenste Romme vastgelegd te 
zien dat de ondertekening zou geschieden onder volledige handhaving van 
de bepalingen van de geldende Grondwet van het Koninkrijk. De PvdA- 
woordvoerders waren een andere mening toegedaan. Logemann was bereid 
enige afstand van de Grondwet te nemen. Natuurlijk: er was een grondwets
herziening nodig, maar dat was zo een lange periode, dat men de opgedron
gen revolutionaire situatie moest oplossen. De de-facto-erkenning - waaron
der Logemann begreep de erkenning van de Republiek als bewindvoerder 
binnen het oude, bestaande kader - had derhalve alleen betekenis als middel 
om de revolutionaire stand van zaken te doen beëindigen. Constitutionele 
bekrachtiging achteraf moest in de visie van Logemann de nieuwe orde lega
liseren. Fractiegenoot Joekes meende dat er zich situaties konden voordoen, 
die "de regering en de Staten-Generaal kunnen dwingen een andere lijn te 
volgen dan in constitutie en de wet is voorgeschreven". Hij achtte een derge
lijke situatie in Indonesië aanwezig.217

Bruins Slot (ARP) heeft op dit punt een fel betoog gehouden. Volgens hem 
was het gezag dat aan de Republiek werd toegekend ontrukt aan het Ko
ninkrijk, terwijl daarnaast (art. 15) het oude gezag van het Koninkrijk werd 
gehandhaafd. Dit was geen eerbiediging van bestaande wettelijke verhou
dingen, aldus het ARP-Kamerlid, "integendeel, hier is een staat, hier is een 
volkenrechtelijk creatuur geschapen". De juridische pretentie van de Repu
bliek was volgens hem erkend, niet een feitelijke machtspositie zoals de CG 
beweerde. De juridische tweeslachtigheid in het Akkoord was naar zijn me
ning in strijd met de verantwoordelijkheid der Nederlandse regering, "het is 
zelfmoord". Het arbitrage-artikel bevestigde bovendien in de visie van 
Bruins Slot het volkenrechtelijk karakter van het Akkoord. De wettelijke ver
houdingen waren aangetast; het Koninkrijk werd ontbonden, zo concludeer
de Bruins Slot. Ook Tilanus (CHU) kwam tot de slotsom dat de Republiek 
geen gezag uitoefende en dat het uit zou lopen op "anarchie, roof, zeeroof en 
terrorisatie van de bevolking". Er werden in zijn analyse staatkundige ver
houdingen buiten het Koninkrijk om geschapen, waardoor er over de wet en 
de Grondwet werd heengelopen. Vonk (PvdV) ging zonder meer uit van 
aantasting van de Grondwet, namelijk waar in art. 1 het grondgebied van het 
Rijk werd omschreven. Voor de communisten was de de-facto-erkenning 
van de Republiek juist een centraal punt. Stokvis (CPN) meende als jurist dat 
de de-facto-erkenning ipso facto een erkenning de-iure inhield. Een niet de- 
iure erkende regering kon moeilijk partij zijn in een overeenkomst. Naar 
aanleiding van de regeringsverklaring van 23 september 1947 is Stokvis op
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deze argumentatie teruggekomen, zoals nog zal worden beschreven. Hoog
carspel (CPN) meende bovendien dat de Nederlandse Grondwet in art. 1 een 
loutere opsomming van gebieden gaf. Het grondwetsartikel bepaalde eigen
lijk niets over de onderlinge verhouding tussen die gebieden en liet veel over 
aan interpretatie wat ook kon blijken uit de vele literatuur die was versche
nen over de invulling ervan. Voor dit Kamerlid was er geen sprake van re
gionaal gezag, dat immers slechts van het centrale gezag afkomstig kon zijn. 
Het ging hier volgens hem om een zaak van volkssoevereiniteit, contra legi
timiteit.218

Minister Jonkman heeft in zijn antwoord op een enkel punt het betoog van 
Hoogcarspel bevestigd: de Nederlandse Grondwet zei bijzonder weinig over 
de overzeese gebieden. De Grondwet was bovendien niet voorzien voor de 
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, waaruit de Indische problema
tiek was voortgevloeid. Er waren naar Jonkman wist te vertellen historische 
precedenten. Zo was pas in 1840 de Grondwet gewijzigd om te voldoen aan 
de feitelijke omstandigheden van de afscheiding van België vanaf 1830. De 
erkenning van de Republiek de-facto geschiedde volgens Jonkman op grond 
van een niet-volkenrechtelijk politiek akkoord. De Republiek was als vol
waardige wederpartij erkend, waarbij was afgesproken dat zij wilde samen
werken tot het stichten van de VSI en de Unie onder de erkenning dat in de 
overgangstijd wettelijke maatregelen nodig zouden zijn om zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij deze erkenning sui generis, aldus de minister. De Republiek 
zou slechts een staat kunnen worden in de VSI. Dat de Republiek zelf ook 
niet de pretentie had een onafhankelijke staat te zijn of te willen worden was 
volgens Jonkman met name duidelijk in de toelichting van de CG, waaruit 
kon blijken dat de Republiek akkoord was gegaan met de mogelijkheid tot 
voordracht voor Indonesiërs in de buitenlandse dienst van het Koninkrijk. 
Verder wees Jonkman op de artikelen, waarbij de juridische verantwoorde
lijkheid van de Nederlandse regering en de staats- en volkenrechtelijke posi
tie van het Koninkrijk gedurende de overgangstijd duidelijk werden aange
duid. Deze laatste opmerkingen werden door Romme (KVP) met tevreden
heid in de tweede termijn aangehaald. Voor het rechterdeel van de oppositie 
was het antwoord van Jonkman op de gestelde vragen over art. 1 van het 
Akkoord onbevredigend. Daarentegen was Stokvis (CPN) van mening dat 
art. 1 van het Akkoord slechts de algehele juridische erkenning van de Re
publiek kon inhouden; alleen zo kon een juist begrip voor de werkelijkheid 
in Indonesië worden getoond. Het CPN-Kamerlid betoogde dan ook dat de 
feiten in Indië niet waren terug te draaien en de regering die feiten had te 
erkennen: "Het patriarchale verband der koloniale verhoudingen is definitief 
verbroken: het verleden is inderdaad een voltooid verleden!"219

3. De Nederlands-Indonesische Unie
Een tweede groot strijdpunt leverde de voorgenomen Unie tussen de VSI 

en het Koninkrijk als verband tussen twee vrije staten, begrensd door het 
Unie-statuut, op. De toelichting van de CG en de regeringsverklaring moeten
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op dit punt weinig duidelijkheid hebben verschaft. Zo zou de Unie naast de 
twee Unie-partners aan het volkenrechtelijk verkeer deelnemen, terwijl de 
Unie ook op bepaalde gebieden de samenwerking tussen de partners op ba
sis van een Unie-statuut zou behelzen. Nederland bleef soeverein, terwijl de 
federatieve staat Indonesië, als staatkundige en volkenrechtelijke eenheid 
(toelichting CG) soeverein (als teken van gelijkwaardigheid aan Nederland, 
zie toelichting CG) zou worden; beide soevereine naties zouden weer ver
enigd zijn in een soevereine Unie, "waarin een beperking van de soevereini
teit der samenstellende delen is gelegen" (toelichting CG). De Unie zou der
halve volkenrechtelijk en staatsrechtelijk moeten functioneren, wat nogal een 
"tour de force" was. Het lag niet voor de hand te veronderstellen dat de Unie 
volkenrechtelijk enige kans van slagen had, tenzij uitdrukkelijk de Unie be
paalde terreinen - buitenlandse betrekkingen, defensie, munt, economische 
betrekkingen - exclusief toegewezen zou krijgen onder inperking van de be
schikkingsmacht van de betrokken staten. Bij het Akkoord van Linggadjati 
was wel bepaald dat de Unie op deze terreinen de gemeenschappelijke be
langen van de Unie-partners zou behartigen. Aangezien de Unie-partners als 
soevereine naties zouden optreden, moest worden begrepen dat de Unie 
géén exclusieve aanspraken op bedoelde terreinen zou hebben. Ten aanzien 
van het federaal karakter van de Unie waren CG en regering ook onduidelijk 
gebleven. In de CG-toelichting heette het dat de mogelijkheid was opengela
ten voor een federalistische opbouw van de Unie, waardoor "de maximum 
bereikbare samenwerking langs natuurlijke weg, immers door de uit weder
zijds vertrouwen voortgekomen wens van partijen, tot stand komt". Het was 
echter weinig aannemelijk dat de Indonesische federatie, die soeverein zou 
worden, onmiddellijk weer daarna bevoegdheden zou afstaan aan de Unie. 
Het ontbreken van een bepaling met betrekking tot een federale rechterlijke 
macht, die bij geschillen tussen de partners onderling en tussen de staten en 
de Unie zou kunnen beslissen, maakte een federale opbouw van die Unie op 
voorhand al weinig geloofwaardig. De CG en de regering hebben het poli
tieke karakter van het Akkoord van Linggadjati moeten benadrukken om de 
lacunes inzake een juridische regeling van een werkelijke Unie te verbloe
men. De invulling van de verschillende onderdelen van de nieuwe rechtsor
de zou nog moeten volgen; het Unie-statuut zou nog moeten worden ge
schreven. Niettemin was het begrijpelijk dat die vage constructie van de 
Unie nogal wat vragen opwierp: voorstanders van een blijvende band tussen 
Nederland en de voorgenomen Indonesische federatie - zij het uit een oog
merk van een zekere garantie voor bepaalde tijd van recht en orde, zij het uit 
overwegingen ter behartiging van Nederlandse belangen en Indonesische 
opbouw - konden menen dat er te weinig was bepaald over een werkelijk 
functionerende Unie; zij, die de klemtoon wilden leggen op de vrijwilligheid 
in de relatie tussen Nederland en die federatie in Indonesië, hadden reden 
om aan te nemen dat die Unie de dekolonisatie van Indonesië met een zware 
hypotheek zou kunnen belasten. Vandaar dat het standpunt van de Kamer
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over de Unie van belang was: welk vertrouwen hadden de Kamerleden in de 
uitwerking van dit vage Unie-plan, waardoor enerzijds de omvorming van 
het Koninkrijk van een unitarische gemeenschap in een federalistische 
(woorden van minister Jonkman) bewaarheid zou worden, zonder dat aan 
de gedachte van een vrijwillig aangegaan samenwerkingsverband geweld 
zou worden aangedaan?

Ook op dit punt zou de woordvoerder van de KVP-fractie het beslissende 
woord moeten spreken. Romme had tegen de federatieve gedachte voor de 
bouw van de soevereine democratische staat in Indonesië, die de bevolkin
gen zou omvatten voor zover zij daartoe zouden willen behoren, geen be
zwaar. Alleen zo was naar zijn mening ook de bepaling omtrent de bevorde
ring van de toetreding van de VSI tot de V.N. te begrijpen. Een onbeperkte, 
volledige soevereiniteit kon dit niet zijn, omdat Romme voor de Unie de no
dige ruimte wenste. Het ging hem om twee hoofdvragen: was de Unie waar
lijk koninklijk en was de Unie een soevereine staat, op zijn minst in staat tot 
behartiging van gemeenschappelijke soevereine belangen? Romme was tot 
de overtuiging gekomen dat de eerste vraag bevestigend kon worden be
antwoord, indien de Koning duidelijke taken en executieve bevoegdheden 
had. Zo wilde de KVP-fractieleider ook wel de goede bedoelingen inzake de 
soevereiniteit van de Unie in de regeringsverklaring geuit onderkennen, 
maar hij vond het wel nodig dat de regering schriftelijk zou vastleggen dat 
het Akkoord de weg naar een werkelijke soevereine Unie openliet. Fractie
genoot Ruys echter divergeerde juist op dit punt van zijn fractievoorzitter. 
Voor hem was met dit Akkoord het Koninkrijk uiteengevallen. Er was een 
kunststukje uitgehaald met de Koning der Nederlanden aan het hoofd van 
een volgens Ruys niet soevereine Unie: "Een fraai exempel van fantasie en 
vrijmoedigheid!" De Unie was volgens hem veel te facultatief opgezet. Als 
een van de twee deelnemers niet wilde meewerken, zoals bij de samenstel
ling van de Unie-organen door de regeringen, was het naar Ruys beweerde 
afgelopen: "De Unie behartigt de haar toevertrouwde belangen m.i. niet soe
verein; deze kunnen haar eenzijdig ontnomen worden en worden haar niet 
exclusief opgedragen." Hij wilde derhalve vasthouden aan een rijksgedachte 
met vast omschreven bevoegdheden voor het centrale gezag, bijvoorbeeld 
voor het bewaken van de fundamentele vrijheden (vrijheid van gods
dienst).220

Logemann (PvdA) stond op dit punt recht achter de regering. Volgens 
hem ging het om een samenvallen van rechtsmomenten: de twee delen, het 
Koninkrijk-nieuwe-stijl (Nederland en de West) en de VSI werden ingebracht 
in de Unie, onder een Kroon. Een Kroon niet als ornament, maar met de term 
"in naam des konings" als integrerend deel van de Unieregering in het Ak
koord aangeduid. De Unie, waarvan de precisering nog afhing van de op
bouw van de Unie-organen, zou derhalve naar de mening van Logemann 
een reële Unie zijn met een wezenlijke taak. Joekes ondersteunde op dit punt 
zijn collega, al ontveinsde hij zich niet dat er problemen lagen, zoals de vraag
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hoe de Kroon vertegenwoordigd zou zijn in de gemeenschappelijke organen. 
Zo vroeg ook Hoogcarspel (CPN) zich af hoe de verantwoordelijkheid ten 
aanzien van beslissingen in naam de Konings zou worden geregeld.221

Het rechterdeel zag niets in de Unie-constructie. Bruis Slot (ARP) miste 
een duidelijk gezag van de Kroon in de Unie. Volgens hem was er bij de 
Unie slechts sprake van samenwerking tussen twee overheden. De Unie kon 
naar zijn oordeel nooit veel betekenen, want de ontwerp-overeenkomst ken
de "geen Unie-statuut, geen Unie-staatsrecht en geen Unie-overheid". De 
bepalingen in het Akkoord over het Unie-statuut handelden immers volgens 
Bruins Slot over de samenstellende delen en over de wijze waarop conflicten 
in deze organen moesten worden geregeld. Dat laatste onderstreepte naar de 
analyse van Bruins Slot het ontbreken van een werkelijke overheid in de 
Unie; samen met de andere bepalingen in dit artikel in het Akkoord (art. 10) 
werd aldus de soevereiniteit van de twee delen bevestigd. De term "in naam 
des konings", waarmee besluiten van de Unie zouden worden uitgerust (art. 
8), had dan ook slechts psychologische, geen staatkundige en staatsrechtelij
ke betekenis, aldus Bruins Slot. Tilanus (CHU) vroeg zich af hoe de verschil
lende soevereiniteiten te ontwarren zouden zijn. Hij zag ernstige competen- 
tie-moeilijkheden in het verschiet. Dat de Indonesiërs de Unie hadden aan
vaard verbaasde ds. Zandt niet, aangezien het een Unie betrof "die zij nog 
gemakkelijker dan riet kunnen breken, aangezien papier toch nog altijd ge
makkelijker te verscheuren valt dan riet".222

Jonkman deed zijn uiterste best om aan te tonen dat met de Unie een staat 
werd geïntroduceerd met een reële Koning "en dat dit in elk geval nog vol
komen is opengehouden ter nadere uitwerking". De uiteindelijke vorm van 
de VSI en de Unie was naar de minister betoogde opengelaten, omdat men 
van het Akkoord geen constitutie wilde maken en ook vanwege psychologi
sche en staatkundige overwegingen. De term "in naam des konings" als aan
duiding voor het hoogste overheidsgezag, namelijk de Unie-besluiten, gaf 
voldoende volgens de minister aan, hoe koninklijk die Unie was. De op
dracht van de Kroon aan het Huis van Oranje, niet aan de Koning der Neder
landen, duidde volgens hem op een poging om een bevoogding uit koloniale 
tijden uit te wissen. Het Huis was gedacht als een bovenpartijdige instantie. 
Ten aanzien van de soevereiniteitskwestie meende Jonkman te moeten stel
len dat het Koninkrijk-nieuwe-stijl en de VSI ieder een eigen beschikkings
recht en gezagsapparatuur hadden, beperkt door het statuut van de Unie. 
Daarenboven herinnerde Jonkman aan de conflictenregeling binnen de Unie, 
zoals die in artikel 10 van het Akkoord was voorzien, waarbij de beide soe
vereine leden zich zouden onderwerpen aan een hogere soevereiniteit in het 
geval van een conflict. Jonkman beschouwde een dergelijke regeling als "een 
typisch voorbeeld ... van een eigen soevereiniteit van de Unie", die in de re
geringsverklaring al met allerlei argumenten was aangegeven. Soevereiniteit 
was volgens hem echter geen vast begrip. Men moest dat alles begrijpen in 
de sfeer van het gesloten Akkoord. In ieder geval kregen de Unie-organen
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De vogel Phoenix  

Uit: De Groene Amsterdammer 21 december 1946 (L.J. Jordaan)
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De stervenden groeten U . • . .

Voor 250.000 Indo-Europeanen is in dit Koninkrijk geen plaats, als de basis-overeenkomst 
van Linggadja li wordt aangegaan . . .  (Teekening Doeve)

Uit: Elseviers Weekblad 21 december 1946, p.15 (Eppo Doeve)
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volgens de minister gemeenschappelijke Unie-belangen te behartigen, die la
gen op het gebied van de overheidstaak. In tweede termijn voegde Jonkman 
hier nog aan toe dat de Unie, "wellicht meer federatief begonnen dan men 
absoluut zou wenselijk achten, zou kunnen uitgroeien, haar gemeenschappe
lijke belangen steeds beter ziende en behartigende, tot een steeds hechter 
staatsverband".223 Romme concludeerde onweersproken dat hij van de rege
ring had begrepen dat de Unie door de regering werd gezien als een soeve
reine staat. Hij kondigde aan dat de uitwerking van de verwezenlijking van 
de Unie, niet alleen als een koninklijke Unie, maar ook als een soevereine 
staat, voor hem een vitaal punt zou blijven. Uiteraard was Logemann met dit 
antwoord van de minister in deze kwestie tevreden. Het rechterdeel van de 
oppositie bleef de Unie in de gekozen vorm te licht vinden.224

Het debat in de Tweede Kamer over het regeringsbeleid, naar aanleiding 
van het bereiken van het Akkoord van Linggadjati, zou overigens voor lange 
tijd het laatste woord over die Unie-constructie zijn: pas naar aanleiding van 
de regeringsverklaring van 13 januari 1948 is dit thema weer op tafel geko
men. Toen de regering blijkens deze verklaring en de daarop gegeven nadere 
toelichting in de Tweede Kamer over de plannen voor de nieuwe rechtsorde 
op de soevereiniteit van de Unie leek af te dingen door de nadruk te leggen 
op de samenwerkingsgedachte en de organisatie van de Unie in ieder geval 
"licht" wilde uitvoeren (geen eigen Unie-ministers en Unie-parlement), heeft 
Romme zoals te verwachten was daartegen krachtig maar tevergeefs stelling 
genomen (zie in dit hoofdstuk, onder par. Vl.a: Het debat in de Tweede Kamer 
op 15 en 16 januari 1948). Zijn strijd voor een flink opgetuigde Unie, die de ei
gen soevereiniteit van de Unie zou moeten onderstrepen, zou Romme ver
volgens voeren in het overleg van het parlementaire inspraakorgaan bij de 
voorbereiding van de nieuwe rechtsorde van het Rijk, het College van Ne
genmannen (zie par. Vl.b). In het tussenliggende jaar 1947 zou aller aandacht 
eerst uitgaan naar de wijze waarop de Republiek uitvoering zou geven aan 
het Akkoord van Linggadjati en wel als deelstaat van een toekomstige fede
ratie in Indonesië (VSI). Vervolgens zou eens te meer duidelijk worden dat 
de Republiek typische symbolen van de zichzelf toegeëigende soevereiniteit
- eigen buitenlandse betrekkingen en krijgsmacht - niet zo maar zou opgeven 
en slechts zou willen overdragen aan de soevereine VSI als kernen van de 
Indonesische buitenlandse betrekkingen en defensie, derhalve niet vooraf 
aan een door Nederland gedomineerde Voorlopige Federale Regering 
(Interimbewind). Dat de regering in het voorjaar van 1948 in de onderhande
lingen met de Republiek definitief koos voor de samenwerkingsgedachte als 
basis van de Unie (nader in dit hoofdstuk aangeduid als de "halfzware" 
Unie) en daarmee afstand nam van de ooit zelf gewekte verwachtingen over 
de mogelijkheid van een "zware" Unie als federale constructie met eigen ge
zag boven de Unie-partners en mogelijk ook met eigen Unie-ministers en een 
eigen Unie-parlement, was een logisch antwoord op de situatie van dat mo
ment: niet de Unie stond meer voorop, maar de federatieve opbouw van In-
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donesië. Die opbouw kostte, gezien de weerspannigheid van de Republiek, 
al moeite genoeg. De "zware" Unie kon alleen maar het wantrouwen in de 
Oost jegens de bedoeling van Nederland bevestigen. Het voorstel van een 
"halfzware" Unie moest het pad effenen voor de verdere politieke onderhan
delingen in Indonesië. Achteraf beschouwd kan men de vraag stellen of het 
voor het gehele onderhandelingsklimaat met de Republiek niet beter was 
geweest dat de Nederlandse regering elke gedachte over een op te leggen 
"zware" Unie vanaf het begin stelselmatig had bestreden in weerwil van de 
overigens toen ook nog niet duidelijk uitgekristalliseerde verlangens in het 
katholieke kamp. Het zoeken naar politieke consensus in Nederland heeft 
het op dit punt bij het Kamerdebat over het Akkoord van Linggadjati echter 
gewonnen van de politiek-strategische overwegingen bij de onderhandelin
gen in Nederlands-Indië. Nederland zou daarvoor een prijs hebben te beta
len.

4. Overige strijdpunten
De hele constructie die bij de ontwerp-overeenkomst op tafel was gelegd 

had vanzelf het thema van de Rijksconferentie, zoals die in 1942 door de Ko
ningin was aangekondigd, aan de orde gesteld. Eensdeels zou die conferen
tie veel te doen kunnen krijgen bij de uitwerking van het Akkoord, zoals 
KVP-fractievoorzitter Romme veronderstelde, anderdeels kon men van me
ning zijn dat die conferentie door die beperkte taak - namelijk uitwerken van 
elders besliste hoofdlijnen - uitgehold was, zoals Ruys (KVP) beweerde. 
Schouten (ARP) was weer een warm voorstander van een spoedig te houden 
rijksconferentie, omdat hij deze vergadering zag als een middel tot correctie 
op het werk van de CG. Die CG had zich immers - volgens enkele Kamerle
den uit het rechtse oppositiekamp: te veel - beperkt tot onderhandelingen 
met de Republiek. Om uitvoering te kunnen geven aan de koninklijke rede
voering van 1942 wenste Schouten dat die conferentie, waarop alle gebieden 
en volkeren van het Rijk moesten zijn vertegenwoordigd, goed democratisch 
voorbereid en uitgevoerd werd. Jonkman opperde daarop het idee om een 
ronde-tafelconferentie - hij verving daarmee de wat beladen term "rijkscon
ferentie" - bijeen te roepen, voordat er belangrijke wettelijke maatregelen in
zake de opbouw van de nieuwe staatkundige orde zou plaatsvinden en na
dat over de gehele linie politieke akkoorden tot stand waren gekomen 
(Malino, Linggadjati; de in par. Il.a nog te noemen conferentie van Den Pa
sar). Deze ronde-tafelconferentie, te houden vóór de grondwetswijziging van 
het Koninkrijk die moest leiden tot het opstellen van een Grondwet van de 
VSI en het Statuut van de Unie, zou zich volgens Jonkman moeten beraden 
"hoe men het best in een gemeenschappelijke beraadslaging de inrichting 
van de Unie en de taak en de bevoegdheden daarvan en de band van de 
Unie met de leden daarvan zal hebben te regelen".225 ARP-fractievoorzitter 
Schouten heeft daarop uit onvrede over de ontwerp-overeenkomst een mo
tie, mede ondertekend door Tilanus (CHU), Bierema (PvdV) en Zandt (SGP), 
aan de orde gesteld, waarin werd verzocht om bijeenroeping van de rijkscon-
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ferentie, zoals die in de regeringsverklaring van 10 mei 1941 (waarin slechts 
aanpassing van de structuur van het gehele rijk in overleg met alle betrokke
nen was aangekondigd) en in de koninklijke redevoering van 1942 als vorm 
van gezamenlijk overleg over een voor de veranderde omstandigheden pas
sende bouw van het Koninkrijk en zijn delen volgens de ondertekenaars zou 
zijn bedoeld. Aangetekend werd daarbij dat aan deze toezeggingen in het 
belang van het Koninkrijk "naar letter en geest" uitvoering behoorde te wor
den gegeven, omdat slechts aldus "een waarlijk democratische opzet" werd 
gewaarborgd voor de voorbereiding van de reconstructie van het Koninkrijk. 
De ontwerp-overeenkomst prejudicieerde volgens de tekst van de motie zo
danig op dat overleg in de rijksconferentie, "dat aan de voormelde toezeg
ging in feite niet, althans zeer bezwaarlijk, zou kunnen worden voldaan". 
Jonkman verklaarde op 19 december 1946 dat het juist de nadere over
wegingen bij dit verzoek om de bijeenroeping van de rijksconferentie waren, 
die de motie voor de regering "moeilijk aanvaardbaar" maakten. De motie 
werd dan ook een dag later verworpen met 65 stemmen tegen en 29 voor 
(ARP-CHU-P vd V-SGP) .226

Discussie was er ook over de vrijgave van de notulen van de onderhandelingen 
tussen de CG en de Indonesische delegatie. De Kamer moest afgaan op het
geen door de CG als bindende gedeelten, dat wilde zeggen door de weder
partij mondeling of schriftelijk als zodanig volgens de interpretatie van de 
CG bevestigd, uit deze notulen was gelicht en was opgenomen in de toelich
ting op het Akkoord. Romme volgend ging het hier om iets cruciaals: het 
"pak papier met verduidelijkingen, aanvullingen, uitbreidingen van dat eerst 
gepubliceerde stuk vol gaten", waarmee de CG huiswaarts was gekeerd, 
maakte immers met het Akkoord zelf de eigenlijke overeenkomst uit. Bruins 
Slot (ARP) vond dat het sluiten van een overeenkomst een zakelijke aangele
genheid is, zodat de bindende afspraken als zodanig op tafel behoorden te 
komen, "opdat wij kunnen zien hoe zij binden en onder welke bewoordin
gen zij zijn geformuleerd". Tilanus (CHU) suggereerde om de notulen des
noods vertrouwelijk aan de Kamer voor te leggen. Wat was daar op tegen, 
tenzij, zoals Zandt (SGP) stelde, er "geheime diplomatie" in het spel was? De 
minister van O.G. was echter niet bereid de oppositie hierin tegemoet te ko
men. De afspraken, die niet direct pasten in het kader van de tekst van de 
ontwerp-overeenkomst als politiek akkoord, waren volgens hem volledig in 
de toelichting verwerkt. De Indonesische delegatie kon, na kennisneming 
van deze toelichting en de regeringsverklaring, altijd controleren of de CG 
daarbij fouten had gemaakt. In ieder geval meende de minister dat de Kamer 
op geen enkele wijze tekort werd gedaan, indien een oordeel over het Ak
koord werd gevraagd zonder van de notulen kennis te hebben kunnen ne
men. Vrijgave van de notulen was volgens de minister ook nog afhankelijk 
van de instemming van de wederpartij.227 Deze onbuigzaamheid in een 
kwestie, waar de controlerende taak van het parlement in het spel was, zal
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de achterdocht bij het rechterdeel van de oppositie en de weifelaars in het 
regeringskamp zeker niet hebben verkleind.

5. De "aankleding" van het Akkoord door de Kamer bevestigd
De reacties op het antwoord van Jonkman bevestigden de politieke 

scheidslijn bij de beoordeling van de ontwerp-overeenkomst. De ARP-fractie 
in de Tweede Kamer toonde zich op 19 december 1946 bij monde van Bruins 
Slot, Meijerink en Schouten ontevreden over dit antwoord. Het ging de ARP- 
fractie blijkens de betogen van deze Kamerleden niet om koloniale senti
menten, maar om beginselen. "De innerlijke onaantastbaarheid van het 
overheidsambt en ons gevoel van verantwoordelijkheid jegens de volken van 
Indië nopen ons tot (dat) verzet", aldus Bruins Slot. De Indische revolutie be
woog zich volgens hem buiten de rechtsorde, zonder dat dat noodzakelijk 
was. "Wij kunnen op grond van ons Christelijk geloof tegenover een seculai
re feitelijke ontwikkeling, waarvan wij weten, dat zij onder Gods leiding, 
onder Gods bestel zich voltrekt, niet anders staan dan met de normen, die 
Gods woord ons geeft voor ons handelen", aldus het ARP-Kamerlid. De 
rechtsorde diende volgens Bruins Slot derhalve te worden gehandhaafd, ten
zij die rechtsorde "van ons dingen zou vragen te doen, die rechtstreeks met 
het gebod Gods in strijd zijn". Het ging er om welke middelen geoorloofd 
waren om tot wijziging van menselijke instellingen te geraken, zo Schouten. 
Het kwam er op neer dat het gezag diende te worden gehandhaafd, zolang 
de menselijke vrijheid kon worden gediend. Ook Tilanus (CHU) en Zandt 
(SGP) bleven om principiële redenen de revolutie, zeker in de vorm van de 
Republiek onder Soekarno, verwerpen en daarmee ook elke overeenkomst 
die met deze Republiek werd gesloten. Vonk (PvdV) zag pas in de tweede 
termijn gelegenheid op zakelijke punten de ontwerp-overeenkomst te ver
werpen.228

"Vierkant achter het gevoerde beleid" stelde zich de PvdA-Kamerfractie 
op, zo betoogde Logemann. Bij monde van De Groot liet ook de CPN-Kamer- 
fractie weten het "naakte" Akkoord en het werk van de CG te willen steu
nen. De optelsom van voor- en tegenstanders liet zien dat de KVP-fractie het 
laatste gewicht in de schaal zou stellen. Te verwachten was dat dit gewicht 
aan de kant van de voorstanders zou worden gelegd, maar onder welke 
voorwaarden? Romme poogde eerst punten van overeenstemming tussen 
voor- en tegenstanders te noemen: de koninklijke redevoering van 1942 als 
richtsnoer; de noodzaak tot het houden van een rijksconferentie; het onder
scheid tussen het "fantoom"-Linggadjati en het "werkelijke Linggadjati". 
Met de wijze waarop de regering zich voorstelde te gaan procederen om dat 
laatste begrip ook bij de wederpartij ingang te doen vinden, kon Romme zich 
verenigen. Evenzo was hij ingenomen met de antwoorden van Jonkman op 
zijn verschillende vragen. Romme had aanvaard dat de regering de kwestie 
van het al dan niet regionaal karakter van het gezag van de Republiek had 
opengelaten. De met veel bravoure door Romme gestelde eis aan het einde 
van zijn eerste betoog dat beide partijen de volledige handhaving van de be-
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palingen van de geldende Grondwet van het Koninkrijk dienden te erkennen 
was, na een gesprek vóór de tweede termijn tussen de minister van O.G. en 
Romme, van tafel. De CG had Jonkman laten weten dat het hier juist de "ek
sterogen" van de Republiek betrof. Romme nam vervolgens genoegen met 
de verklaring van Jonkman dat de Republiek pas een (deel-)staat kon wor
den in de VSI. Alleen Wagenaar (CPN) wist bij interruptie aan te tonen dat 
de regering op dit punt van mening verschilde met Romme. Het gerammel 
met de sabel van Romme, zoals Schermerhorn dat zag, was verstomd. Rom
me eindigde zijn betoog met een retorisch hoogstandje door onderscheid aan 
te brengen tussen de revolutionairen en anti-revolutionairen in de Indische 
kwestie. Tussen deze twee groepen moest volgens hem worden onderkend 
de groep die eigenlijk als enige opkwam voor het werkelijk algemene belang 
in deze zaak, waardoor over de wederzijdse vertrouwenscrisis heen naar een 
nieuwe orde op de grondslag van duurzaam samengaan, zoals de koninklij
ke rede van 1942 had bedoeld, kon worden gewerkt. Vrijwilligheid, gelijk
waardigheid der delen en eenheid van het geheel waren daarin de kernpun
ten volgens Romme, die constateerde dat de regering op deze punten geen 
twijfel had gelaten. Gelet op de antwoorden van de kant van de regering kon 
Romme namens "de grootst mogelijke meerderheid van mijn fractie" meede
len dat de regering mocht aangaan "wat de regering ons als het werkelijke 
Linggadjati heeft uiteengezet". In deze laatste terminologie stak natuurlijk 
het venijn. Romme heeft dan ook het debat over Linggadjati willen afronden 
met uitdrukkelijke uitspraken van de Kamer te vragen voor twee moties, die 
enerzijds zijn verzoenende houding tegenover de oppositie tot uitdrukking 
bracht, anderzijds zijn poging verried om in zijn eigen gelederen de eenheid 
te bewaren.229

De eerste motie, met Van der Goes en de andere niet-communistische frac
tievoorzitters, alsmede Ruys als mede-ondertekenaars, sprak uit dat "de vrij
heid en de veiligheid van de slachtoffers der gebeurtenissen in Indonesië en 
van de geïnterneerden thans in ieder geval behoren te worden verzekerd". 
Minister Jonkman verklaarde namens de regering deze motie als steun te 
zien in de taak, welke "zij ter zake ook volledig erkent". Wagenaar (CPN) be
schouwde in zijn stemverklaring voor zijn fractie deze motie te zien als een 
uiting van wantrouwen jegens de Republiek, waar bedoelde geïnterneerden 
zaten. Een deel van deze geïnterneerden betrof personen die voor eigen vei
ligheid waren geïnterneerd en die door de Republiek volgens hem met 
spoed werden overgedragen; een ander deel betrof volgens hem personen 
die handelingen tegen de Republiek hadden verricht. Met die laatste groep 
had Nederland niets te maken, aldus Wagenaar. De meerderheid van de 
Kamer oordeelde echter toch dat enige druk op de Republiek in deze kwestie 
gewenst was, want met 82 stemmen voor en 10 (CPN) stemmen tegen werd 
deze motie op 20 december 1946 aanvaard.230

De tweede motie, die door Romme mede namens zijn collega Van der 
Goes op 19 december 1946 werd ingediend, had de strekking de "aankle-
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ding" van de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati vast te leggen. De 
KVP-fractie had immers laten weten in overgrote meerderheid slechts het 
"werkelijke Linggadjati" te willen aanvaarden, zodat een uitspraak van de 
Kamer in deze richting gewenst was. Gelet op het initiatief van deze 
"aankleding" van de kant van de CG, bevestigd door de regering, leek deze 
motie weinig meer te doen dan deze "aankleding" van de ontwerp
overeenkomst nog eens te onderstrepen. Alleen dat deel van de oppositie dat 
ook het "werkelijke" Linggadjati niet wilde aanvaarden, zou ook met deze 
methode niet kunnen worden gepaaid, zo was te voorzien.

Prof. mr. C.P.M. Romme Jhr.mr.M. van der Goes van Naters

De eerstverantwoordelijken voor de motie-Romme-Van der Goes ter "aankleding" van het 
Akkoord van Linggadjati door de Tweede Kamer op 20 december 1946. Links: de voorzitter 
van de fractie van de KVP in de Tweede Kamer, prof.mr.C.P.M. Romme; rechts: de voorzit
ter van de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer, jhr.mr. M. van der Goes van Naters. 
(Foto's ontleend aan: Chris van Esterik, Kees van Twist, Daar werd iets grootsch verricht, 
Weesp 1980, p.11, m.b.t. Romme; Keesings Historisch Archief, juli 1948, p.7666e, m.b.t. Van der 
Goes)

De motie luidde als volgt: "De Kamer, overwegende, dat de regering te
recht haar beleid erop richt, om, met overwinning van de zowel hier te lande 
als in Indonesië heersende vertrouwenscrisis, een duurzaam samengaan van 
Indonesië en Nederland op de grondslag van de beginselen der Koninklijke 
Rede van 7 december 1942 te verwezenlijken; overwegende dat de regering 
hiertoe dienstig acht het aangaan, met vertegenwoordigers van de Republiek 
Indonesië, van een wederzijdse verbintenis, met inachtneming der geldende 
Grondwet, tot niets meer of anders dan wat volgens de door de Commissie- 
Generaal opgestelde toelichting te Linggadjati is overeengekomen met on-
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verkorte inachtneming van de regeringsverklaring van 10 december 1946 en 
van de aanvullende regeringsverklaring van 16 december 1946; van oordeel, 
dat deze wederzijdse verbintenis, bij juiste uitvoering daarvan, inderdaad de 
mogelijkheid opent, om het noodzakelijke duurzame samengaan tussen Ne
derland en Indonesië op de grondslag van de beginselen der Koninklijke Re
de te verwezenlijken; verenigt zich met het ten deze door de regering voor
genomen beleid; en gaat over tot de orde van de dag."

Minister Jonkman interpreteerde deze motie als instemming met de rege
ringsverklaring en het daarin vervatte voornemen de CG tot ondertekening 
van dit politieke Akkoord te machtigen. Derhalve beschouwde de regering 
de motie als "een steun, waarvoor zij erkentelijk zal zijn". De uitlatingen van 
de woordvoerders in tweede termijn gaven geen grond voor enige hoop de 
tegenstanders van de ontwerp-overeenkomst te hebben overtuigd. Tilanus 
(CHU) liet al onmiddellijk weten de motie niet te kunnen steunen. Ook Ruys 
(KVP) niet. Deze liet in zijn stemverklaring weten het door de regering voor
genomen beleid juist niet te kunnen steunen. Spannend was eigenlijk alleen 
nog hoe de beslissing van de CPN-fractie zou uitvallen. De Groot verklaarde 
kort voor de stemming over de motie op 20 december 1946 het te betreuren 
dat de indieners van de motie geen overleg hadden gezocht met andere 
groeperingen in de Kamer. Niettemin verklaarde De Groot namens zijn frac
tie de motie te steunen, waarbij de steun aan het regeringsbeleid slechts van 
toepassing werd geacht op het beleid van de CG en de ondertekening van 
het Akkoord. Een interpretatie, waarbij alle van regeringszijde naar voren 
gebrachte restricties zouden worden erkend, zou voor de CPN-fractie on
aanvaardbaar zijn. De indieners van de motie hebben er wijselijk het zwijgen 
toe gedaan, zodat de CPN-steun kon worden geïncasseerd: met 65 stemmen 
voor en 30 stemmen (ARP-CHU-PvdV-SGP-Ruys) tegen werd deze motie- 
Romme-Van der Goes aanvaard.231

Aangezien later deze motie-Romme-Van der Goes - ten onrechte - als "vi- 
tium originis" is gezien van de "aankleding" van het Akkoord van Linggad
jati en de daaraan toegeschreven controverse met de Republiek, is in menige 
terugblik op dit gedenkwaardige en belangrijkste debat uit de periode-Beel 
getracht "schuldigen" voor deze motie aan te wijzen, teneinde de mislukking 
van het in het Akkoord zo zonnig ogende Indië-beleid iemand in de schoe
nen te kunnen schuiven. Van der Goes stelt dat Romme bij hem kwam met 
een motie van bovengenoemde strekking met de mededeling dat op andere 
wijze de KVP-fractie niet bij elkaar was te houden ten gunste van het Ak
koord. Van der Goes zou, samen met fractiegenoot en partijvoorzitter Vor
rink, met dit stuk naar Schermerhorn - aanwezig in de diplomatenloge - zijn 
gegaan. De CG-voorzitter zou het een "rotstuk" hebben gevonden, maar zou
- gehoord de overwegingen van Romme - van oordeel zijn geweest dat de 
motie ook door de PvdA getekend moest worden. De oud-minister van So
ciale Zaken (1945-1948) en oud-premier (1948-1958) W. Drees (PvdA), die 
altijd gebukt is gegaan onder de medeverantwoordelijkheid voor de moei-
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zame en gewelddadige dekolonisatie van Nederlands-Indië, heeft later ver
wijten gemaakt, zowel aan Jonkman als Van der Goes. Zo zou Drees altijd al 
grote bezwaren hebben gekoesterd tegen de formule van Jonkman in zijn 10- 
december-verklaring, namelijk dat de regering voornemens was de CG te 
machtigen het basis-akkoord te doen ondertekenen binnen de grenzen van 
de CG-toelichting en de regeringsverklaring. De motie-Romme-Van der 
Goes had hieraan nog de term "met inachtneming van de geldende Grond
wet" toegevoegd. Een toelichting, die meer zekerheid had moeten bieden, 
had echter door beide partijen moeten worden opgesteld en aanvaard. Het 
werd nu een eenzijdige zaak, die door Romme was uitgebuit. Juist de in
voeging van het arbitrage-artikel, geldend voor de overgangstijd bij de uit
voering van het Akkoord, had volgens Drees ertoe moeten leiden dat men 
het Akkoord in Nederland had moeten aanbieden voor aanvaarding of ver
werping, niet voor "aankleding". Vandaar dat Drees achteraf ook meent dat 
Van der Goes een fout heeft gemaakt door zo te bukken voor de druk van 
Romme en voor de vrees dat de KVP-fractie een kabinetscrisis zou kunnen 
veroorzaken bij afwijzing van het regeringsbeleid. Waarom was Van der 
Goes niet eerst over de motie met het kabinet gaan praten? Drees zelf zou 
volgens eigen zeggen nooit voor Romme’s druk zijn bezweken, omdat hij er 
van overtuigd was dat de KVP een werkelijke crisis niet zou hebben aange
durfd. Hij meende dat het hier een verschil in beoordeling van de politieke 
werkelijkheid betrof: hij zou geweten hebben dat de KVP het alternatief, een 
kabinet van andere samenstelling, van niet-progressieve aard, niet aange
kund zou hebben, vanwege de achterban. Ongetwijfeld steekt er veel waars 
in de analyse achteraf van Drees, maar de vraag kan worden gesteld of dit 
allemaal ook niet veel wijsheid achteraf is. Bovendien: waarom heeft Drees 
dan niet eerder binnen het kabinet stelling genomen tegen de door Jonkman 
aangegeven "aankleding" van het Akkoord en waarom heeft Drees toenter
tijd Van der Goes geen deelgenoot gemaakt van zijn inschatting van de gehe
le situatie? Dat Van der Goes, het politieke veld in de Kamer overziende en 
met het advies van Schermerhorn in zijn oren geknoopt, gegeven de door de 
regering zelf aangeduide toelichting op het Akkoord meeging met het voor
stel van Romme, is dan ook niet zo vreemd. Achteraf op de gebeurtenissen 
rond de ook met zijn naam getooide Kamermotie terugkijkend, meent Van 
der Goes dat de motie, als zuiver parlementaire zaak, terecht uitsluitend be
sproken is met zijn fractie en in het bijzonder ook met het oog op het partij- 
beleid met Kamerlid en partijvoorzitter Vorrink. Van der Goes zou indertijd 
niet zo zwaar getild hebben aan deze motie, die hij vooral van binnenlands 
politiek belang - het bijeenhouden van de KVP-Kamerfractie - achtte. Hij zou 
gedacht hebben dat de Indonesiërs wel zouden beseffen dat de motie de pil 
voor de Kamer moest vergulden. De Indonesiërs konden volgens hem toch 
niet door de motie gebonden worden. Van der Goes geeft in een interview in 
1985 wel toe de psychologische werking van de motie op de Indonesiërs te
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hebben onderschat; juist door die motie was volgens hem achteraf gezien de 
sfeer bedorven: "Dat heb ik in 1946 niet voldoende ingezien".232

Het is mogelijk dat Schermerhorn de motie-Romme-Van der Goes als zo
danig niet als een bijdrage beschouwde aan het onderhandelingsklimaat met 
de Republiek. Dat hij ondertekening door de PvdA wenselijk vond, ligt voor 
de hand. Deze motie deed immers weinig anders dan vastleggen hetgeen de 
regering zelf bij monde van de minister van O.G. op 10 december 1946 als be
perkende voorwaarde voor de ondertekening van het Akkoord had ge
noemd. Het is immers de regering zelf geweest die omwille van de eenheid 
van het kabinet en van het politieke draagvlak van dit kabinet heeft ge
meend het Akkoord bij voorbaat nader uit te leggen en van een "aankleding" 
te voorzien. Daar ligt het werkelijke "vitium originis". De regering heeft het 
niet aangedurfd om het Akkoord slechts te beschouwen als een opmaat tot 
de te houden rijksconferentie, die alles over de nieuwe rijksstructuur in de
tail zou moeten regelen. Niet aan de politieke context van het Akkoord van 
Linggadjati is door de regering de voorrang gegeven, maar aan de inhoud. 
Men heeft daarom met een bepaalde uitleg van het Akkoord deze inhoud 
vorm willen geven. De binnenlandse verhoudingen in Nederland gaven 
daarbij de doorslag, waarbij het onderhandelingsklimaat met de Republiek 
als argument is verbleekt. Die binnenlandse verhoudingen zijn in de rege
ringsverklaring van 10 december 1946 en de motie-Romme-Van der Goes 
verdisconteerd. In zijn dagboek komt Schermerhorn dan ook tot een meer 
positieve waardering van het optreden van Romme. Deze had dan toch maar 
een ontwerp-overeenkomst verdedigd die verder ging dan eerder in 1946 
(De Hoge Veluwe) was gedacht. Nadat de katholieke ministers in het kabinet 
de ontwerp-overeenkomst hadden aanvaard, was het te verwachten dat de 
Kamerfractie dat ook zou doen. De weg die Romme had bewandeld om zijn 
fractie in overgrote meerderheid achter het Akkoord te krijgen, had de be
wondering van Schermerhorn afgedwongen, al ontveinsde hij zich niet dat 
diezelfde Romme inzake Indië eerder in 1946 een grote onbuigzaamheid aan 
de dag had gelegd (De week der schande). Al met al was Schermerhorn tevre
den over de wijze waarop de Kamer het beleid van de regering had aan
vaard: "Indonesië kan nu weten dat er in Nederland ook bij de beslissing die 
nu gevallen is, duidelijk twee groepen tegenover elkaar stonden, waarbij de
genen, die de regeringspolitiek steunen, de meerderheid kregen." Het zou 
volgens Schermerhorn in zijn dagboek allemaal veel ingewikkelder zijn ge
weest, indien uit opportunistische overwegingen Schouten (ARP) en Tilanus 
(CHU) ook voorgestemd zouden hebben. De Indonesiërs hadden het Ak
koord dan moeten zien als een zaak met een dubbele bodem, "waarbij de 
oppositie geloofde dit akkoord te kunnen gebruiken om hun doeleinden toch 
te bereiken". Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen dat Jonkman of Scher
merhorn in de aanvaarding van de motie-Romme-Van der Goes op dat mo
ment een blokkade in het onderhandelingsproces in Indië zagen. Men zette 
zich aan het uitstippelen van lijnen voor de implementatie van de moties-
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Romme bij de voorbereiding van de ondertekening van het Akkoord. Daarbij 
zou uiteraard de vraag voorop staan of de Nederlandse interpretatie van het 
Akkoord, zoals vastgelegd in de motie Romme-Van der Goes van Naters en 
door de Tweede Kamer in meerderheid aanvaard, door de Republiek wel 
zou worden erkend. Zou de Republiek de "aankleding" van het Akkoord, 
"die omgekeerde striptease van Linggadjati", niet beschouwen als een Ne
derlands dictaat, dat de politieke winst van de overeenkomst, namelijk het 
bewijs van wederzijds vertrouwen en het uitgangspunt voor verdere onder
handelingen, teniet kon doen?233

Dat in Nederland de "aankleding" van het Akkoord van Linggadjati, met 
alle hiervoor al genoemde politieke implicaties van dien, veel burgers boven 
de pet ging, werd wel onderkend. Symptomatisch hiervoor kan de kenschets 
van het probleem-Linggadjati zijn, zoals die in het lijfblad van Linggadjati- 
"kleermaker" Romme, namelijk De Volkskrant van 8 maart 1947 (p. 3), in de 
mond werd gelegd van Ollie B. Bommel, de stripfiguur van Marten Toonder. 
Op de vraag wat de heer van Bommelstein wel dacht van Linggadjati, rea
geerde Bommel als volgt: "Lingga... wat?" Waarop na enig nadenken volgt: 
"Oh-eh ... hm ... dat! Hm ... ik zou zo zeggen, gezien de ontwikkeling der po
litieke tegenstellingen in tegenstelling tot eh ... tot de ontwikkelingen, zou ik 
er op politiek der tegengestelde ... eh ... willen wijzen dat eh ... de tegenge
stelde politieken opgelost dienen te worden door de juiste ontwikkeling! Zet 
dit gerust in je krant, jonge vriend! En vermeld er bij, dat dit het inzicht is 
van een Bommel, een heer van stand, voor wien geld geen rol speelt!" Inder
daad stond Nederland voor de taak om de "tegengestelde politieken" op te 
lossen, maar - anders dan in het geval van deze stripfiguur - speelde voor 
Nederland geld, of beter gezegd: het gebrek eraan, een grote rol. Het geduld 
van Nederland om tot een aanvaardbare uitwerking van de overeenkomst 
met de Republiek te komen zou er in de loop van 1947 in aanzienlijke mate 
door bepaald worden.
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II. Ondertekening en eerste schreden tot uitvoering van het "werkelijke 
Linggadjati"

a. De mogelijkheden van de "aankleding" van het Akkoord onderzocht
Oost-Indonesië als ideaal model?
De gunstige beslissing van de Tweede Kamer over het Akkoord van Ling

gadjati heeft een echo gekregen op de conferentie, waar dit Akkoord voor 
een deel van Indonesië, namelijk Oost-Indonesië (Indonesia Timoer), werd 
uitgevoerd, te weten op de conferentie van Den Pasar op Bali, van 18 tot 24 
december 1946. In vervolg op de Malino-conferentie en de minderhedencon- 
ferentie van Pangkal Pinang werd hier, informeel al vanaf 7 december 1946,

Op woensdag 18 december 1946 werd te Den Pasar (Bali) door de luitenant-gouverneur- 
generaal dr.H.J. van Mook de conferentie geopend, die was bijeengeroepen, teneinde te be
raadslagen over de staatkundige opbouw van dit gebied, uitlopend op de vorming van een 
nieuwe deelstaat Oost-Indonesië. V.l.n.r.: C.J.H.R. de Waal, plv.algemeen regeringscommis
saris voor Borneo en de Grote Oost; dr.W. Hoven, wd.directeur Binnenlands Bestuur; dr.H.J. 
van Mook en mr.E.O. baron van Boetzelaer, wd. le  gouvernementssecretaris. Op de tweede 
rij achter de landvoogd: mevr.A.D. van Mook-Maureau. (Foto Anefo)
Ministerraadsdebat over Den Pasar: zie ommezijde.
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Toelichting op foto ommezijde:

Naar aanleiding van de opmerking vanuit de ministerraad dat de landvoogd in Den Pasar wellicht te 
hard van stapel was gelopen - er was zelfs al een staatshoofd gekozen voor een staat, waarvan de 
grondslag nog niet door de regering was goedgekeurd - merkte minister Jonkman in de kabinetszitting 
van 23 december 1946 op, “dat Dr. van Mook in Den Pasar stellig heeft gewezen op het voorlopige 
karakter van het ontwerp. Bij de beoordeeling van een en ander moet men ook niet vergeten dat de 
situatie op Borneo - en ook op Celebes - nog veel te wenschen overlaat, in het bijzonder in het zuidelijk 
gedeelte van deze eilanden. Een krachtig optreden tegen het extremisme zal wellicht het meest accep
tabel en doeltreffend zijn in den vorm van een door Nederland verleenden 'bijstand' aan een voor- 
loopig Staatshoofd. Ook in dit licht moet men de verkiezing van dezen functionaris bezien. Soekawati, 
als Staatshoofd genoemd, is jarenlang lid van den Volksraad geweest en zeer Nederlandsch gezind. 
Hij is overigens geen sterke figuur." (Uit: Notulen van de vergadering van de ministerraad op 23 dec. 
1946, in: Van der Wal VI, nr.303, p.639)
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beraadslaagd door 55 gekozen en 15 benoemde vertegenwoordigers uit alle 
bevolkingsgroepen van Oost-Indonesië over de vorming van een deelstaat 
binnen de toekomstige federatie VSI uit het gebied van het vroegere gewest 
"Grote Oost", met restricties voor Nieuw-Guinea. Het Akkoord van Lingga
djati werd gezien als een verruiming van de mogelijkheden om in Oost-In- 
donesië aan het werk te gaan. Men behoefde niet te wachten totdat een Rijks
conferentie alles zou hebben geregeld. Die Rijksconferentie zou nog slechts 
een definitieve goedkeuring kunnen uitspreken over hetgeen in Linggadjati 
en Den Pasar was en elders zou worden overeengekomen, aldus de opvat
ting die ter conferentie overheerste. In Den Pasar werd uiteraard met span
ning uitgekeken naar de beslissing in Nederland over het Akkoord van 
Linggadjati. Nog tijdens de informele fase van dit overleg hebben de verte
genwoordigers van de "Grote Oost" bij de Staten-Generaal er dan ook, zoals 
al opgemerkt, op aangedrongen "Linggadjati" te aanvaarden als basis voor 
het staatkundig leven van Indonesië. Ook al was Oost-Indonesië in meerder
heid coöperatief ingesteld jegens het Nederlands-Indische gezag, de natio
nalistische stroming had ook in dit gebied weerklank gevonden. Den Pasar 
moest teleurstelling voorkomen bij die nationalistisch ingestelde bewoners 
van dit gebied, die tot dan toe coöperatief waren ingesteld, terwijl de pro-re- 
publikeinse beweging de wind uit de zeilen moest worden genomen. Van 
het resultaat van de Kamerdebatten in Den Haag werd dan ook ter conferen
tie met voldoening kennis genomen. Van Mook kreeg de nodige felicitaties 
met zijn werk.

Aan de orde was in Den Pasar een ontwerp-regeling tot vorming van de 
staat Oost-Indonesië. Van Mook was openhartig in zijn openingsrede over 
hetgeen op het spel stond. Hij ging ervan uit dat, indien de politieke vrede in 
een deel van de archipel kon worden hersteld en daarmee het vertrouwen 
tussen Indonesiërs en Nederlanders kon worden gegrondvest, dit zonder 
twijfel door de kracht van het voorbeeld ook anderen zou kunnen meesle
pen. Den Pasar mocht derhalve niet mislukken. Problemen op deze confe
rentie betroffen de vlag - sommige afgevaardigden wensten de rood-witte 
republikeinse vlag voor geheel Indonesië, hetgeen op sterk verzet stuitte, 
onder meer van de Zuid-Molukken -, het uitzonderen van Nieuw-Guinea in 
de voorstellen van de Nederlands-Indische regering, de invloed van de cen
trale overheid via een toezichthoudende commissaris en de bevoegdheidsaf
bakening ten opzichte van de federatie. Al eerder is gewezen op de wens van 
Van Mook en de Nederlandse regering om voor Nieuw-Guinea een bijzon
dere positie te scheppen. De ontwerp-regeling die in Den Pasar werd voorge
legd, wilde dit eilandsdeel, dat pas door de oorlog enigszins behoorlijk in 
kaart was gebracht, voorshands buiten Oost-Indonesië houden in afwachting 
van een nadere beslissing. Zowel het bestuur als de exploratie en exploitatie 
van het eilandsdeel konden volgens Van Mook moeilijk op de schouders van 
de jonge deelstaat Oost-Indonesië worden gelegd. Het bleek evenwel niet 
mogelijk aan de Nederlandse wens om Nieuw-Guinea eventueel geheel
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buiten de federatie te houden te voldoen. Om allerlei politieke, economische 
en historische redenen, zoals de rechten van de sultan van Tidore op gebie
den aan de noordkant van het eilandsdeel, wenste de vergadering dat vast
gelegd werd dat Nieuw-Guinea deel zou uitmaken van de federatie, maar 
dat nader zou worden beslist over de indeling van het eilandsdeel en zijn 
verhouding tot de staat Oost-Indonesië en de toekomstige federatie. Achter 
de kwestie van de positie van de commissaris van de Kroon en de bevoegd
heidsafbakening ten opzichte van de toekomstige federatie school een poli- 
tiek-psychologisch probleem, namelijk dat van de gelijkwaardigheid ten op
zichte van de Republiek. Die Republiek oefende immers, daarin bevestigd 
door het Akkoord van Linggadjati, het de-facto-gezag uit over grote gebie
den, voordat de bevoegdheden van de federatie omschreven waren. De ont
werp-regeling reserveerde te strak, los van de latere federatieve ordening, 
bepaalde rechten voor de federatie, waardoor Oost-Indonesië ten opzichte 
van de Republiek anders leek te worden behandeld. In de definitieve tekst 
van de regeling tot vorming van de staat Oost-Indonesië is getracht de ge
dachte van de zelfbeschikking op dit punt te verzoenen met de realiteit van 
een schema voor de werkverdeling op dat moment, tussen de Nederlands- 
Indische landsregering - bij afwezigheid van federatie en Unie - en de deel
staat. Het kwam er op neer dat een lijst van voorlopig aan het land (op dat 
moment: de Nederlands-Indische regering) overgedragen bevoegdheden 
werd overeengekomen, onder nadrukkelijk voorbehoud van de beslissingen 
die zouden worden genomen bij de oprichting van de federatie in Indonesië. 
In dit verband is ook het verzet te begrijpen tegen de bevoegdheid van de 
Commissaris van de Kroon om tussenbeide te komen, indien de 13 autono
me gemeenschappen (of daerahs) of andere rechtsgemeenschappen meenden 
dat hun rechten onvoldoende in acht werden genomen. Dit artikel verviel, 
waardoor deze Commissaris raad en steun zou verlenen aan de staat en zou 
waken over een rechtvaardige behandeling van de onderscheidene bevol
kingsgroepen. Deze persoon zou de waarborg voor samenwerking met Ne
derland moeten verbeelden, maar de vraag bleef hoe deze persoon zich zou 
verhouden tot het staatshoofd van de deelstaat, de president.

Op 24 december 1946 werd tot president van Indonesia Timoer gekozen 
de Balinees Tjokorde Gde Rake Soekawati, afkomstig uit een adellijk geslacht 
en opgeklommen in het Nederlands-Indische bestuur, oud-lid van de Volks
raad en bekend staand als een conservatief die uit was op voortzetting van 
de samenwerking met Nederland. Zijn kandidatuur werd duidelijk gesteund 
door Bali, de kleine eilanden, de meerderheid van de Molukken tegenover 
de steun van Celebes en een Molukse minderheid voor een meer radicale 
kandidaat, die voorzitter van de tot voorlopige volksvertegenwoordiging 
omgedoopte conferentie werd. Omdat Van Mook de deelstaat zo snel moge
lijk wilde laten functioneren en hij van de Nederlandse regering geen reactie 
had gekregen op de ontwerp-inrichting van de deelstaat, heeft hij bij ordon
nantie op 24 december 1946 op grond van het Overgangsbesluit Algemeen
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Bestuur Nederlandsch-Indië (Stbl. D. 65), art. 1, lid 4, de Negara Oost-Indo- 
nesië in werking gebracht, volgens de overeengekomen regeling, in afwach
ting van een nadere wettelijke regeling. Van Mook wilde daardoor tevens 
trachten republikeinse extremisten in gebieden van de Oost - zoals op Cele- 
bes - de pas af te snijden.234

In dit verband moet worden gewezen op een andere kant van de Den-Pa- 
sar-idylle, namelijk de zeer gewelddadige wijze waarop van Nederlandse 
kant werd getracht nationalistisch geweld te beantwoorden en te smoren. Op 
Zuid-Celebes heeft kapitein R.P.P. Westerling opzien gebaard met zijn om
streden, maar effectieve pacificatiemethoden die neerkwamen op contra-ter- 
reur door middel van berechting en standrechtelijke executie van personen 
die schuldig werden gehouden, onder meer op basis van getuigenis van 
plaatselijke bewoners, aan moord en intimidatie. Het ging er zijn Depot Spe
ciale Troepen en de samenwerkende delen van KNIL en KL om, in opdracht 
van de legerleiding in Batavia, de goedwillende bewoners te bevrijden van 
hun angst voor nationalistische terreur. Van Mook werd in Den Pasar op de 
hoogte gesteld van de activiteiten van de Nederlandse militairen, die vanaf 
10 december 1946 op gang waren gekomen en tot in maart 1947 zouden 
voortduren. Het door Westerling gebezigde begrip noodrecht op basis van 
de uitgeroepen staat van oorlog, dat ook door andere militaire bevelhebbers 
in deze periode op dit eiland - zij het soms met meer excessen gepaard - is 
gehanteerd, riep veel vragen op bij de autoriteiten in Nederlands-Indië. Het 
aantal slachtoffers van deze methode - enige duizenden - loog er immers niet 
om. Op 9 april 1947 werd tenslotte een commissie van onderzoek onder 
voorzitterschap van de adviseur van de LtGG, mr. K.L.J. Enthoven, in het 
leven geroepen, die in april 1948 over de geweldsexcessen een rapport aan 
de LtGG aanbood. Het rapport verdedigde de excessen op basis van het 
noodweerbegrip. Eind 1948 is dit rapport aan het parlement aangeboden. 
Door publikaties in de pers, zoals in Vrij Nederland van 5 juli 1947, was ook 
de publieke opinie in Nederland gealarmeerd geraakt door de berichten over 
hetgeen op Zuid-Celebes was voorgevallen. Logemann (PvdA) heeft de mi
nister van Overzeese Gebiedsdelen op 8 juli 1947 schriftelijk over deze 
kwestie vragen gesteld. Hoewel de Haagse politieke wereld door informatie 
van de CG en brieven van personen in Indië van de geruchten over de voor
vallen op Zuid-Celebes op de hoogte was, was deze zaak tot dan toe stil ge
houden. De CPN-fractie in de Tweede Kamer zou van de bekend geworden 
excessen dankbaar en sarcastisch gebruik maken bij de beoordeling van het 
regeringsbeleid om tenslotte met militaire hand, zoals dat heette, rust en or
de in republikeins gebied te herstellen. Van vervolging van de schuldigen 
aan excessen is het, ondanks de aankondiging daarvan door de regering bij 
de aanbieding van het rapport aan het parlement, na enkele aanzetten nooit 
gekomen. Westerling zelf ging op basis van nadere rapporten van de leger
commandant in Indië en de procureur-generaal aldaar vrijuit. Uiteraard 
heeft de zaak van de Republiek voordeel gehad bij de berichten over de ex-
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cessen op Zuid-Celebes, zoals bij de (voortgezette) behandeling van de In
donesische kwestie in de Veiligheidsraad van de V.N. in november 1947 (zie 
in dit hoofdstuk onder par. IV.c: De VR-resolutie van 1 november 1947). Het 
rapport-Enthoven moest ook dit soort anti-Nederlandse propaganda pare
ren. De problemen op Celebes bewezen dat de Den Pasar-idylle een zekere 
schone schijn in zich borg. Het Nederlandse militaire optreden mocht dan 
het nationalistisch geweld tegen de terugkeer van het Nederlandse gezag na 
de Japanse bezetting hebben gesmoord, het zou een illusie zijn te menen dat 
daarmee de coöperatieve houding brede ondersteuning had gevonden. Eer
der kon verwacht worden dat de sentimenten ten gevolge van het Neder
landse optreden nog eens hun tol zouden eisen.235

Nieuwe richtlijnen voor de CG
Aan Nederlandse kant werd de voorbereiding van de verdere onderhan

delingen met de Republiek ter hand genomen. De CG moest naar Indië te
rugkeren met nieuwe instructies en in zo mogelijk uitgebreide bezetting, 
vooral om op financieel-economisch gebied tot nadere afspraken te komen. 
De economische kant van het Indië-vraagstuk behelsde zaken als de verzor
ging van de economische wederopbouw en het herstel van het inter-Indone- 
sische en Nederlands-Indonesische economisch verkeer, waarvoor afspraken 
over het rechtsherstel van ondernemers, waarborgen voor bedrijfs- en rechts
zekerheid, regelingen van het import- en exportregime en het deviezenver- 
keer noodzakelijk waren, allemaal zaken die in 1947 steeds meer op de voor
grond zouden komen te staan. Van het genoemde vraagstuk was echter de 
financiële kant het meest klemmend op korte termijn. De zorgen daarover en 
over de wijze waarop de onopgeloste economische vraagstukken met be
trekking tot het republikeinse gebied Nederland voor niet te ontwarren fi- 
nancieel-economische knopen (deviezen!) dreigden te stellen, zou de mi
nister van Financiën tenslotte doen belanden in het kamp van de "hard li- 
ners" ten opzichte van de Republiek. De Indië-zaak had overigens twee fi
nanciële kanten: een civiele en een militaire. Nederland was groot-schuldei- 
ser ten opzichte van de Nederlands-Indische regering - zie hierover in Band 
B, hoofdstuk IV, par. V.4, van dit boek - en de vraag was hoe de schuldveref
fening in de toekomstige staatsconstructie verzekerd was. Lieftinck erkende 
dat het aanvullen van de overeenkomst van Linggadjati met enkele financië
le artikelen niet wel mogelijk was en zou moeten leiden tot controverses met 
de Republiek. De verklaring van de minister van O.G. in het Kamerdebat 
van 19 december 1946 dat, indien bij de nadere uitwerking van het Akkoord 
onvoldoende samenwerking op financieel-economisch gebied zou blijken, de 
Nederlandse regering zich van de overeenkomst zou losmaken, had Lief
tinck enige zekerheid gegeven. Concreet stelde Lieftinck in het kabinetsbe
raad van 23 december 1946 voor de CG te doen uitbreiden met een financi
eel-economisch deskundige en een aantal richtlijnen vast te stellen voor de 
aanpak van het probleem. Kern voor Lieftinck was de erkenning door de (te 
vormen) federale staten in Indonesië dat de federatie de schulden ten op-

2536



Par. II. Ondertekening en uitvoering van het "werkelijke Linggadjati"

zichte van Nederland diende over te nemen. Teneinde te voorkomen dat bij
voorbeeld door muntmanipulatie deze schuldpositie werd uitgehold, hechtte 
Lieftinck grote waarde aan het scheppen van waarborgen voor de inrichting 
van de openbare financiën en het geldwezen. Een Unie-orgaan zou op een en 
ander toezicht moeten houden. Door de nodige voorwaarden te scheppen 
voor het aantrekken van vreemd kapitaal kon de financieel-economische re
constructie van Indonesië - en derhalve de terugbetaling van de schulden 
aan Nederland - worden verzekerd. De nodige garanties voor eigendom en 
deviezenexport moesten dan kunnen worden gegeven. De minister van Fi
nanciën stipuleerde dat de deviezenopbrengst mede tot zekerheid strekte 
voor de voldoening van de verplichtingen jegens Nederland. Een en ander 
zou vóór de voorgenomen oprichting van de VSI, 1 januari 1949, moeten zijn 
afgerond.236

Maar er was op financieel gebied meer aan de hand. Kon de civiele kant 
van de schulden van Indië jegens Nederland nog worden gezien als een gro
tendeels interne, want in guldens te verrekenen, zaak van lange termijn, de 
militaire kant van de schuldenkwestie was urgenter en had door zijn korte 
termijn gevaarlijk politieke consequenties. Die militaire kant betrof door Ne
derland aan Nederlands-Indië geleverde deviezen (vooral Engelse ponden) 
ten behoeve van de zogeheten "maintenance", dat wilde zeggen het "onder
houd" van troepen en materieel in brede zin. In de vergadering van de Raad- 
MAK van 24 december 1946 rekende Lieftinck de aanwezigen voor hoe Ne
derland door de deviezenuitgaven voor militaire doeleinden in Indonesië in 
grote moeilijkheden zou komen te verkeren bij ongewijzigd beleid. Waar het 
op neerkwam was dat Nederlands-Indië in tegenstelling tot de verwachtin
gen de "maintenance" in vreemde valuta niet kon betalen en dat Nederland 
voorschotten deed aan Batavia uit een pondenovereenkomst met Engeland, 
die echter zou vervallen tegen maart 1948. Aangezien Engeland zelf grote fi
nanciële problemen had, was te voorzien dat Engeland op het vervallen van 
de Nederlandse schuld voor militaire uitgaven in dat jaar tegen die maand 
zou vasthouden. Lieftinck verwachtte dat de pondenschuld voor de militaire 
uitgaven van 1946 en 1947 ten bedrage van 120 miljoen pond dan in dollars 
zou moeten worden voldaan, hetgeen Nederland zou verplichten tot het li
quideren van het dollarbezit in de V.S.. Het aantasten van dat bezit zou het 
moeilijk maken verder krediet, waarvoor dat bezit op indirecte wijze als on
derpand kon dienen, te verwerven. Vandaar dat Lieftinck concludeerde dat 
het politieke en militaire beleid er op gericht zou moeten zijn de directe be
trokkenheid van Nederland tegen einde 1947 te liquideren. De taak van de 
strijdmacht in Indië zou zo spoedig mogelijk omgezet moeten zijn in een 
zuiver politiële. Aangezien de Nederlandse betalingsbalans volgens Lieftinck 
pas in 1951 in evenwicht zou zijn, zei hij er bij dat het uitgesloten was dat 
Nederland in staat zou zijn een krijgsmacht van 50.000 man - de helft van 
wat er op dat moment stond - te handhaven voor een bezettingstaak in Indië. 
Het was een harde waarheid, waarmee de militaire en de politieke top in
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Den Haag moeite had. Schermerhorn, op de hoogte gesteld door Lieftinck 
van dit overleg en de cijfers, zag er eens te meer een bewijs in van de juist
heid van het streven van de CG om op korte termijn tot een gestabiliseerde 
toestand te geraken.237 Tegenover de financiële Jobstijdingen had de regering 
te maken met sterke druk vanuit het militaire hoofdkwartier in Nederlands- 
Indië, waar de bestandsschendingen en de hetzes van republikeinse kant - 
onder meer via radio Djocja van de kant van generaal Soedirman, de militai
re opperbevelhebber van de Republiek, om de strijd voor de onafhankelijk
heid voort te zetten (14 december 1946, herhaald op 26 december 1946) - 
hadden geleid tot grote woede bij vooral de militaire autoriteiten te Batavia, 
hetgeen zich ontlaadde in een zeer lange brief van generaal Spoor aan Beel 
van 21 december 1946. Daarin waarschuwde Spoor de minister-president 
voor verdergaande Indonesische acties en voor de ondermijning van het Ak
koord, tenzij de wapens zouden spreken en de Republiek zich dientengevol
ge zou intomen. Indien lijdelijk moest worden toegezien dat het gezag werd 
ondermijnd en een fatale lijn voor Indië werd voortgezet - hiervoor vreesde 
Spoor met name bij uitwerking van het Akkoord door de CG -, de overeen
komsten werden gesaboteerd en "het bloed van onze soldaten" daarvoor 
moest worden betaald, dan wenste Spoor niet langer de verantwoordelijk
heid te dragen. Het Nederlandse gezag diende volgens de generaal getoond 
te worden, tenzij de goede wil en het geld ontbraken: dan was elk offer dat 
nog werd gebracht zinloos.238

Eén ding was derhalve duidelijk: het Akkoord kon een uitgangspunt zijn 
voor goede verhoudingen, indien de beide partijen dat wensten. Zou de Re
publiek weigeren het Akkoord naar letter en geest volgens Nederlandse in
terpretatie uit te voeren, dan bleef Nederland weinig anders over dan de 
nieuwe rechtsorde met geweld op te leggen. Omgekeerd kon de Republiek 
niet eindeloos alle door Nederland gevraagde concessies ter uitvoering van 
het Akkoord doen, zonder verraad te plegen aan de eigen ontstaansgrond 
met alle binnenlands-politieke gevolgen vandien. Deze patstelling maakte 
een Nederlands militair optreden onafwendbaar, tenzij aan Nederlandse 
kant als gevestigde mogendheid politiek begrip zou kunnen worden opge
bracht voor de geringe manoeuvreerruimte van een jonge en instabiele on
derhandelingspartner als de Republiek. Maar zelfs als dat begrip aanwezig 
was en kon leiden tot pogingen om door onderhandelingen elkaar toch op 
een compromis te vinden, speelde de tijdsdruk een fatale rol. De optie voor 
een Nederlands militair optreden, die op basis van schending van het Ak
koord tegenover de buitenwereld kon worden "verkocht", was namelijk 
door de financiële problemen van het moederland gelimiteerd. Beel en de 
zijnen stonden derhalve voor de vraag in hoeverre vertrouwen kon worden 
gesteld in de goede afloop van de politieke onderhandelingen met de Repu
bliek en in de uitvoering van het Akkoord zonder dat de kansen op de mo
gelijkheid om militair te kunnen optreden werden verspeeld. Lieftinck kreeg 
derhalve ook hier een sleutelrol toebedeeld: zou hij verdere medewerking
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De legercommandant in Nederlands-Indië, de luitenant-generaal S.H. Spoor, bezoekt de 
minister-president dr.L.J.M. Beel op 21 januari 1947. (Foto Anefo)

"Op het oogenblik is een scherpe hetze tegen het Nederlandsche gezag aan den gang in de Republi- 
keinsche pers en radio, welke van grooten invloed is op de Indonesische troepen. Als aan deze van 
nature heethoofdige lieden gezegd wordt, dat zij thans lang genoeg geduld hebben gehad en nu eens 
moeten laten zien waartoe zij in staat zijn, kan men dadelijk repercussies verwachten aan de fronten. 
Men moet ook wel bedenken, dat het uit Aziatisch oogpunt bezien, niet wel begrepen kan worden, 
waarom wij ons zoo lang rustig houden en dat men bij den tegenstander al te spoedig geneigd is dit 
uit te leggen als angst of zwakte. Uit al deze omstandigheden volgt, dat botsingen onvermijdelijk zijn, 
omdat de politieke leiding onmogelijk tot een bevredigend resultaat kan komen, voordat op het psy
chologische moment een zeer harde slag is toegebracht aan de militaire formaties. Voor de toekomst en 
het welzijn van het volk van Indonesië is het echter noodzakelijk, de politieke leiders door een gevoelige 
tik tot de realiteit terug te brengen, zulks met name ook ter wille van de goedwillende Indonesiërs." 
(Uit: Uiteenzetting van de militaire situatie door den Legercommant N.I., volgens: Verslag van 
de vergadering van de Raad voor Militaire Aangelegenheden van het Koninkrijk op 21 jan. 1947, in: 
Van der Wal VII, nr.40, p.123)
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weigeren aan het openhouden van een militaire optie, dan was men ofwel 
overgeleverd aan de republikeinse eisen ofwel gedoemd tot een politieke cri
sis ten gevolge van het vertrek van de minister van Financiën. Een al te lang 
uitstel van militair optreden zou bovendien het vertrek van militaire kop
stukken kunnen betekenen met alle binnenlandse repercussies van dien.

Op 2 januari 1947 werd in het kabinet overlegd met welke richtlijnen de 
CG zou terugkeren naar Indië en hoe de regering en de CG in staat zouden 
moeten worden gesteld om de financieel-economische problemen en de 
staatsrechtelijke vormgeving van het nieuwe bestel, met name de Unie, aan 
te kunnen. Jonkman kwam met het voorstel om zijn taken te verlichten door 
de benoeming van twee ministers Zonder Portefeuille, te weten voor de fi
nancieel-economische aangelegenheden bij het Indische vraagstuk en voor 
Unie-zaken - die tevens de Unie-gedachte tot uitdrukking zou kunnen bren
gen - in de personen van dr. A.D.A. de Kat Angelino, hoofd ambtenaar ter 
beschikking van de minister van O.G., en R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, 
adviseur in algemene dienst van de LtGG. Dit voorstel bleek niet goed te 
vallen in de Raad, met name niet bij Beel en Drees. Beel vreesde competen
tiekwesties en had bezwaren tegen de toekenning van de ministersrang aan 
de beoogde assistenten van Jonkman vanwege het daaruit voortvloeiende 
recht aan de kabinetszittingen deel te nemen. Drees liet weten een afzonder
lijke Raad voor de Overzeese Gebiedsdelen als onderraad uit de minister
raad, zoals Jonkman als uitweg uit het hierboven laatstgenoemde door Beel 
in het midden gebracht probleem had voorgesteld, niet toe te juichen, omdat 
dan de meest belangrijke beslissingen buiten de gewone ministerraad dreig
den te worden genomen. Bovendien meende Drees dat een benoeming van 
De Kat Angelino, die als tamelijk sceptisch met betrekking tot het Akkoord 
bekend stond, een verkeerde indruk op de buitenwacht kon maken. Evenzo 
kon de vraag worden gesteld of de beoogde Indonesiër, die vooral had uit
geblonken in zijn trouw jegens Nederland, nu wel de juiste persoon was om 
de Unie in te leiden, zoals Jonkman ook zelf wel toegaf. Het plan verdween 
daarop geheel van tafel: De Kat Angelino zou wel in een hoge positie onder 
verantwoordelijkheid van de minister van O.G. met een team de financieel- 
economische regeling voorbereiden, waaraan op korte termijn dringend be
hoefte was, zoals Lieftinck niet naliet te betogen.

Het tweede punt betrof de versterking van de CG met de nodige specialis
ten om het Akkoord van Linggadjati conform de in Den Haag geformuleerde 
wensen uit te werken. Bij de bespreking van de eindversie van de regerings
verklaring in het kabinetsberaad van 8 december 1946, was gebleken dat er 
een algemene wens bestond om de CG uit te breiden met een staatsrechtelijk 
en een financieel-economisch deskundige. De CG had dan wel de sfeer we
ten te scheppen voor het voeren van de onderhandelingen in Indië, maar de 
CG was in de ogen van veel ministers tekort geschoten zodra nauwkeurige 
en uitputtende afspraken moesten worden gemaakt. Op 9 december 1946 be
sloot de Raad op voorstel van Beel tot uitbreiding van de CG en de daarvoor
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noodzakelijke wettelijke stappen over te gaan. In het deel van het kabinets
beraad van 2 januari 1947, waaraan ook de CG deelnam, kon de naam van de 
beoogde financieel-economisch deskundige binnen de CG, drs. S. Posthuma, 
buitengewoon hoogleraar in de vraagstukken van het bankwezen aan de 
Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam en een van de direc
teuren van De Nederlandsche Bank, worden bekend gemaakt. Posthuma zou 
zo spoedig mogelijk de CG naar Indië dienen na te reizen. De minister-presi
dent deelde de CG in dit verband mee dat op korte termijn zou worden be
slist over de benoeming van een vijfde CG-lid, de staatsrechtdeskundige, die 
juridisch advies zou kunnen geven bij de opbouw van de nieuwe rechtsorde 
van het Koninkrijk. Op 27 januari 1947 hechtte het kabinet goedkeuring aan 
de voordracht voor deze CG-post van de hoogleraar volkenrecht (RU 
Utrecht, 1919-1938 en vanaf oktober 1947; GU Amsterdam 1938-1941; RU 
Leiden 1946-1947) en staats- en administratief recht van de Nederlandse ge
westen overzee (GU Amsterdam 1938-1941), tevens vice-president van de 
Bijzondere Raad van Cassatie, dr.mr. J.H.W. Verzijl. De voorbereiding van 
de wettelijke basis voor deze voorgenomen uitbreiding van de CG zal, teza
men met de beschrijving van het snelle debacle van deze uitbreiding van de 
CG, verderop in deze paragraaf - onder het hoofd Opnieuw: de realiteit in Indië
- aan de orde worden gesteld. In het kabinetsberaad, voorafgaand aan het 
overleg met de CG over de nieuwe richtlijnen, was duidelijk naar voren ge
komen dat een deel van het kabinet alleen nog vertrouwen in de CG kon 
hebben, indien dit college - naar de woorden van de uiterst kritische katho
lieke minister Huysmans - van de nodige "bewaarengelen" was voorzien. 
Van Maarseveen had zelfs liever gezien dat de CG helemaal niet meer naar 
Indië werd gezonden. Na een daartoe gedane voorzet van Lieftinck stelde 
Beel voor om de CG zo spoedig mogelijk naar Indië te laten vertrekken - in 
afwachting van de wettelijke voorbereiding daartoe zonder uitbreiding - om 
de financieel-economische regeling in het politiek gunstige klimaat tot stand 
te brengen. Nadat de tweede man in het kabinet en aanvoerder van de 
PvdA-bewindslieden, minister van Sociale Zaken W. Drees, had gewaar
schuwd de militaire maatregelen in Indië niet enkel uit financieel oogpunt te 
beschouwen en - als zuinig man - had geklaagd over de in brede kring aan
stootgevende hoge kosten van de CG, besloot het kabinet dat de CG zou 
vertrekken en zich in het bijzonder zou hebben te richten op het sluiten van 
een financieel-economisch akkoord en op de coördinatie van dit akkoord met 
de nieuwe staatsrechtelijke verhoudingen. Verder zou de CG het orgaan van 
bijstand (art. 10 d van de ontwerp-overeenkomst) moeten voorbereiden. 
Omtrent de vervanging van Van Mook, die had aangekondigd eerlang te 
willen vertrekken, werd nog geen beslissing genomen. De geruchten over de 
vervanging van Van Mook en de benoeming van Posthuma en Verzijl was 
voor Van der Goes aanleiding onmiddellijk aan Beel een briefje te schrijven 
met de wens dat in Indië iemand zou worden benoemd die de gewenste 
koers van de regering zou kunnen versterken. Hij waarschuwde dat de he-
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ren Posthuma en Verzijl grensgevallen waren, die wellicht nog net binnen 
het kader van de regeringspolitiek acceptabel waren. De regering diende 
derhalve - aldus de boodschap - het politieke draagvlak ter linkerzijde voor 
de regeringspolitiek goed in de gaten te houden. Na de motie Romme-Van 
der Goes met betrekking tot "Linggadjati" had de regering echter allereerst 
de zorg om de KVP achter de politiek in de Indonesische kwestie te houden. 
Daarom draaide alles om de verzekering van de "aankleding" van "Lingga
djati".239

In de aansluitende vergadering van het kabinet met de CG vormde de 
machtiging tot ondertekening van de ontwerp-overeenkomst het belangrijk
ste punt. Schermerhorn en de zijnen kregen van Jonkman te horen dat onder
tekening alleen kon plaatsvinden met inachtneming van een briefwisseling, 
waarin naar de CG-toelichting en de regeringsverklaring, zomede naar de 
nog op te stellen reglementen met betrekking tot de inrichting van de VSI, 
het samenwerkingsorgaan en de arbitrage zou moeten worden verwezen, 
met een financieel-economische overeenkomst, met de afkondiging van het 
bevel tot het staakt-het-vuren en met de verzekering van de vrijlating van de 
geïnterneerden (kleine motie-Romme). Namens de CG ging de CG-voorzitter 
met deze voorwaarden akkoord. Hij zag wel problemen bij de afkondiging 
van het bevel tot het staakt-het-vuren. Onderzocht zou moeten worden of de 
Indonesiërs een daadwerkelijke wapenstilstand niet wilden of niet konden 
nakomen. In het laatste geval zou samenwerking toch moeten worden nage
streefd. De CG-voorzitter zelf sloot niet uit dat de Republiek een Nederlands 
optreden tegen extremisten zou gedogen. Beel moet begrepen hebben dat 
hier een zaak in het geding was, die niet in Nederland op voorhand geheel 
kon worden beslist en geregeld. Vandaar dat hij toegaf dat het onmogelijk 
was bij voorbaat een standpunt voor iedere denkbare situatie te bepalen. Het 
ging er hem vooral om dat de CG de regering voortdurend "van uur tot uur" 
op de hoogte hield van de ontwikkelingen. Van de kant van de CG werd 
aansluitend opgemerkt dat niet uitgesloten moest worden geacht dat het 
parlement van de Republiek (Komite Nasional Indonesia Poesat, KNIP) al
leen de ontwerp-overeenkomst wilde aanvaarden of dat de republikeinse 
delegatie een eigen toelichting op het Akkoord zou willen geven. De CG 
werd echter op het hart gebonden zich aan de richtlijnen te houden of anders 
nieuwe instructies te vragen. Dat voor de regering een financieel-economisch 
akkoord een essentiële voorwaarde was voor het voortbestaan van de poli
tieke overeenkomst, werd de CG-leden met klem op het hart gedrukt. Jonk
man en Beel hebben de CG vervolgens duidelijk gemaakt dat de CG zich 
diende te beperken tot de voorbereiding van de nieuwe rechtsorde. In geen 
geval werd het plan van Schermerhorn gesteund om de CG-staf op te bou
wen als een soort voorgeborchte van het Unie-secretariaat. In het vooraf
gaand kabinetsberaad had met name Drees met kracht ervoor gepleit te 
voorkomen dat de CG in Indië een soort eigen regeringsapparaat zou op
bouwen en zich zou gaan wijden aan zaken als de toekomstige staatsrechte-
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lijke verhoudingen, waarin hij het kabinet gemakkelijk heeft mee gekregen. 
De vraag was dan gerechtvaardigd welke taak de CG had bij de uitvoering 
van de ontwerp-overeenkomst. Omdat de CG geen verordenende bevoegd
heid bezat, meende de Raad na een betoog van Jonkman dat de CG de rege
ring zou adviseren over de verdere vormgeving van de deelstaat Oost-Indo- 
nesië om geen ongelijkheden ten opzichte van de Republiek te scheppen - 
daarmee had de CG immers direct onderhandeld namens de Nederlandse 
regering -, maar dat over de juridische basis werd beslist in Nederland. 
Schermerhorn had uitstekend begrepen dat vooral de katholieke ministers 
door de gebeurtenissen in de laatste maanden van 1946 de schrik in de benen 
hadden gekregen, waardoor zij het kabinet met succes onder druk hadden 
gezet om de CG in haar gezagsaanspraken aan te tasten en in te perken. 
Vandaar zijn nogal bitter gestemd slotwoord in dit kabinetsoverleg. Hij 
achtte het verschil in "klimaat" tussen Nederland en Indië zo groot, dat hij 
voorspelde dat het opnieuw de grootste moeite zou kosten op de hoogte te 
blijven van eikaars denkwijzen en bedoelingen. Hij constateerde verder dat 
de CG op zwakker voeten naar Indië terugkeerde dan zijzelf had gehoopt te 
zullen doen en in Indië volgens hem werd verwacht.240

Toch heerste er een zeker optimisme in regeringskringen, dat het zou kun
nen lukken om in Indonesië in 1947 toch tot nieuwe verhoudingen te komen. 
Jonkman hield er zelf wel rekening mee dat de Republiek de Nederlandse 
voorwaarden niet zonder meer zou slikken, maar zelfs Schermerhorn was 
van oordeel dat de CG-interpretatie tegenover de Republiek kon worden 
verantwoord.241 Koningin W ilhelmina had op oudejaarsavond in een 
Nieuwjaarsboodschap tot het Nederlandse volk de wens uitgesproken dat 
1947 de nieuwe rechtsorde naderbij mocht brengen, waarvoor van verschil
lende zijden alle krachten werden ingespannen. Op Nieuwjaarsdag had Beel 
in een radioredevoering (zie de foto in Band A, p. 69) gesteld dat in 1946 in
zake Indonesië nog niet het gestelde doel was bereikt, maar dat 1946 wel de 
mogelijkheid had verruimd om gezamenlijk constructief werk te doen in 
wederzijds vertrouwen.242 Deze toch optimistische sfeer was bestreden door 
Gerbrandy in zijn functie als voorzitter van "Rijkseenheid". In een radiorede 
voor beide zenders op 2 januari 1947 betoogde hij dat met de koninklijke re
devoering uit 1942 was gesold en dat de Grondwet was geschonden, in het 
bijzonder door één man, de LtGG Van Mook. De rijkseenheid, in 1942 ook 
door Van Mook voorop gesteld, was volgens Gerbrandy losgelaten ten fa
veure van een constructie waarbij een staat werd geschapen - buiten de 
Grondwet om -, waarmee een contract was aangegaan. Schermerhorn had in 
reactie op deze radiorede Beel gevraagd om een woord van de kant van de 
regering ofwel Van Mook te machtigen zich te verdedigen. De regering deed 
te weinig aan positieve voorlichting ten gunste van het Akkoord, aldus zijn 
gedachtengang. In de avond van 3 januari 1947 kwam de regering al met een 
verklaring, waarin geprotesteerd werd tegen de denigrerende woorden van 
Gerbrandy jegens Van Mook en verder werd verwezen naar het beleid van
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Gerbrandy in oorlogstijd, toen deze Van Mook had benoemd tot minister 
van Koloniën en tot LtGG. Gerbrandy ging echter onverdroten voort met zijn 
beschuldigingen.243

Opnieuw: de realiteit in Indië
Met op de achtergrond het politiek gerommel over het Akkoord, met het 

schrille geluid van opposant Gerbrandy als boventoon, waarvoor nieuwe 
munitie zou worden geboden in de publikatie door Elseviers Weekblad op 11 
januari 1947 van een bloemlezing uit de geheime notulen van het overleg te 
Linggadjati onder de kop "Eerloos gesol met Nederlandse Kroon" - zie over 
deze publikatie en de veroordeling van de hoofdredacteur van E.W. wegens 
diens weigering zijn bron te noemen en ondanks het beroep op het journa
listieke verschoningsrecht ook in dit boek Band C, hoofdstuk VIII, par. Ill.f, 
alsook de beschuldiging van minister Jonkman in zijn schriftelijk antwoord 
aan het Tweede Kamerlid Van der Feltz (CHU) van 9 april 1947 dat deze pu
blikatie in ernstige en bedenkelijke wijze onvolledig, onjuist en tendentieus 
zou zijn - was de CG naar Batavia vertrokken, waar zij op 9 januari 1947 voet 
aan de grond zette. De CG hoorde op 11 januari van Van Mook dat de mili
taire situatie in Indië was verslechterd, dat wilde zeggen dat ofwel ten ge
volge van de hiervoor genoemde redevoering van Soedirman en onwil, of
wel ten gevolge van onmacht de bestandsovereenkomst door verschillende 
republikeinse eenheden nog steeds niet werd nagestreefd en nageleefd. Op 
sommige plaatsen waren de Nederlanders kortweg aangevallen, zoals in 
Medan, Palembang en Padang. Het Nederlands gezag had zich gekeerd te
gen dit republikeinse optreden en bijvoorbeeld in Palembang het stadsge
bied in ruime zin bezet, maar het republikeinse civiele bestuur overeind ge
houden. Vanwege de herhaalde infiltraties door extremisten had Spoor een
zijdig een demarcatielijn bepaald, welke door de Nederlandse troepen met 
kracht van wapens kon worden beveiligd, nadat overleg met de republikei
nen over een bestandslijn volgens Spoor op niets was uitgelopen. Voor de 
CG kwam de vraag derhalve aan de orde of Djocja het Akkoord van Ling
gadjati nog wel wilde uitvoeren. Saboteerden de militairen aan republikeinse 
zijde de uitwerking van het Akkoord, of was het wantrouwen in Djocja - ge
voed door berichten over het optreden van de buitenparlementaire rechtse 
oppositie in Nederland - zo groot dat die uitwerking op losse schroeven 
stond? Zowel Van Mook als Schermerhorn waren van mening dat kordate 
militaire acties aan Nederlandse kant, zoals Spoor die op een aantal punten 
noodzakelijk achtte, gewenst waren en - gezien de beoogde politiek van sa
menwerking zoals door Nederland in het Akkoord vastgelegd - geoorloofd 
waren. Een harde klap bij een onhoudbare toestand, geschapen door perso
nen die een conflict zochten, kon wel eens indruk maken en lucht verschaf
fen, zonder dat dit een algeheel conflict met de Republiek behoefde uit te 
lokken. Zaak was dat voor de buitenwacht duidelijk werd gemaakt dat de 
problemen werden opgeworpen door de tegenpartij, opdat de goede wil aan 
Nederlandse kant werd onderstreept en de goedwillenden werden overge-
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Pteter Sjoerd op glad ijs 

Uit: De Groene Amsterdammer 11 januari 1947 (L.J. Jordaan)
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haald het Nederlandse optreden te steunen. Aldus zou ook het aanzien van 
de Republiek in het buitenland, waarvoor Djocja zeer gevoelig was, in het 
geding kunnen worden gebracht. In deze zin gingen orders uit naar de 
commandanten in de door de Nederlands-Indische regering gecontroleerde 
gebieden op Java en Sumatra.244

Schermerhorn had inmiddels weer contact opgenomen met Sjahrir. De ge
sprekken met de republikeinse premier bevestigden Schermerhorn in zijn vi
sie dat Nederland duidelijkheid had te scheppen over de bedoelingen in In
dië, gelet op de militaire schermutselingen op dat moment of noodzakelij
kerwijze in de toekomst. Sjahrir maakte van zijn kant op 14 januari 1947 be
kend dat nadere besprekingen tussen de delegaties nodig waren, vanwege 
de verklaringen van minister Jonkman over de positie van de Kroon en over 
de uitzondering van Nieuw-Guinea uit de te scheppen staatsconstructies. 
Verwacht kon derhalve worden dat het niet eenvoudig zou worden om het 
"aangeklede" Linggadjati door de tegenpartij zonder meer aanvaard te krij
gen. Van Nederlandse kant moesten de consequenties hiervan onder ogen 
worden gezien. Het was voor de CG daarom niet onwelkom dat de man die 
politiek in Nederland een sleutelrol had vervuld bij de verwerking van 
"Linggadjati" in Nederland, namelijk de fractievoorzitter van de KVP in de 
Tweede Kamer, Romme, op dat moment in Nederlands-Indië op bezoek was 
en kon worden geconfronteerd met de problemen in de uitvoering van de 
Nederlandse parlementaire wensen, zoals in het CG-beraad. Nadat de KVP 
via haar vertegenwoordigers in de commissie-Van Poll (Welter, Van Poll) 
halverwege 1946 over de ontwikkelingen in Indië uit eerste hand informatie 
had kunnen krijgen, moest nu Romme voor de KVP ter plekke de stand van 
zaken in ogenschouw nemen, waarbij het tevens in de bedoeling lag contact 
te leggen met de katholieke zusterpartij, de IKVP, en met personen en orga
nisaties die bij het formuleren van het Indië-beleid van de KVP van belang 
konden zijn. Romme was op 8 januari 1947 vertrokken naar Indië, dat hij op 
25 februari 1947 zou verlaten. In de tussentijd bereisde Romme de Neder
landse enclaves en de Buitengewesten: hij weigerde contact op te nemen met 
leidende republikeinen. Zijn reis zou hem bevestigen in zijn visie dat het 
Akkoord van Linggadjati, zoals in Nederland begrepen, de uiterste grens 
was waartoe Nederland kon gaan. Romme heeft dan ook Beel spoedig vanuit 
Batavia laten weten dat de KVP-houding inzake het Akkoord juist was ge
weest en dat het nodig was de Republiek slechts korte tijd voor een defini
tieve beslissing over het ("aangeklede") Akkoord te gunnen. Dat was vol
gens Romme om psychologische, militaire en financiële redenen het beste. 
Als de Republiek het Akkoord zou goedkeuren, diende het herstel van orde 
en rust volgens Romme actief ter hand te worden genomen. Romme had be
grepen dat partijgenoot en CG-lid Van Poll tegen de effecten van een derge
lijke pacificatie opzag, maar dat was in de ogen van Romme slechts een ge
tuigenis van een "angstwekkend pacifisme". De opvattingen van Romme 
over de Republiek enerzijds en zijn steun aan het "aangeklede Linggadjati"
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De voorzitter van de KVP-fractie in de Tweede Kamer, mr.C.P.M. Romme, vertrok op 8 ja
nuari 1947 naar Indië, bezocht de Nederlandse enclaves en de Buitengewesten en beëindig
de zijn rondreis op 25 februari 1947. Romme heeft geweigerd om op zijn rondreis met lei
dende republikeinen in contact te treden.
Deze foto is genomen tijdens het verblijf van Romme in Indië. Het originele bijschrift luidt 
als volgt: "Carnaval te Batavia, 15 Februari 1947. Voor het eerst in de geschiedenis brengt 
Prins Carnaval Z.K.H. Gerard de Eerste een bezoek aan Batavia. Het behoeft geen betoog, 
dat het bezoek van Zijne Kon. Hoogheid, die met een Skymaster van verre landen arriveer
de, in goede aarde viel. Prof. Romme in vroolijke stemming." Romme links op de foto. (Foto 
Anefo)

"Wat Romme betreft, deze zeide mij, dat natuurlijk steeds rekening moest gehouden worden, niet 
alleen met de gevoelens hier, maar ook met die in Nederland; maar dat hij aan zichzelf merkte (en hij 
zit niet eens in een voortdurend met de intiemere feiten in aanraking komend lichaam) hoe moeilijk 
het was dit ook werkelijk te doen als men eenmaal hier met de toestanden kennis maakt." (Uit: Van 
Poll, lid van de Commissie-Generaal, aan Beel, minister-president, 1 februari 1947, in: Van der Wal 
VII, nr.105)
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anderzijds politiek in de archipel. Zo was in reactie op het negeren door 
Romme van republikeinse politici de leider van de katholieke partij in de 
Republiek, Kasimo, niet bereid Romme te ontmoeten. Daartegenover had 
Romme weer moeite met de IKVP, in september 1946 opgericht en door de 
apostolisch vicaris van Batavia, mgr. P.J. Willekens, aan de katholieken aan
bevolen, vanwege het verzet van deze partij onder aanvoering van G. Pastor 
tegen het Akkoord. Romme had zich in een tropische slangenkuil van ge
loofsgenoten begeven; toen hij terugkwam was de onenigheid ook in de ei
gen KVP losgebroken (zie Band A, hoofdstuk I, par. VlI.a, van dit boek).245 In 
de laatste week van januari 1947 immers was het "Voorlopig Katholiek Co
mité van Actie" onder aanvoering van Welter van start gegaan, voornamelijk 
in reactie op de KVP-politiek inzake de Indonesische kwestie, in het bijzon
der de aanvaarding van het Akkoord van Linggadjati.

Op 14 januari 1947 nam Romme aan het beraad van de CG deel. Nadat 
Van Mook een algemene inleiding had gehouden, waarbij hij gespeculeerd 
had over de mogelijkheid dat de basisovereenkomst door de Republiek zou 
worden aangenomen, onderstreepte Romme het belang van "Linggadjati" 
als basis voor de Nederlandse politiek ongeacht wat de Republiek zou doen. 
Omdat men wel voelde aankomen dat vroeg of laat een beperkt militair tref
fen nauwelijks was te vermijden en het onzeker was wat de Republiek zou 
doen, stelden de leden van de CG, daarin gesteund door Romme, aan Jonk
man voor om de regering een verklaring te laten afleggen dat de Linggadjati- 
politiek het enige richtsnoer zou zijn voor de regering in de toekomst, onaf
hankelijk van wat de Republiek zou doen. Dit zou voor de constructieve 
elementen in Indië de mogelijkheid bieden om, bij een conflict met de Repu
bliek, toch met Nederland verder te gaan 246 De regering in Den Haag vrees
de echter dat een afzonderlijke verklaring van deze strekking door de tegen
partij zou kunnen worden beschouwd als een drukmiddel, zodat deze ver
klaring als zodanig achterwege is gelaten. Wél is de kern verwerkt in het 
stuk dat als bijlage bij de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag 
der Commissie van Rapporteurs van de Eerste Kamer ter nadere toelichting 
op de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati in februari 1947 werd inge
diend.247 De stemming in de CG over de kansen op verwezenlijking van 
"Linggadjati" was in ieder geval in mineur, waaronder vooral De Boer te lij
den had. Op 16 januari 1947 sprak hij in een CG-vergadering de gedachte uit 
dat de overeenkomst van Linggadjati voor de republikeinen slechts tijdelijke 
betekenis had en dat de diepste wens van de tegenpartij was om de Neder
landers te zijner tijd uit Indië te doen verdwijnen. Van Poll was van oordeel 
dat de bestandsschendingen erop wezen dat de Republiek haar toezeggingen 
niet kon waar maken. Anders dan De Boer voelden Van Poll, Schermerhorn 
en Van Mook er weinig voor op dat moment het bestand op te zeggen en de 
extremisten uit te schakelen, teneinde met de coöperatieve republikeinen een 
staatsconstructie als in de Grote Oost te scheppen. Dat zou een vreemde in
druk in het buitenland maken en elke basis voor verdere besprekingen met
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de Republiek ontnemen. Met enige moeite gelukte het De Boer nog, die er 
weinig voor voelde met mensen rond de tafel te gaan zitten die volgens hem 
de zaak beduvelden en de goedwillenden bedreigden, binnen de CG te hou
den.248 De CG protesteerde in ieder geval bij de voorzitter van de In
donesische delegatie in de bestandscommissie (Sjarifoeddin) en bij Sjahrir te
gen de bestandsschendingen.249 Spoor heeft het kabinet en de militaire au
toriteiten in Den Haag zelf in vergaderingen van de ministerraad en de 
Raad-MAK op 20 respectievelijk 21 januari 1947 op de hoogte gesteld van de 
problemen in Indië.250 De sfeer in de troepen in Indië was door de be
standsschendingen, zoals de artilleriebeschietingen op Nederlandse stellin
gen bij Soerabaja, waarvan de locaties bij de bestandsovereenkomst aan de 
republikeinen waren bekend gemaakt, zeer gespannen geraakt, aldus de 
boodschap van Spoor, die er voor pleitte op zo kort mogelijke termijn te 
kunnen optreden. Haast was ook geboden om aan de onzekerheid over de fi
nanciële lasten ten gevolge van het aanhouden van grote contingenten Ne
derlandse militairen in Indië een einde te maken. Bovendien moest rekening 
worden gehouden met de onvrede onder delen van de Nederlandse strijd
krachten in Indië, zoals de KNIL-militairen die al geruime tijd op hun verlof 
hadden gewacht en de Oorlogsvrijwilligers (OVW-ers) die op hun demobili
satie na enkele jaren dienst rekenden. Alleen een snelle actie tegen de Repu
bliek, gevolgd door een onmiddellijke verbetering in de situatie, zou het ver
lof van de KNIL-militairen en de demobilisatie van de OVW-ers (gevolgd 
door de demobilisatie van de le  divisie) mogelijk kunnen maken op basis 
van de verder uit te zenden Nederlandse strijdkrachten (2e divisie), zie in dit 
boek Band A, hoofdstuk III, par. Ill.d.

De CG werd niet alleen geplaagd door de verschillen van inzicht over de 
aanpak van de bestandsschendingen door republikeinse eenheden - over de 
noodzaak daartegen zo nodig met militaire middelen op te treden bestond 
geen verschil van mening, wel over tijdstip en omvang van een dergelijk op
treden -, maar ook door een bemoeienis van buitenaf met de CG in de vorm 
van de uitbreiding van de CG met personen die het Akkoord van Linggadjati 
oorspronkelijk geen goede zaak hadden gevonden. Vooral de CG-voorzitter 
zelf is door deze twee factoren uit zijn doen geraakt.

De uitbreiding van de CG met een financieel-economisch en een juridisch 
specialist, waartoe de regering had besloten, zou uiteraard bij wet moeten 
plaatsvinden, in aansluiting op de wet tot instelling van de CG in 1946. De 
meerderheid van de Raad van State kon instemmen met het ontwerp van 
wet om het getal voor de CG van drie op vijf te brengen, zij het onder de 
kanttekening dat de door de premier in de Eerste Kamer bij gelegenheid van 
de Algemene Politieke Beschouwingen gedane uitlatingen - de nieuwe CG- 
leden zouden de regeringspolitiek con amore moeten kunnen ondersteunen - 
de uitvoering van deze wet kon beperken. Een lid van de Raad van State, 
Meyer Ranneft, bepleitte in een afzonderlijk advies totale vervanging van de 
CG. Op 4 februari 1947 volgde de indiening van het betrokken wetsontwerp
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bij de Tweede Kamer, waarop deze Kamer met een Voorlopig Verslag op 12 
februari 1947 reageerde. De politieke groeperingen, die het wetsontwerp tot 
instelling van de CG hadden gesteund, steunden nu ook de uitbreiding van 
de CG; de oppositie ter rechterzijde bleef ook op dit punt de CG afwijzen. In 
de noodzaak tot uitbreiding van de CG zagen delen van deze oppositie juist 
hun oorspronkelijk wantrouwen in de samenstelling van de CG bevestigd. 
Het wetsontwerp is verder niet behandeld. De terugkeer binnen korte tijd 
van de twee uitgezonden specialisten, die de CG zouden versterken, Pos
thuma en Verzijl, naar aanleiding van de controverse binnen de CG over de 
voorwaarden bij de ondertekening van het Akkoord van Linggadjati zonder 
voorziening in hun opvolging, maakte het overbodig het wetsontwerp ver
der te leiden. Nadat de taak van de CG in Indië voor beëindigd werd gehou
den en vervanging van de gehele CG door een nieuw, met meer bevoegdhe
den uitgerust orgaan op handen was, werd het wetsontwerp op 15 oktober 
1947 ingetrokken.251

Schermerhorn was weinig gelukkig met de keuze van Lieftinck voor Pos
thuma als specialist financieel-economische vraagstukken. Hij zag in Pos
thuma allereerst de persoon die "Linggadjati" openlijk had afgekeurd, zodat 
hij zich afvroeg of met deze persoon wel binnen het CG-verband was samen 
te werken. Hij had al het nodige te stellen met Van Poll - die zich na terug
keer in Batavia onder meer had gekant tegen onderonsjes van Schermerhorn 
met Sjahrir en andere leidende republikeinen in de komende onderhande
lingsronde - en zeker met De Boer, die een massief militair optreden bepleitte 
en een eigen lijn was gaan ontwikkelen, die op 27 januari 1947 was uitge
mond in een notitie van zijn hand, waarin hij op waarborgen voor het Neder
landse bedrijfsleven bij de definitieve overeenkomst aandrong. Als ook nog 
de juridische specialist van het type-Posthuma zou zijn, vreesde Schermer
horn dat hij als socialist werd weggedrukt, waardoor hij de aanvechting zou 
kunnen krijgen om zijn ontslag te nemen, zoals hij tegenover zijn partijgeno
ten Lieftinck en Drees per brief heeft uiteengezet. De PvdA had volgens hem 
deelname in het kabinet juist aanvaard vanwege de Indië-politiek; dan moest 
zij ook maar zorgen dat de uitvoering van het Akkoord van Linggadjati mo
gelijk werd. Bezorgd was Schermerhorn vooral door de geruchten over de 
mogelijk op handen zijnde vervanging van Van Mook door de conservatie
ver geachte oud-directeur voor Oost-Aziatische Zaken in Indië, A.H.J. Lo- 
vink. Lieftinck en Drees hebben geprobeerd de CG-voorzitter gerust te stel
len. Drees maakte bekend dat de jurist Verzijl, die was aangezocht om de CG 
aan te vullen, zich inderdaad eerst gekant had tegen het Akkoord, maar ver
volgens na de toelichting op dat Akkoord verklaard had goede mogelijkhe
den voor de uitwerking van "Linggadjati" te zien. De opvolging van Van 
Mook was volgens Drees niet op dat moment aan de orde. Lovink zou am
bassadeur in Moskou worden. De opvolging van Van Mook zou inderdaad 
pas aan de orde komen, toen de wijze van ondertekening van het Akkoord 
volgens de KVP niet strookte met de Kameruitspraak van december 1946.
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Hoewel de praktijk in Indië de meeste nieuwkomers niet onberoerd liet en - 
zoals Van Poll aan Beel schreef - ook een man als Posthuma een andere kijk 
op het werk van de CG en de toestand in Indië had gegeven, heeft Scher
merhorn in zijn voorspelling over de problemen met de toegevoegde specia
listen in zoverre gelijk gekregen, dat Posthuma en Verzijl, die inmiddels naar 
Indië waren gegaan en hun werkzaamheden hadden aangevat, in de afloop 
van de onderhandelingen over de definitieve ondertekening van het Ak
koord van Linggadjati reden hebben gezien een officiële aanstelling als CG- 
lid niet meer op prijs te stellen, vrijwel samenvallend met het door De Boer 
genomen ontslag als CG-lid.252

De grote krachtproef, waarvoor de CG in de eerste maanden van 1947 
kwam te staan en die uiteindelijk heeft geleid tot het afscheid van de CG- 
werkzaamheden door het hiervoor genoemde drietal, betrof de uitvoering 
van de Haagse instructies voor het werk van de CG. Vanaf het begin was te 
voorzien dat het twijfelachtig was of de Republiek de "aankleding" van 
Linggadjati zou accepteren. Ook de republikeinse regering had, precies als 
de Nederlandse regering, het binnenlands politiek front in de gaten te hou
den. Binnen de Republiek was krachtig verzet gerezen tegen elk akkoord 
met Nederland, dat niet de volledige onafhankelijkheid van Indonesië zou 
realiseren. Het voordeel dat het Akkoord van Linggadjati het republikeins 
gezag de-facto ook erkend had voor het betwiste eiland Sumatra en daarmee 
de Republiek een overwegende rol had toebedeeld in de toekomstige soe
vereine federatie in Indonesië dreigde op de achtergrond te raken. De factor 
tijd werkte nadelig, aldus had Sjahrir zelf al in december 1946 tegenover Vrij 
Nederland voorspeld. Hoe langer een beslissing over het Akkoord uitbleef, 
hoe meer de oppositie ertegen en het wantrouwen tegen de Nederlandse be
doelingen in de Republiek zouden groeien. Gerekend moest worden op ver
zet van de twee grote oppositionele (rechtse) nationalistische groeperingen, 
namelijk de Masjoemi (Indonesische Moslim-Liga, de grootste politieke partij 
in de Republiek) en de Partai Nasional Indonesia (PNI), wanneer het beleid 
van de republikeinse regering in het republikeinse parlement aan de orde 
zou komen. De republikeinse regering, steunend op een krappe linkse coali
tie, zou derhalve alle zeilen moeten bijzetten om voor het "naakte" Akkoord 
van Linggadjati - met al zijn beperkingen op de pretenties van de Republiek 
en op de volledige onafhankelijkheid van Indonesië ten opzichte van Neder
land - een voldoende politiek draagvlak te krijgen, laat staan voor een "aan
geklede" versie naar Nederlands model daarvan. Al bij de eerste besprekin
gen met de republikeinse delegatie sedert de terugkeer van de CG in Indië 
op 21 januari 1947 bleken de tegenstellingen overduidelijk: de Nederlanders 
eisten een einde van de bestandsschendingen en de republikeinen toonden 
zich ongelukkig met de "aankleding", zoals op punten als het aan de Kroon 
van de Unie toegekende oppergezag, de vertegenwoordiging van de Repu
bliek door middel van Indonesiërs in de Nederlandse buitenlandse dienst en 
de aangebrachte beperking op de arbitragemogelijkheden. Men achtte zich
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aan republikeinse kant slechts gebonden aan de notulen van de onderhan
delingen en aan de correspondentie met de CG. Schermerhorn wilde - con
form de instructies zoals vastgelegd in de notulen van de ministerraad begin 
januari 1947 - alleen maar tot ondertekening overgaan, nadat allereerst dui
delijkheid was verkregen over de militaire en vervolgens over de economi
sche situatie. De CG liet weten onverkort vast te houden aan ondertekening 
met inachtneming van toelichting en regeringsverklaringen. De inzet van de 
Nederlandse militairen - waartoe op sommige plaatsen (Palembang) was 
overgegaan - werd afhankelijk gesteld van het gedrag van de Indonesiërs. In 
geen geval wilde de CG tekenen voordat een militair bestand was geregeld. 
Aan Nederlandse kant was dat bestand al lang afgekondigd; het ging er om 
dat de Republiek haar part in de overeenkomst nakwam. De demarcatielij
nen konden volgens de CG altijd nog in onderling overleg daarna worden 
vastgesteld.253 Wel waren Van Mook en Schermerhorn er zich van bewust 
dat Sjahrir van Nederlandse zijde geholpen moest worden om een positie te 
kunnen opbouwen tegenover de militairen in zijn kring, die geprofiteerd 
hadden van de afwezigheid van de CG bij de jaarwisseling. In geen geval 
wilde de CG de onderhandelingen vertragen door aan een definitieve over
eenkomst ook nog een akkoord over de financieel-economische vraagstuk
ken te koppelen, hetgeen ook door minister Jonkman werd gebillijkt. De Re
publiek diende volgens de minister van O.G., die daarover nog eens met de 
premier en met Drees overleg had gepleegd, de zakelijke inhoud van de re
geringsverklaring over het Akkoord, derhalve de daarin gegeven interpreta
tie, te aanvaarden.254

In de Nederlands-Indonesische bespreking van 3 februari 1947 overhan
digde Schermerhorn aan Sjahrir een brief met de bekende voorwaarden, 
waaronder de Nederlandse regering tot ondertekening van de basisovereen
komst bereid was. Dat hieraan mondeling nog eens de voorwaarde van een 
"cease-fire,'-overeenkomst was gekoppeld, sprak vanzelf. Andere zaken als 
de uitwerking van de militaire samenwerking en een akkoord op financieel- 
economisch terrein werden geacht na de ondertekening van het Akkoord in 
onderlinge samenwerking te kunnen worden bereikt. Natuurlijk was het niet 
uitgesloten dat na de ondertekening geen overeenstemming zou kunnen 
worden bereikt over die zaken, maar dan gold naar Nederlandse opvatting 
dat men niet meer aan het Akkoord gebonden was en opnieuw tot overeen
stemming diende te komen. Posthuma stipuleerde het wederzijdse belang bij 
een financieel-economisch akkoord. Van republikeinse zijde werd onmid
dellijk tegengeworpen dat instemming door de Indonesiërs met de rege
ringsverklaringen zeer moeilijk was, aangezien het hier eenzijdige, niet aan 
de notulen van de onderhandelingen te toetsen, stukken betrof. De CG kon 
dan wel stellen dat zij deze verklaringen voor haar rekening kon nemen en 
er door de uitspraak van de Tweede Kamer bovendien aan gebonden was, 
voor de Republiek betrof het hier een eenzijdig van Nederlandse kant gege
ven uitbreiding van het onderhandelingsresultaat die men niet wenste te ac-
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cepteren. Het betrof eerder een formeel dan een materieel geschil, al waren 
er punten die in de regeringsverklaringen waren aangescherpt vergeleken 
met de CG-toelichting op het Akkoord. Juridische medewerkers van beide 
delegaties hadden vijf punten van verschil tussen de visies van Nederland en 
de Republiek ontdekt, te weten de handhaving van de juridische structuur 
van het Koninkrijk in de overgangsperiode; de buitenlandse vertegenwoor
diging van de Republiek; de medewerking van de Republiek bij de vorming 
van de deelstaten Borneo en Oost-Indonesië; de bijstand van Nederland aan 
de afzonderlijke staten naast de hulp aan de federatie; de bijzondere status 
van Nieuw-Guinea. Als men de verschilpunten ging bespreken leken de on
derhandelingen van november 1946 te worden heropend, zoals Sjahrir op 4 
februari 1947 in het overleg met de CG liet weten. Daarvoor voelden de re
publikeinen niets. Bovendien werd zo de ondertekening van het Akkoord 
vertraagd. Sjahrir benadrukte daarom dat het hele bouwwerk van "Lingga- 
djati" tot mislukking was gedoemd, indien er geen vertrouwen over en weer 
bestond. De diverse artikelen leenden zich altijd voor deze of gene uitleg, 
zodat er van beide kanten het nodige krediet in de zin van vertrouwen nodig 
was, waarmee Schermerhorn en Van Poll instemden. Daarentegen stelde De 
Boer dat het vertrouwen slechts verminderd kon zijn, juist ook door de stel
lingname van republikeinse zijde op economisch gebied (betreffende natio
nalisaties). Hij benadrukte de noodzaak tot verzekering van de rechtszeker
heid, teneinde buitenlands kapitaal te kunnen aantrekken en het economisch 
leven op gang te kunnen brengen. Vertrouwen moest op dit gebied volgens 
hem concreet gestalte kunnen krijgen.255

De Republiek als onwillige partner
Dat aan de goede bedoelingen van de Republiek getwijfeld kon worden, 

was voor sommigen in Nederlands-Indië en Nederland af te lezen uit de wij
ze waarop de Republiek heeft getracht het Nederlands-Indische gezag te 
tarten door het negeren ervan op economisch gebied. Op 16 januari 1947 had 
de Nederlands-Indische regering een in- en uitvoerregeling uitgevaardigd - 
ingaande 29 januari 1947 -, welke beoogde de wettige export ten behoeve van 
deviezenvoorziening te bevorderen en smokkel en vooral eigen verkoop 
door de Republiek te kunnen bestrijden. De Nederlandse soevereiniteit op 
dat moment moest ook in dit opzicht worden gehandhaafd. Aanhouding van 
enige Engelse schepen door de Nederlandse marine in de Indische wateren 
leidde al tot protesten door Engeland, maar de zaak werd spannend toen een 
in de V.S. ingeschreven schip, de Martin Behrman van de Isbrandtsen 
Steamship Corporation, in Nederlands-Indische wateren werd aangehouden 
en via internationale wateren naar Tandjong Priok werd gedirigeerd voor 
controle. Het bleek dat de inhoud was ingeladen in Cheribon (republikeins 
gebied) en afkomstig van enige ondernemingen, toebehorend aan Neder
landse en Engelse maatschappijen (rubber, suiker). De Amerikaanse consul- 
generaal in Nederlands-Indië W.A. Foote had de schipper van de Martin 
Behrman vooraf gewaarschuwd voor de gevolgen van het laden van de ge-
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wraakte waar. Het Amerikaanse State Department heeft, mede naar aanlei
ding van de onrust die bij sommige vakorganisaties in de V.S. over de aan
houding van het bedoelde schip was ontstaan en de daarmee gepaard gaan
de roep om tegenmaatregelen tegen Nederlandse schepen en gelet op de ju
ridisch omstreden gronden voor de aanhouding en opbrenging, op de Ne
derlandse regering een beroep gedaan om de zaak in der minne te schikken 
en bovenal er voor te zorgen dat de stroom van Nederlands-Indische pro- 
dukten naar de wereldmarkt, meer speciaal de V.S., op gang bleef. Het uit
gangspunt van de Amerikaanse regering bleef dat het Nederlands-Indische 
gezag werd erkend, maar de Amerikaanse regering wees wel op de conse
quenties van de affaire voor de publieke opinie over Nederland in de V.S.. 
Nadat de Nederlands-Indische autoriteiten zich bereid hadden verklaard de 
zaak te sussen en het voorstel hadden gedaan het schip met soortgelijke la
ding op bepaalde voorwaarden te laten gaan onder afkoop van de kosten 
van de aanhouding, liet de Amerikaanse regering op 21 maart 1947 weten 
dat het Nederlandse gezag in deze affaire correct had gehandeld. De zaak 
tussen Nederland en de betrokken rederij zou pas op 19 mei 1949 worden 
beëindigd met de bereidheid van Nederlandse kant een bepaald bedrag ter 
schadeloosstelling van de gevolgen van de aanhouding van de Martin  
Behrman te betalen.

De Martin Behrman-attaire kon voor de beoordeling van het Nederlands- 
Indonesisch geschil verschillende argumenten aanreiken. Hoewel de Neder
landse regering zich nogal weinig gelegen liet liggen aan de mogelijke reper
cussies van de aanhouding van het Amerikaans schip en zich oriënteerde op 
de Amerikaanse steun aan de principiële kant van de zaak - de (voorlopige) 
Nederlandse soevereiniteit -, kon toch ook de conclusie getrokken worden 
dat de V.S., hoewel het land op dat moment neutraal wilde zijn in de Indo
nesische kwestie en Nederland de ruimte wilde laten om zelf tot een nieuwe 
ordening van de overzeese relaties te komen, een spoedige soevereiniteitsre- 
geling zouden verwelkomen, niet alleen uit politieke en strategische oog
merken terwille van het behoud van Indonesië voor het westen, maar ook 
vanwege de zorg over het op gang brengen van het produktiepotentieel in 
Indonesië (waarbij ook Amerikaanse investeringen in de olie-industrie en in 
rubberplantages en -verwerking ter waarde van ongeveer 120 miljoen dollar 
waren betrokken) en de voorziening van de wereldmarkt met noodzakelijke 
goederen. Naarmate de Amerikanen beter inzicht kregen in de economische 
problemen ten gevolge van de wereldoorlog (zie de voorgeschiedenis van de 
Marshall-hulp, Band B, hoofdstuk IV, par. V.3.a, in dit boek) zou de druk op 
de inschakeling van Indonesië in het wereldhandelsverkeer toenemen. Bo
vendien hadden de Amerikanen zo hun bezwaren tegen de in- en uitvoerre
geling in Indonesië, die haaks stond op hun opvatting van vrijhandel en 
open-deur-politiek (zie hiervoor Band B, hoofdstuk V, par. IlI.e). Van Ameri
kaanse zijde werd in ieder geval een soepele toepassing van deze regeling 
verlangd. Kortom: de Amerikaanse factor in het Nederlands-Indonesisch
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conflict zou derhalve ook op economische gronden wel eens steeds zwaarder 
kunnen gaan wegen, zeker wanneer de Nederlands-Indische regering ten 
behoeve van het economisch herstel van Indië financiële hulp uit de V.S. op 
het oog had (overbruggingskrediet in het voorjaar 1947: mislukt; de sedert 
begin 1948 slepende onderhandelingen over een Eximbanklening). De Ame
rikanen konden verlening van dergelijke hulp gemakkelijk afhankelijk ma
ken van een bepaalde gewenste politieke en economische ordening in Indië, 
zoals zij het financiële drukmiddel uiteindelijk ook tegen Nederland zelf 
hebben ingezet om hun visie op de Indonesische kwestie, waarin zij betrok
ken waren geraakt (bemiddeling via de V.N.), kracht bij te zetten (Renville- 
overeenkomsten, 17 januari 1948). De affaire kon verder iets leren over de 
koers van de Republiek in de Indonesische kwestie en over de bereidheid in 
de V.S. met de Republiek tot zaken te komen (in begin 1948 deed zich een
zelfde verschijnsel als de Martin-Behrman-attaire voor in de vorm van een 
contract van de Republiek met de Amerikaanse zakenman Matthew Fox, die 
optrad namens 8 grote Amerikaanse concerns, maar toen stuitte op bezwa
ren van het State Department vanwege de steun van de Amerikaanse rege
ring aan de Renville-overeenkomsten met de daarin onderstreepte status van 
de Republiek als toekomstige deelstaat in de VSI). Wat die koers van Djocja 
betrof: uit onderschepte berichten waren de Nederlands-Indische autoritei
ten bijvoorbeeld op de hoogte van het feit dat politici van de Republiek 
rechtstreeks betrokken waren bij deze poging om de opgelegde handelskana
len te doorbreken. Dit kon derhalve worden uitgelegd als een bevestiging 
van het wantrouwen jegens de Republiek - het CG-lid De Boer zou dit 
standpunt innemen -, maar toch ook als een aansporing om tot onderteke
ning van het Akkoord van Linggadjati te komen. Dat Akkoord voorzag im
mers ook in het rechtsherstel van niet-Indonesiërs en in de invoering van een 
nieuwe structuur die ook de financieel-economische bevoegdheden van de 
Nederlands-Indische regering zou moeten overnemen. Daardoor zouden de 
feitelijke gronden voor een herhaling van deze affaire - verkoop door onbe
voegd gezag van produkten die anderen toebehoren - kunnen vervallen. In 
wezen stak deze aansporing om het Akkoord te tekenen zelfs al achter de af
kondiging van de in- en uitvoerregeling. Tenslotte toonde de Republiek met 
het waagstuk, om de Martin Behrman buiten de regels om met produkten van 
in beslag genomen plantages en bedrijven te laden, aan zich sterk genoeg te 
voelen om het Nederlands politiek krediet in de V.S. te toetsen. Van een der
gelijke Republiek kon niet onmiddellijk inschikkelijkheid terwille van de 
Nederlandse politiek inzake de uitleg van het Akkoord van Linggadjati 
worden verwacht.256

Het kabinet van de Republiek is op 8 februari 1947 in Djocja bijeen geko
men en heeft officieel besloten slechts toestemming te geven tot onderteke
ning van het Akkoord met de notulen en de officieel tijdens de onderhande
lingen eind 1946 gevoerde correspondentie tussen de beide delegaties, zoals 
republikeinse politici begin 1947 al aan de CG hadden aangekondigd. De
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Nederlandse uitnodiging tot instemming met de interpretatie van Neder
landse kant - CG-toelichting, regeringsverklaringen - werd daarmee afgewe
zen. Bij communiqué werd dit standpunt openbaar gemaakt. Minister Jonk
man liet daarop publiceren dat het hier een misverstand betrof. Volgens hem 
ging het Nederland niet om het opleggen van een nieuw Akkoord - een 
Haags "Linggadjati" - via de CG-toelichting en de regeringsverklaringen. De 
Nederlandse regering had slechts een toelichting laten maken ten behoeve 
van het Nederlandse parlement, in aansluiting waarop ook de Nederlandse 
regering een verklaring had afgelegd. Reeds dadelijk was volgens de minis
ter de mogelijkheid opengelaten, dat ook van Indonesische zijde bouwstof
fen zouden worden geleverd voor een goed begrip van het geheel. In het 
Nederlandse kabinet vormde in het overleg van 10 februari 1947 de republi
keinse houding een centraal punt van overleg. Een van de kabinetsleden - 
een van de groep PvdA-ministers naar alle waarschijnlijkheid - stelde niet 
ten onrechte dat Nederland langs de weg van de interpretatieve regerings
verklaring zichzelf in een impasse had gewerkt. Die regeringsverklaring 
week op sommige punten af van het Akkoord en voegde op onderdelen 
stukken toe. Naar buiten toe kon moeilijk worden verklaard waarom Neder
land, dat immers in beginsel met het Akkoord had ingestemd, toch nog met 
tekenen draalde. Minister Van Kleffens bevestigde deze laatste veronderstel
ling, voor zover het de V.S. betrof. Bovendien waren de Amerikanen volgens 
hem bevreesd dat de Indonesiërs in communistische handen zouden vallen, 
zodat zeer kritisch naar de Nederlandse poging om het Koninkrijk te "ver
bouwen" - een creditpost voor Nederland in Amerikaanse ogen volgens Van 
Kleffens - werd gekeken. Een militaire actie bij mislukking van de politieke 
onderhandelingen zou zeker niet door de V.S. worden aanvaard. Beel en het 
kabinet waren overigens al tot de conclusie gekomen dat het niet-aanvaar- 
den door de Republiek van het "aangeklede" Linggadjati nimmer voldoende 
aanleiding kon zijn voor militair ingrijpen. De Republiek moest de tijd krij
gen haar zienswijze te ontwikkelen. In dit beraad heeft het kabinet derhalve 
al onder ogen moeten zien dat de "aankleding" van het Akkoord een zuiver 
Nederlandse aangelegenheid zou blijven. Ook binnen de CG, zeker door 
Schermerhorn, werd beseft dat een weg moest worden gevonden om de Re
publiek het gezichtsverlies door de Nederlandse interpretatie te besparen en 
de Nederlandse politiek op voorhand te verzoenen met een "half aange
kleed" Linggadjati gezien de hopeloze situatie waarin Nederland was komen 
te verkeren. Er was één lichtpuntje voor de Nederlanders: op 13 februari 
1947 beval de Republiek een "staakt het vuren" ingaande 15 februari 1947, 
om middernacht. De nakoming van dit bevel leverde wel problemen op, zo
als rond Soerabaja, maar deze werden niet als obstakels gezien voor de on
dertekening van het Akkoord.257

De situatie was derhalve die geworden, zoals Van Mook die aan het 
Tweede Kamerlid van de PvdA Logemann op 13 februari 1947 omschreef: 
"Ik vrees, dat wij internationaal een veer zullen laten, omdat wij door de ui-
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terst omslachtige wijze van behandeling in Nederland en door de grote 
woordenrijkheid van toelichtingen en redevoeringen, die de Republiek moet 
slikken, de schijn op ons hebben geladen, dat wij het zijn, die het tot stand 
komen van Linggadjati verhinderen. De Republiek kan nu mooi weer spelen 
en zeggen, dat zij Linggadjati met huid en haar accepteert, terwijl wij allerlei 
uitvoerige uitleggingen zullen moeten geven om duidelijk te maken, waar
om en in hoeverre dat te weinig is." De CG had zich, met Romme in het ge
zelschap, op 9 februari 1947 over de dreigende impasse beraden, waarbij uit
gangspunt was de hiervoor genoemde door Van Mook ontwikkelde stelling 
en zijn voorstel uit alle lectuur een aantal concrete punten te lichten die aan 
Nederlandse zijde bij de ondertekening zouden worden ingebracht. Dan zou 
Nederland internationaal iets meer ruimte krijgen, aldus de LtGG. In geen 
geval was Van Mook overigens bereid de zaak te laten af springen op de mo
tie-Romme-Van der Goes van Naters; hij zou, zoals hij Schermerhorn tevoren 
had laten weten, ontslag nemen, indien zulks zou geschieden. Dat de uit
voering van die motie op losse schroeven was komen te staan, was inmid
dels duidelijk geworden. Afgezien van een aantal punten als de bemoeienis 
van de Republiek met de stichting van andere deelstaten in de toekomstige 
federatie, waarover in de onderhandelingen al eerder volgens de CG juist 
wel duidelijkheid was verkregen en waarop kennelijk de Republiek vanwege 
prestige-overwegingen wilde terugkomen, weigerde de Republiek een lijst 
van geschilpunten van interpretatie bij de CG in te dienen. Romme noemde 
het optreden van de Republiek "chicaneus", maar zijn partijgenoot Van Poll 
begreep dat Van Mook, met zijn zorg over de internationale context en de 
mogelijke problemen daardoor voor de internationale verbindingen (KLM, 
scheepvaart), gelijk had. Ook Schermerhorn voorspelde dat de Republiek de 
vorm van de Nederlandse voorbehouden niet zou accepteren. De Boer, Pos
thuma en Romme meenden evenwel dat de CG, gelet op de strikte richtlijnen 
uit Den Haag, aan de eisen ten aanzien van de Republiek moest vasthouden 
ofwel de zaak moest terugverwijzen naar Den Haag.258

Goede raad was duur. De Nederlandse regering had getelegrafeerd dat de 
motie-Romme-Van der Goes van Naters de republikeinse regering als "uiter
ste constructieve tegemoetkoming" moest worden voorgehouden.259 Scher
merhorn maakte zich daarop sterk voor de oplossing van het probleem met 
de Republiek door middel van een protocol van hoofdpunten, gedistilleerd 
uit de CG-toelichting en de regeringsverklaringen, welke aan de Republiek 
zou worden voorgelegd en - na behandeling ervan over en weer gedurende 
enkele weken - aan het Akkoord zou worden gehecht (de zogeheten metho- 
de-Schermerhorn). Het was Van Poll die een opzienbarende oplossing aan
bood om de Republiek het Akkoord te doen aanvaarden én tegemoet te ko
men aan de Haagse verlangens. Op 13 februari 1947 lanceerde hij het plan 
om de Indonesische delegatie te doen verklaren dat zij zou erkennen dat de 
Nederlandse regering door de aanvaarding van "Linggadjati" zich tot niets 
meer en anders zou verbinden dan in de CG-toelichting en de regeringsver-
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klaringen was begrepen. Het streven naar overeenstemming over de uit
werking vooraf werd daarmee losgelaten. De motie-Romme-Van der Goes 
van Naters, die een wederzijdse verbintenis op het oog had, zou hiermee niet 
worden gehonoreerd. De derde optie, na de protocol vorm en methode-Van 
Poll, was de militaire, die - om totale ontreddering bij verder uitblijven van 
een oplossing voor het conflict met de Republiek te voorkomen - vrij ver
gaand zou moeten zijn. Deze optie werd tezamen met de andere voorstellen 
aan de regering in Den Haag voorgehouden voor het geval geen overeen
komst tot stand zou komen. Het was het CG-lid De Boer die vond dat geen 
nieuwe wegen moesten worden bewandeld, maar de derde weg moest wor
den ingeslagen bij weigering van de Republiek de Nederlandse voorstellen 
te aanvaarden.260

In de vergadering van de CG van 15 februari 1947, waar over het advies 
aan de regering in de kwestie van de ondertekening van het Akkoord moest 
worden beraadslaagd, meende Romme dat het essentiële kenmerk van elke 
overeenkomst de wilsovereenstemming was. Is deze afwezig, dan is er geen 
overeenkomst. Van Poll kon dan wel stellen dat er wilsovereenstemming 
was over 17 artikelen (het "niet aangeklede" Akkoord) en de notulen, maar 
Romme bleef toch volhouden dat overeenstemming over de betekenis van 
het Akkoord noodzakelijk was. In de ogen van de landvoogd zag Romme 
echter de materie te veel met een civielrechtelijke blik, waarbij de interpreta
tie - onder verwijzing naar vaste begrippen en jurisprudentie - in belangrijke 
mate gegeven is. Een overeenkomst als die van Linggadjati lag voor Van 
Mook meer in de lijn van het Handvest van de V.N., waarvan de totstand
koming algemeen gewenst werd, ook al bestonden er uiteenlopende menin
gen over de betekenis van de artikelen ervan. Van Poll toonde zich dan ook 
niet onder de indruk van het betoog van Romme en bleef bij zijn hiervoor 
genoemd voorstel. Hij vond dat een uiterste poging moest worden gewaagd 
om binnen korte tijd tot overeenstemming te komen. Pas als alles was be
proefd om overeenstemming te bereiken, kon volgens hem een militaire actie 
onder ogen worden gezien. Op dat moment schiep de militaire weg zeker 
geen betere kansen, indien men lette op de economische (vernielingen), fi
nanciële en internationaal politieke gevolgen ervan. Bovendien: de vraag 
was, zoals Schermerhorn op wierp, of de militairen geen te gunstige voorstel
ling van zaken hadden gegeven. Met Schermerhorn behoorde Van Mook tot 
diegenen in het gezelschap, die meenden dat in de methode-Van Poll nog 
een kans zat om het Akkoord te redden. De militaire weg, die De Boer als 
bijna onontkoombaar zag, was ook voor Van Mook naar zijn zeggen onbe
gaanbaar: de "aankledings"-procedure, waartegen de landvoogd zich altijd 
had verzet, dreigde die weg onafwendbaar te maken, waardoor de tot dan 
toe door hem voorgestane koers in Indië ongeloofwaardig werd. Van Mook 
voelde er niets voor de schijn van oneerlijkheid op zich te laden en hij kon
digde derhalve aan in het geval van militair ingrijpen op dat moment de ver
antwoordelijkheid voor het beleid niet verder op zich te mogen nemen.
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Romme uitte zich in reactie hierop nog voorzichtig. Hij achtte het niet onmo
gelijk dat de regering het voorstel-Van Poll beschouwde als een andere 
zegswijze voor dezelfde zaak, derhalve binnen de grenzen van de motie- 
Romme-Van der Goes. Het voorstel kon echter ook worden gezien als in 
strijd met deze motie. Romme zelf was van oordeel dat regering en motie een 
wederzijdse verbintenis op het oog hadden, hetgeen iets anders was dan Van 
Poll beoogde. Het grote gevaar zag Romme er echter in gelegen dat Neder
land in een moeilijke positie kwam te verkeren op een moment dat de Re
publiek ook de methode-Van Poll, die neerkwam op de onderstreping van 
Nederlandse voorbehouden in plaats van een wederzijdse verbintenis over 
de uitleg van het Akkoord, zou weigeren. Schermerhorn meende echter dat 
deze afgang door tijdig informeel overleg kon worden geweerd. Het was 
duidelijk dat de methode-Van Poll een avontuur was, in Indië en vooral te
genover de politieke achterban in Nederland. De vraag kon daarbij worden 
gesteld of de regering, zeker indien het voorstel-Van Poll als strijdig met het 
Kamervotum werd beschouwd, niet opnieuw voor de Kamer zou moeten 
verschijnen. In ieder geval bood het voorstel van Van Poll, zoals Schermer
horn tenslotte concludeerde, het voordeel dat de Republiek zich niet behoef
de te binden aan een bepaalde, door Nederland geformuleerde uitwerking 
van het Akkoord. Waar het op neerkwam was dat de Republiek indirect toch 
zou erkennen dat Nederland zich een bepaalde interpretatie, zoals de soeve
reiniteit in de overgangstijd en de Unie-vorm, voorbehield en zich daarnaar 
mocht gedragen. De Republiek zou haar gezicht kunnen redden door de Ne
derlandse interpretatie niet direct te ondertekenen, maar indirect daarvan 
wel kennis te nemen. Het waren argumenten die Posthuma, bezorgd over de 
financieel-economische ontwikkelingen in Indië, blijkens zijn betoog in de 
volgende CG-bijeenkomst niet hebben overtuigd. De beslissing werd door de 
vergadering met nadruk aan "Den Haag" gelaten.261

Om "Den Haag" goed voor te lichten besloot Schermerhorn tot het opstel
len van een uitvoerig memorandum, "Analyse en perspectieven inzake het 
Indonesische vraagstuk medio Februari 1947" geheten, dat op 17 februari 
1947 is verzonden. Kern van dit stuk was het pleidooi van de onderteke
naars, Schermerhorn, Van Mook en Van Poll - De Boer kwam met een aparte 
notitie en Posthuma meende dat hier zaken van vóór zijn aantreden in het 
ding waren, al was hij in zijn standpunt wat bijgedraaid ten gunste van de 
methode-Van Poll -, voor een zo spoedig mogelijke ondertekening van het 
Akkoord; De Boer meende juist dat Nederland niet al te gretig op onderte
kening moest afstevenen, omdat hij niets voelde voor een overeenkomst 
zonder wilsovereenstemming.262 Basis voor deze CG-nota was een notitie 
van Van Poll, die vanuit zijn katholieke visie meende alles te moeten doen 
om een vreedzame oplossing naderbij te brengen en een militair conflict te 
vermijden.263 Zowel Van Mook, Schermerhorn als Van Poll lieten niet na hun 
relaties in het kabinet rijp te maken voor een afzwakking van het strikte re
geringsstandpunt. Van Poll heeft bovendien bij nota van 24 februari 1947 de
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fractie van de KVP in de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de over
wegingen achter zijn voorstel tot oplossing van de gerezen problemen met 
de Republiek over de ondertekening van het Akkoord van Linggadjati. 
Breedvoerig schetste hij daarbij de nadelige gevolgen van een besluit tot mi- 
litiair optreden in het geval geen overeenstemming met de Republiek zou 
kunnen worden gevonden, zowel op militair gebied zelf ten gevolge van de 
onvermijdelijke guerilla en verschroeide-aarde-taktiek van de tegenstander, 
als op economisch, financieel en politiek - nationaal en internationaal - vlak. 
Met klem betoogde Van Poll dat zijn oplossing toch neerkwam op een bin
ding van de Republiek aan de Nederlandse interpretatie, aangezien Neder
land nog steeds formeel het gezag in Indië uitoefende en derhalve vanuit die 
verantwoordelijkheid kon handelen bij niet-naleving van de overeenkomst. 
Door zijn methode zag Van Poll de schijn van een eenzijdige wilsoplegging 
vermeden. Het is niet onmogelijk dat Romme, zoals Van Poll aan de KVP- 
fractie liet weten, het resultaat van de methode-Van Poll juridisch gezien ge
lijk heeft gesteld met een instemming van republikeinse kant met de Ne
derlandse toelichtingen, maar Romme was het politiek volstrekt oneens met 
Van Poll en heeft dat vanuit Indië onder meer aan Beel nadrukkelijk laten 
weten. Zo simpel als Van Poll het zag, was de kwestie dan ook niet. De me
thode-Van Poll zou naar buiten toe altijd neerkomen op een afzwakking van 
het Kamervotum en derhalve dan ook een nadere regeringsverklaring - an
ders dan Van Poll meende - en een aansluitend Kamerdebat vergen. Romme 
moet goed begrepen hebben dat de methode-Van Poll veel overhoop zou ha
len in de Nederlandse politiek.264

Aan Nederlandse kant had Jonkman inmiddels positie gekozen: in het ka
binetsberaad van 17 februari 1947 nam hij enigszins afstand van de motie- 
Romme-Van der Goes van Naters - die een eenzijdige oplegging van een in
terpretatie zou hebben gesuggereerd -, wees hij een onverzwakte handha
ving van het regeringsstandpunt af, verwierp hij de methode-Van Poll en 
sprak zijn voorkeur uit voor het voorstel-Schermerhorn (het protocol van 
hoofdzaken uit de Nederlandse stukken, te weten de CG-toelichting en de 
regeringsverklaringen). In deze zin was een nota ten behoeve van de Eerste 
Kamer gemaakt, welke bij de Memorie van Antwoord op het Eindverslag 
van de Commissie van Rapporteurs naar aanleiding van de behandeling van 
hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947 was gevoegd, 
bestaande uit een artikelsgewijze opsomming van Nederlandse interpretaties 
(CG-toelichting; regeringsverklaringen).265 Hoewel de Raad besloot een be
slissing over deze kwestie aan te houden, totdat Romme uit Indië zou zijn te
ruggekeerd en de notulen van de CG-overleg binnen waren, liet een aantal 
aanwezigen zich al over de keuzemogelijkheden uit. Beel zelf vond dat de 
methode-Van Poll aanvaardbaar was als middel om tot een Rijksconferentie 
te komen, waar ook de Republiek aanwezig zou zijn. Hiermee stemde Jonk
man overigens in. Van Kleffens echter zag in de methode-Van Poll een bron 
van onenigheid, terwijl een ander kabinetslid vond dat de Nederlandse rege-
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ring onverkort aan haar standpunt moest vasthouden en de Republiek moest 
uitdagen een oplossing voor het geschil aan te dragen. De Raad besloot in 
ieder geval vast te houden aan de politiek van de Republiek opheldering te 
verlangen over haar zienswijze op de omstreden stukken (CG-toelichting; 
regeringsverklaringen).266 Jonkman liet de CG weten een van de Nederland
se interpretatie afwijkende Indonesische visie te willen overwegen en vervol
gens een weg te zoeken voor de parlementaire verantwoording van een 
eventueel nieuwe interpretatie die daaruit zou kunnen volgen.267 Drees 
schreef Schermerhorn op 19 februari 1947 dat hij de houding van de Repu
bliek goed kon begrijpen, maar toch ook begrip vroeg voor de politieke ver
houdingen in Nederland, waar volgens Drees met name de gewenste meer
derheid voor een grondwetsherziening in het oog moest worden gehou
den.268 Conclusie: "Den Haag" besliste niet en vroeg aan de CG het uiterste 
te proberen om een voor de Nederlandse politiek bruikbare uitkomst te be
werkstelligen. De onverzwakte handhaving van het door de Nederlandse 
regering aanvankelijk ingenomen standpunt, waarbij niet meer naar andere 
oplossingen zou worden gezocht, was eigenlijk van tafel. Het ging nog 
slechts om de methode-Schermerhorn, subsidiair de methode-Van Poll.

De CG telegrafeerde op 21 februari 1947 aan Den Haag (Jonkman) dat de 
CG-leden unaniem van oordeel waren dat de militaire, economische en fi
nanciële toestand geen uitstel van beslissing gedoogde. Het handhaven van 
het oude standpunt, met een ultimatieve datum, zou ongetwijfeld leiden tot 
een militaire oplossing die ook door de regering voor onbegaanbaar werd 
gehouden. Derhalve leek het beter te zoeken naar een overeenstemming over 
de voorwaarden tot ondertekening van de overeenkomst van Linggadjati, 
waarvoor volgens de CG - dat wilde op dit punt zeggen: Schermerhorn, Van 
Mook en Van Poll - de wijziging van de Nederlandse toelichting in onderling 
overleg, zij het niet inzake de Nederlandse soevereiniteit en verantwoorde
lijkheid, de meest aangewezen weg leek. De CG had onderhands vernomen 
dat de Republiek niet ongenegen was om op deze basis het Akkoord te aan
vaarden. Als datum voor ondertekening van het Akkoord wilde de CG 15 
maart 1947 nemen. De Boer bleef zich tegen deze methode verzetten en Pos
thuma liet zijn stem afhangen van een onderzoek naar de juridische - voor de 
Nederlandse positie bij een internationalisatie (via de V.N.) van het conflict - 
consequenties van deze methode.269 Op 24 februari 1947 ging de minister
raad in Den Haag met deze werkwijze akkoord. Besloten werd dat uitslui
tend de CG-toelichting en de (officiële) regeringsverklaring voor discussie 
met de Republiek vatbaar waren.270 Een desbetreffend voorstel is op 2 maart 
1947 aan de republikeinse delegatie verzonden.271

Het standpunt van de Nederlandse regering werd openbaar gemaakt bij 
de mondelinge behandeling in plenaire zitting door de Eerste Kamer van de 
begroting van het departement van minister Jonkman voor het dienstjaar 
1947. Dit parlementaire debat kon derhalve graadmeter zijn voor het ver
trouwen van de regering in de CG én voor politieke steun voor het beleid.
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Op de voorgrond stond natuurlijk de vraag of de motie-Romme-Van der 
Goes van Naters kon worden uitgevoerd nu de republikeinse regering had 
laten weten zich slechts te willen binden aan het "naakte" Akkoord van 
Linggadjati (met de notulen en de correspondentie). De verklaring van de 
kant van Jonkman op deze afwijzing zou ruimte kunnen geven voor de ge
dachte dat de Nederlandse regering overleg met de Republiek over het gehe
le pakket van uitleg van het Akkoord mogelijk achtte. Voor de tegenstanders 
van het Akkoord zou dit het allemaal erger kunnen maken. Die tegenstan
ders hadden inmiddels ook binnen een van de regeringspartijen, de KVP, 
zich bij afwezigheid van Romme gemanifesteerd, namelijk in de vorm van 
een door Welter geleide groep (zie in dit boek, Band A, hoofdstuk I, par. 
Vll.a.). Het KVP-partijbe stuur en de groep-Welter gingen met elkaar in de 
slag, ook in de kolommen van de (partij-)pers. Partijvoorzitter Andriessen 
liet via alle media weten dat de KVP-fractie in de Tweede Kamer in volle 
vrijheid, zonder fractiedwang, het werkelijke "Linggadjati" had aanvaard, 
ter verwezenlijking van de koninklijke redevoering van 1942, ter realisatie 
van het KVP-program en tot welzijn van alle betrokken volken. De twijfel of 
het werkelijke "Linggadjati" wel zou worden binnengehaald had echter de 
KVP-gelederen aangetast en zou door de wijze van ondertekening van het 
Akkoord op 25 maart 1947 slechts worden aangewakkerd. Romme heeft op 
de KVP-partijraad van 29 maart 1947 alle retorische trucs moeten hanteren 
om de schade beperkt te houden. De coalitiepartner was door "Linggadjati" 
eveneens in de problemen gekomen. Binnen de PvdA had de oud-vrijzinnig- 
democratische politicus Oud zich tegen het Akkoord gekant. Ook daar be
gon het te kraken (zie idem, par. VlI.b.). Verklaringen van PvdA-politici en 
van het partijbestuur met betrekking tot de verdere koers inzake Indië 
maakten het voor het deel van haar aanhang, dat wantrouwig stond ten op
zichte van een overeenkomst met déze Republiek, niet eenvoudig om de lijn 
van de partij te blijven volgen. De linkervleugel was bevreesd dat terwille 
van het behoud van Oud c.s. concessies zouden worden gedaan ten nadele 
van de progressieve, op vreedzame dekolonisatie gerichte koers inzake In
donesië. Zo had Van der Goes van Naters zelf afstand genomen van de mede 
door hem ondertekende befaamde "aankledings"-motie, door in Het Vrije 
Volk van 12 februari 1947 de motie slechts van binnenlands politieke beteke
nis te achten. Op 24 februari 1947 volgde een verklaring van het PvdA-be- 
stuur naar aanleiding van de bereidheid van de republikeinse regering het 
"naakte" Akkoord te willen aanvaarden. Het bestuur meende dat verschillen 
van interpretatie geen hinderpaal konden vormen voor een gemeenschappe
lijke oplossing, nu beide partijen de tekst van het Akkoord als grondslag 
voor samenwerking bereid waren te aanvaarden. De uitvaardiging van het 
"staakt-het-vuren" door de Republiek was door dit bestuur met genoegen 
geconstateerd. Het PvdA-bestuur riep op op grondslag van het Akkoord ver
dere samenwerking te bereiken. Een verwijzing naar de motie-Romme-Van 
der Goes van Naters ontbrak. Men kon menen dat de PvdA bezig was af
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De aanvoerders in het verzet tegen de Linggadjati-politiek van de regering verenigd op de 
foto. De aanvoerder van de dissidenten binnen de KVP ten aanzien van het Indië-beleid, 
oud-minister van Koloniën (1925-1926; 1937-1939; 1939-1941) Ch.J.I.M. Welter (links op de 
foto), loopt hier naast de voorzitter van het in december 1946 geboren Nationaal Comité 
Handhaving Rijkseenheid, de ARP-politicus prof.mr.P.S. Gerbrandy, oud-minister van Jus
titie (1939-1940) en oud-minister-president (1940-1945), op weg naar het proces tegen hun 
vroegere voorzitter van de raad van ministers in de periode 1939-1940, jhr.mr.D.J. de Geer, 
voor het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag (9 mei 1947). (Foto Anefo)

2563



Nederlands-Indië

scheid te nemen van deze motie, zodat het zeer interessant werd om te ver
nemen wat de PvdA-minister van O.G., Jonkman, nu werkelijk bereid was te 
ondernemen om tot uitvoering van deze motie te komen.272 De Eerste Kamer 
werd ook in de gelegenheid gesteld eerder dan de Tweede Kamer zich over 
de nieuwe situatie, ontstaan door de weigering van de republikeinse rege
ring het "aangeklede" Akkoord te aanvaarden, uit te spreken.

b. De Eerste Kamer over het Indië-beleid: de Linggadjati-politiek getoetst
Zoals in paragraaf I, sub g: Discussie over de rol van de Raad van State en de 

Eerste Kamer bij de beoordeling van "Linggadjati", is gesteld, zijn in de Eerste 
Kamer na het debat in de Tweede Kamer over het Akkoord van Linggadjati 
wel stemmen opgegaan voor een afzonderlijk debat in de senaat over dit on
derwerp, maar hebben allerlei factoren er voor gezorgd dat de Eerste Kamer 
de behandeling van de begrotingen van het departement van minister Jonk
man voor 1946 en 1947 voor dit doel moest gebruiken. Het voordeel was zo 
ook dat, anders dan de Tweede Kamer, de Eerste Kamer de gelegenheid 
kreeg schriftelijk met de minister over het Indië-beleid te discussiëren.

Het op 22 januari 1947 uitgebrachte Voorlopig Verslag van de Commissie 
van Rapporteurs uit de Eerste Kamer op hoofdstuk XIII van de Rijksbegro
ting voor 1946 en 1947 liet geen verschil ten opzichte van de debatten in de 
Tweede Kamer zien met betrekking tot de politieke steun voor of oppositie 
tegen het Indië-beleid. Ook de debatten in de senaat, die van 26 februari tot 
en met 5 maart 1947 werden gehouden, bevestigden de politieke scheidslij
nen op dit punt. Zoals in die tijd gebruikelijk duidde het Voorlopig Verslag 
geen groepering bij naam aan, zodat slechts kan worden geconstateerd dat 
de oppositie tegen het Indië-beleid van de regering wel erg veel ruimte no
dig had in dit Verslag in vergelijking met de voorstanders ervan. Van de op
positie heeft één persoon zich met naam en toenaam willen onderscheiden, 
te weten de liberaal Molenaar. Deze heeft gebruik gemaakt van art. 42 van 
het Reglement van Orde van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal - vol
gens welk het elk lid, bij het afdelingsonderzoek betrokken, geoorloofd was 
om schriftelijke en ondertekende nota's in te leveren, die bij de Commissie 
van Rapporteurs terecht dienden te komen na voorlezing ervan in de afde
ling - en een nota ingediend, waarin hij zijn zorg uitsprak over de mogelijk
heid van Indonesië zelf het bestuur ter hand te nemen en over de door de 
nieuwe voorgenomen staatsconstructie opgeworpen blokkades voor de 
taakvervulling van het Koninkrijk der Nederlanden overzee.273 Hij zag bij
voorbeeld liever een rijksregering met vertegenwoordigers van de overzeese 
gebieden, dan een vage Unie-regering.

De Memorie van Antwoord, aangevuld met de ministeriële mondelinge 
antwoorden in de Eerste Kamer op 28 februari en 5 maart 1947, had uiter
aard ook een functie in de onderhandelingen met de Republiek over de wijze 
waarop het Akkoord van Linggadjati definitief zou kunnen worden onderte
kend. Om zowel de Eerste Kamer als - indirect - de Republiek tegemoet te 
komen, had het departement van O.G. daarom een artikelsgewijze toelich-

2564



Par. II. Ondertekening en uitvoering van het "werkelijke Linggadjati"

ting op de basisovereenkomst opgesteld, tekstueel ontleend aan de toelich
ting van de CG, de regeringsverklaring van 10 december 1946 en de ministe
riële redevoeringen in de vergadering van de Tweede Kamer van 19 decem
ber 1946, welke als bijlage bij de Memorie van Antwoord was gevoegd. Het 
is de vraag of met deze opsomming van alle nuances in de uitleg van de arti
kelen van het Akkoord de helderheid werd verschaft die nodig was om de 
sfeer van wantrouwen bij een deel van het politieke spectrum in Nederland 
en bij de Republiek weg te nemen. Mocht er al enig voor de regeringspolitiek 
inzake Indië positief effect zijn geboekt met deze uitleg, dan is dat ongetwij
feld weer ten dele geschaad door het als bijlage aan deze Memorie van Ant
woord toegevoegde advies van Van Mook aan de Britse opperbevelhebber in 
Z.O. Azië, Mountbatten, gedateerd 3 september 1945, waarin Van Mook de 
Republiek als een Japanse schepping beschouwde die in geen enkel opzicht - 
ook niet de-facto - diende te worden erkend. De regering kwam hiermee op 
correcte wijze tegemoet aan een vraag uit de Eerste Kamer naar dit eerder in 
Indië al omstreden stuk, maar de bijlage was voor de oppositie en voor de 
oppositionele pers koren op de molen. De wellicht weinig gelukkige of on
doorzichtige bijlagen bij deze Memorie van Antwoord, die op 13 februari 
1947 door de minister was gedateerd, vormden één kant van de zaak; de wij
ze waarop Jonkman heeft getracht schriftelijk en mondeling bij gelegenheid 
van dit contact met de Eerste Kamer het beleid van de regering inzake Indië 
te verdedigen en te verhelderen, de andere kant.

Centraal in de verdediging van het werk van de CG en de politieke over
eenkomst van Linggadjati door de regering stond natuurlijk de door de op
positie opgeworpen vraag of de regering overtuigd was dat de vertegen
woordigers van de Republiek, die aan de besprekingen te Linggadjati had
den deelgenomen, de opvattingen van de CG, zoals die naar voren waren 
gekomen in haar toelichting, deelden. Jonkman refereerde in zijn schriftelijk 
antwoord aan de Eerste Kamer op dit punt niet aan de motie-Romme-Van 
der Goes van Naters, maar aan de door de regering ingenomen stelling in de 
decemberdebatten in de Tweede Kamer dat de ondertekening van de ont
werp-overeenkomst de regering tot niets meer of anders kon binden dan tot 
wat volgens de door de CG opgestelde toelichting was overeengekomen, met 
onverkorte inachtneming van wat de regering dienaangaande verklaard had. 
"Nu zal uiteraard dienen vast te staan, dat ook de Indonesische delegatie 
zich hiermede verenigt, hetgeen naar het oordeel der regering op voldoende 
wijze zal kunnen blijken uit een vóór de ondertekening van de overeenkomst 
gevoerde notawisseling", zo tekende de minister hierbij aan. Hier werden op 
listige wijze de accenten zodanig verlegd, dat als laatste redmiddel de me
thode-Van Poll eventueel kon worden gebruikt. Verder deelde Jonkman me
de dat het politiek akkoord met een financieel en economisch akkoord zou 
worden aangevuld. Ten aanzien van de militaire problematiek verklaarde 
Jonkman dat een staakt-het-vuren van republikeinse kant zeer lang was uit
gebleven en dat de militaire posities, zoals die eind november 1946 van het
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Britse opperbevel waren overgenomen, wel zeer ongunstig waren. De door 
de regering betoonde lankmoedigheid in deze situatie had echter volgens de 
minister de sfeer van de onderhandelingen gunstig beïnvloed en de onge
stoorde vervanging van de Britten door Nederlandse troepen mogelijk ge
maakt. De houding van de regering was bepaald door de overweging dat 
haar politiek door onderhandelingen, niet door geweld, moest worden ver
wezenlijkt. Zij sloot echter gebruik van geweld voor het herstel van orde en 
rust niet uit, aldus de minister. Aangezien het vooral voor het buitenland na 
de Wereldoorlog moeilijk zou zijn geweest te onderscheiden of het optreden 
van de Nederlandse krijgsmacht alleen orde en rust, of ook de eenzijdige 
oplegging van een nieuwe rechtsorde, zou hebben beoogd, had de regering 
er volgens Jonkman de voorkeur aan gegeven de loop van de onderhande
lingen niet door militair optreden te laten storen, tenzij zij er toe werd ge
dwongen. Een daadwerkelijk militair bestand diende naar de opvatting van 
de regering natuurlijk aan de definitieve ondertekening van het Akkoord 
vooraf te gaan.

Een opmerkelijke noot in deze Memorie van Antwoord was de wijze 
waarop de toppolitici van de Republiek door de minister van O.G. van de 
door de rechterzijde opgeworpen blaam geparenteerd te zijn aan het com
munisme werden gezuiverd. De minister meende dat de relaties die Soekar
no, Hatta en Sjahrir onderhielden met vooraanstaande communisten in de 
Republiek, mede konden worden verklaard door de steun die zij gedurende 
een kwart eeuw van communistische zijde hadden genoten in hun streven 
naar nationale vrijheid. Deze relaties stempelden deze personen nog niet tot 
communisten. De communistische partij in Indonesië (PKI), zoals die zich 
internationaal binnen de Republiek had gemanifesteerd, moest niet worden 
beschouwd als een subversieve stroming, die aanstuurde op gewelddadige 
omverwerping van het gezag, maar als "een competatieve beweging" met 
"een min of meer sterk nationaal karakter". Het verwijt dat de Nederlandse 
regering door contacten met de republikeinse leiders had meegewerkt aan de 
macht van het internationale communisme, was hiermee af doende ont
kracht. De nota-Molenaar, opmerkelijk ook door de verzoenende toon ervan, 
werd door Jonkman apart beantwoord. Het kwam er op neer dat de regering 
weigerde een Nederlands overwicht, zoals door Molenaar bepleit, in de toe
komstige staatsconstructie te waarborgen. De te Malino en Linggadjati over
eengekomen modellen, gesteund door regering en een meerderheid in de 
Tweede Kamer, konden hieromtrent geen twijfel laten.274

Over de Nederlands-Indische kant van het beleid van minister Jonkman 
opende R. Pollema (CHU), (geb. 1890) gepromoveerd jurist (VU, Amster
dam) en advocaat en procureur te Leeuwarden, op 26 februari 1947 de de
batten. Hij begon met een stelling die met al zijn gedateerde formuleringen 
toch gelding had: "Vruchteloos zal men zoeken in de parlementaire historie 
van deze eeuw naar een onderwerp, dat niet alleen zozeer de belangstelling 
heeft getrokken van jong en oud, van de eenvoudige, te meer nu zijn eigen
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kinderen in Indië verblijven, zowel als van de geleerde, maar ook zo hevige 
strijd heeft doen ontstaan tussen allen, wien de belangen van het Nederland
se gemenebest ter harte gaan", kortom: de strijd om het Akkoord had wolken 
stof opgeworpen, die slechts door een duidelijke oppositie konden worden 
verhelderd. Oppositie "in zo hachelijk tijdsgewricht voor de regering om de 
oppositie alleen of uit misplaatst partijbelang" achtte de CHU-woordvoerder 
misdadig en niet in de lijn van zijn partij, "die juist steeds de eenheid van het 
volk in het oog houdt". Aan de andere kant was Pollema zo fel in zijn kritiek 
dat het de vraag was in hoeverre een en ander zich verhield tot zijn vrome 
bedoelingen met het voeren van oppositie. Het feit dat de republikeinse re
gering op 8 februari 1947 de "aankleding" van Linggadjati openlijk had af
gewezen had deze opposant en zijn medestanders in de strijd tegen het Ak
koord natuurlijk gestimuleerd. Hij zag in de Republiek een Japans maaksel 
en een communistisch bolwerk en wees deze daarom af. De leden van de CG 
werden door hem op bedenkelijke wijze gekarakteriseerd. Zijn betoog, ge
lardeerd met citaten uit artikelen in De Nieuwe Eeuw van de hand van de ge
harnaste tegenstander van de Indië-politiek van de regering, het al eerder 
aangehaalde CHU-lid F.C. Gerretson, onderstreepte de "aankleding" door 
de Tweede Kamer. Hij vroeg zich echter af wat de minister nu ging doen, 
omdat hij de indruk had dat deze oud-Sfuw-man desnoods bereid was ge
weest en mogelijk nog was de 17 artikelen van het Akkoord zonder meer te 
honoreren, indien hij daartoe gedwongen zou worden. Met name de stelling 
uit de Memorie van Antwoord, dat een nadere uitwerking van het begrip 
"Kroon" in de Unie zou geschieden na ondertekening van het Akkoord, had 
bij Pollema wantrouwen gewekt. Hij meende dat alles gedaan moest worden 
om Indië voor het Koninkrijk, zij het dan ook een hervormd Koninkrijk, te 
behouden, op een moment dat het Duitse achterland - "dank zij de geallieer
den" - weinig mogelijkheden meer voor de Nederlandse economie kon bie
den: "Zo niet dan zal eens het nageslacht deze regering en ook ons verachten 
en vervloeken om onze laksheid en defaitisme." Zijn fractiegenoot Reijers 
deed het nog eens dunnetjes over. Ook in zijn betoog stond centraal zijn twij
fel of de minister nog wel bereid was de motie-Romme-Van der Goes van 
Naters uit te voeren, gezien ook de al eerder aangehaalde verklaring van het 
partijbestuur van de PvdA over de mogelijkheden tot ondertekening te ko
men. De CHU-Eerste Kamerfractie kwam tenslotte nog met De Zwaan tegen 
het Indië-beleid van de regering in het geweer. Hoewel deze senator zijn 
grote waardering uitsprak voor de ondubbelzinnige en onbekrompen erken
ning door de regering van "hetgeen vrijheid in politieke zin voor het leven 
van een werkelijk volk betekent" en derhalve de motieven van de regering 
bij de Indië-politiek waardeerde, was hij over de praktijk van het Indië- 
beleid niet tevreden. "Linggadjati" behoefde volgens hem echter nog niet "in 
het museum van verongelukte vliegtuigmodellen" te worden opgeborgen, 
mits het Akkoord, binnen de grenzen van het votum van de Tweede Kamer,
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werd beschouwd als doorgangspunt op de weg naar een beter geïnspireerd 
beraad over meer betrouwbare staatsconstructies.275

Algra (ARP) besteedde veel woorden aan zijn gramschap over het optre
den van de Engelsen in Indië, die zich aldaar hadden bemoeid met de inter
ne zaken van het Koninkrijk. Dit deel van zijn betoog paste wel in de sfeer 
van die tijd, waarin een deel van de bevolking, ondanks de gezamenlijke 
strijd tegen Hitler-Duitsland, weinig gelukkig was met de wijze waarop met 
name Engeland met de Nederlandse belangen omsprong (zie in dit boek 
Band A, hoofdstuk II, par. III, spec.pt.3). Vertegenwoordigers van die groe
peringen, die zich het sterkst uitspraken voor een fiere internationale hou
ding van het land (Band A, hoofdstuk II, par. II), toonden zich uiteraard het 
meest gekwetst door de ostentatieve wijze waarop Nederland bij allerlei za
ken zijn plaats werd gewezen. Ten aanzien van het Indië-beleid zelf was ook 
Algra van mening dat de regering te ver was gegaan in de tegemoetkoming 
aan de Republiek en zich door allerlei uitlatingen militair de handen had la
ten binden. De minister was blijkens zijn Memorie van Antwoord al te wel
willend in zijn oordeel over die Republiek, aldus Algra, die meende dat de 
Republiek stond voor dictatuur en communisme. De geïnterneerden waren 
nog niet allemaal vrij gelaten en het bestand had al te lang op zich laten 
wachten. Ook hij vroeg de regering klare wijn te schenken over de bedoelin
gen bij de onderhandelingen met de Republiek over de definitieve onderte
kening van het Akkoord.276

Stikker (PvdV), zojuist teruggekeerd van een zakenbezoek aan Indië, vond 
dat het regeringsbeleid inzake Indië, gelet op de grote belangen die op het 
spel stonden - de bestaansmogelijkheid van een miljoenenvolk en de verre 
toekomst van het Koninkrijk - afkeuring verdiende. Centraal in zijn betoog 
stond de vrees voor de dreigende algemene economische ineenstorting in de 
Oost. Het beleid van de regering, gericht op het tot overeenstemming komen 
met de Republiek, achtte hij gevaarlijk: het zou leiden tot de ondergang van 
de volkeren van Indië en Nederland. Orde en rust moesten eindelijk daad
werkelijk op korte termijn worden verzekerd, opdat de wederopbouw ter 
hand kon worden genomen en de vluchtelingen naar hun haardsteden kon
den terugkeren. Hij vroeg de regering derhalve naar haar beleid op dit punt. 
Ook hij was nieuwsgierig te vernemen wat de regering zou doen met de re
publikeinse houding jegens de Nederlandse uitleg van het Akkoord. Ook 
Molenaar was daar benieuwd naar, want "Linggadjati I" was naar zijn analy
se door de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement afgewezen 
en "Linggadjati II" had niet de instemming gekregen van de Republiek. De 
voorgenomen staatsconstructie voor Unie, Koninkrijk en Federatie bleef 
hem, ondanks de toelichtingen van de kant van de regering, een raadsel.277

Duidelijke steun kreeg de regering van de kant van de KVP- en PvdA- 
fracties, alsmede van het linkerdeel van de oppositie, de CPN-fractie. Bij 
monde van Kerstens was de KVP-fractie in de Eerste Kamer zelfs positiever 
over het regeringsbeleid inzake Indië tot dan toe dan Romme met zijn fractie
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in de Tweede Kamer, nota bene zonder de schaduw van de weigering van de 
republikeinse regering om de Nederlandse interpretatie van "Linggadjati" te 
onderschrijven, was geweest. Kerstens besteedde dan ook het begin van zijn 
rede aan een schets van de historie van het nationalisme in Azië en delen van 
Afrika (Egypte), waarop zijn begrip voor hetgeen in Indonesië plaats greep 
logisch aansloot. Vandaar dat hij het onjuist vond de Republiek uitsluitend 
als een maaksel van Japan te beschouwen en de gebeurtenissen in Indië als 
resultaat te zien van Britse bemoeizucht of nalatigheid. De Indonesische 
kwestie was volgens Kerstens een historisch, onafwendbaar proces: "Er 
dwars tegen in willen roeien, met geleende boten en riemen nog wel, is toch 
een al te hachelijke onderneming." Ook economisch was Indië bezig aan een 
dekolonisatieproces, aldus de KVP-senator. Het zich ontwikkelende land 
was volgens hem al sedert de jaren '40 bezig zich meer en meer te oriënteren 
op Azië - zowel bij de export van grondstoffen als van produkten van de 
zich ontluikende industrie -, waardoor Nederland noodzakelijkerwijze 
steeds minder van belang werd. Zelfs kon er in zijn visie gesproken worden 
van economische belangentegenstellingen, die vóór de oorlog waren ingezet 
met de ook op Indië drukkende aanpassingspolitiek en de regels van de 
gouden standaard van Nederland. Precies als in de politieke sfeer moest Ne
derland, volgens Kerstens, concessies kunnen doen om de samenwerking te 
kunnen behouden. In die samenwerking zou Nederland voorlopig weinig 
geld kunnen steken, maar wel geschoold personeel kunnen aanbieden, 
waardoor de levensstandaard in Indonesië zo zou kunnen stijgen, dat Neder
land leverancier kon worden van industriegoederen en consumptieartikelen. 
Kerstens vond dat voor die toekomst - een vrij Indonesië, dat uit innerlijke 
overtuiging met Nederland zou samengaan en niet een door Nederland 
voortreffelijk beheerd Indië - een grondplan was gelegd in de "tekeningen 
plus bestekken, gelijk die uit de besprekingen over het concept van Lingga
djati tussen de minister en de Tweede Kamer tevoorschijn zijn gekomen". 
Kerstens zag dit geheel als een "new deal" voor Indonesië. Op het Akkoord 
was zeker het nodige aan te merken, maar Kerstens erkende dat de CG niet 
primair een oplossing had moeten vinden die "de volle maat der bevredi
ging aan het Nederlandse volk schonk", maar een die beide partijen tege
moet kwam. Dat de Republiek weigerachtig was gebleken het Nederlandse 
spel politiek mee te spelen, verklaarde Kerstens onder meer uit de wijze 
waarop parlementaire en buitenparlementaire oppositie het wantrouwen 
door kleinerende opmerkingen jegens de Republiek hadden verstevigd. Ker
stens beval ter bereiking van het definitieve Akkoord zowel de aansluiting 
bij de uitspraken van de Tweede Kamer over het Akkoord aan, als "een ge
luid van goede wil, van goede trouw en van bemoedigend geloof in een vrij 
Indonesië". Een van de kant van de Republiek daadwerkelijk doorgevoerde 
stop op de beschietingen, die het uiterste van de zelfbeheersing van de Ne
derlandse strijdkrachten - in de woorden van Kerstens - had gevergd, hoorde 
daar natuurlijk ook bij. Snelheid was volgens Kerstens geboden, omdat bij

2569



Nederlands-Indië

uitstel van ondertekening een algeheel demasqué op allerlei gebied onaf
wendbaar zou zijn.278

Het zou zeker niet eenvoudig zijn voor de woordvoerder van de fractie 
van de PvdA in de Eerste Kamer om in begrip voor hetgeen in Indonesië 
voorviel en voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van de Nederlandse 
reacties daarop Kerstens' betoog te overtreffen. Stufkens heeft dan ook in zijn 
redevoering een enkele maal naar de redevoering van Kerstens verwezen om 
zijn eigen verhaal te adstrueren. Hij heeft zijn betoog vooral gebruikt om te 
reageren op de door de rechterzijde - in deze en in de Tweede Kamer - bele
den steun aan gezag en wet met betrekking tot Indië. Ging het hier niet om 
gezagsafgoderij, vroeg hij zich af? Gezag diende volgens hem innerlijk aan
vaard te zijn door diegenen die daaraan onderworpen waren, anders ont
stond blote machtsuitoefening terwille van de handhaving van de orde. Een 
dergelijke machtsuitoefening zou tenslotte onhoudbaar kunnen worden. 
Precies als het PvdA-Tweede Kamerlid Van Walsum bij de beoordeling van 
"Linggadjati" had gedaan, verzette Stufkens zich als protestants-christelijk 
PvdA-lid ertegen, dat al te zeer door de rechterzijde het gezag een christelij
ke lading kreeg opgedrongen, waardoor volgens Stufkens ten onrechte het 
gezag buiten het algemene euvel van de menselijke gebrekkigheid werd ge
steld. Stufkens had daarbij het wantrouwen gekregen dat de voorstanders 
van wet en gezag, ondanks het beleden tegendeel, niet de personen waren 
die het koloniale systeem daadwerkelijk wilden opheffen. Eerder leek het 
deze opposanten van het regeringsbeleid in zijn ogen te gaan om een voogdij 
over Indonesië, dat uiteindelijk toch koloniaal was. Vanzelfsprekend onder
steunde Stufkens het regeringsbeleid, omdat de regering de weg van over
leg, niet van koloniaal geweld was gegaan. Natuurlijk had ook de PvdA oog 
voor de economische nood van het Indonesische en Nederlandse volk, 
waardoor snelle beslissingen noodzakelijk waren: maar toch was volgens 
Stufkens het zoeken naar overeenstemming de enige werkelijke oplossing. 
De moeilijkheden voor de Nederlanders en troepen overzee zouden veel gro
ter zijn geweest, als vanaf het begin het gebaar zou zijn gemaakt van de ge
balde vuist. Concreet veronderstelde Stufkens dat de impasse tussen Neder
land en de Republiek zou worden overwonnen door een "opnieuw samen
spreken over de juistheid van die interpretatie", waarbij de kwestie van de 
interpretatie "an sich" buiten beschouwing moest worden gelaten - evenals 
Kerstens zag Stufkens in het hameren door de oppositie op de winst door de 
"aankleding" van het Akkoord een gerede aanleiding voor de Republiek om 
voorzichtig te zijn in de aanvaarding ervan - en de nadruk moest worden ge
legd op de wezenlijke verschilpunten. Het bereiken van het Akkoord was 
volgens hem de inzet waard.279

Was de kritiek van Stufkens op het rechterdeel van de oppositie nogal 
gematigd en beperkt tot het uitdragen van een verschil van interpretatie met 
de protestants-christelijke groeperingen - in het bijzonder de CHU - over het 
begrip gezag, die van Koejemans (CPN) was scherp en onomwonden. Wat
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zich allemaal had gebundeld in het verzet tegen het Indië-beleid was volgens 
Koejemans bovenal getekend door verbindingen met de oude koloniale ex
ploitatie van Indonesië. Hij vond het begrijpelijk dat dit soort lieden hun 
werk verheerlijkten, maar "wat uit hun spreekt is een beschimmeld en ver
gaan verleden, dat zich vastklampt aan alle mogelijke formaliteiten, paragra
fen, artikelen, wetsuitleggingen en wat niet al. Het is het oude, dat niet eens 
in schoonheid sterven kan." In dit debat waren volgens Koejemans door op
positionele woordvoerders als Reijers en Stikker staaltjes gegeven van "al de 
achterklap, koloniale benepenheid, onbekwaamheid, het gebrek aan visie, 
eigenwaan en grootheidswaan, waarvan dat wereldje van oud-kolonialen is 
vervuld". Smaad en demagogie waren volgens hem door de oppositie ter 
rechterzijde gehanteerd, vooral in de richting van de Republiek. Het was be
ter geweest, aldus deze CPN-senator, als dit deel van de oppositie zich de 
geschiedenis van het Nederlandse koloniale gezag bewust was geweest, "de 
terging die de Indonesiërs jaren en jaren lang, gedurende drie eeuwen, van 
het Nederlandse gezag hebben moeten ondervinden". Koejemans vroeg geen 
openbare schuldbelijdenis van de bedoelde woordvoerders, maar wel deden 
de heren er volgens hem beter aan "beschaamd te zwijgen voor al hetgeen 
Indonesië vóór 1941 is aangedaan". Zo er al een poging was gedaan om de 
hand van de Indonesiërs te grijpen - zoals Algra (ARP) had gedaan -, was die 
in de CPN-visie decennia te laat. Koejemans had in dit licht alle waardering 
voor de redevoering van Kerstens (KVP), maar hij vroeg zich wel af wat de 
positie van de KVP was gezien de verschillende richtingen inzake het Indië- 
beleid. Met Kerstens en Stufkens wilde ook Koejemans aandringen op het 
bereiken van overeenstemming, alleen onderstreepte dit Eerste Kamerlid de 
gelijkwaardigheid van de betrokken partijen - volgens hem ook erkend door 
de regeringsverklaring over het Akkoord - die een eenzijdige actie ten gunste 
van de Nederlandse interpretatie bij voorbaat diende uit te sluiten. Over die 
interpretatie moest derhalve met de Republiek worden gesproken. Overi
gens was Koejemans van mening dat de kern van het debat in de Tweede 
Kamer over het Akkoord van Linggadjati en van de motie-Romme-Van der 
Goes van Naters was dat een meerderheid instemde met dat Akkoord. De 
rest was eigenlijk bijzaak. Vandaar zijn stelling dat de regering best zou 
kunnen verklaren dat de overeenkomst met de notulen en de CG-toelichting 
kon worden getekend, derhalve los van de omstreden regeringsverklaringen. 
Natuurlijk: er waren volgens Koejemans lieden die hoopten op een militaire 
oplossing van het geschil. De CPN had zich - zie in dit boek Band A, hoofd
stuk III, par. II en III - fel gekant tegen de inzet van Nederlandse strijdkrach
ten in Indonesië (alleen al de training voor de inzet in Indië had veel slacht
offers gevraagd en had Koejemans aanleiding gegeven tot een interpellatie 
op 11 oktober 1946, zie Band A, pp. 774-776). Een definitief Akkoord met de 
Republiek was naar de mening van Koejemans daarom ook nodig om een 
eind te maken aan het verblijf van de troepen in Indonesië, dat als een loden 
last op de gehele Nederlandse bevolking drukte. Die last zou volgens hem
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nog zwaarder worden, indien er een koloniale oorlog zou worden gevoerd. 
Bij overeenstemming met de Republiek zouden in zijn visie de schepen naar 
en van Indonesië weer mensen en waren kunnen vervoeren die van belang 
waren voor de economische bedrijvigheid over en weer. Mocht het anders 
gaan en een militair conflict in Indonesië uitbarsten, dan voorspelde Koeje
mans veel massiever protest in Nederland dan in september 1946 bij de eer
ste troepenverschepingen te zien was geweest.280

Jonkman constateerde in zijn antwoord op 28 februari 1947 in de Eerste 
Kamer dat enkele woordvoerders blijk hadden gegeven van een wantrou
wen in de regering en de CG, waardoor een juiste waardering van de ver
schillende standpunten en het streven naar een nationale politiek in breder 
verband werden gehinderd. Dit voerde de minister tot de conclusie dat de 
formateur dit kabinet juist had samengesteld in het licht van de Indische po
litiek. Weliswaar had ook Koejemans wel de regeringspolitiek gesteund, 
maar te traag bevonden en in menig opzicht langs een andere gedachten- 
gang benaderd. De regering bleef volgens minister Jonkman met de (rechtse) 
oppositie van mening verschillen in waardering van de feiten, vooral inzake 
de effecten van het beleid op het Indonesische front en de internationale sa
menhang. Zo was volgens Jonkman het Akkoord van Linggadjati niets an
ders dan een nadere uitwerking van de 7-december-redevoering (1942), toen 
gelijkwaardigheid en vrijheid in de betrekkingen tussen de delen van het 
Koninkrijk werden geïntroduceerd: "Linggadjati heeft op dit gebied niets 
nieuws gebracht." Zo bleef Jonkman er bij dat de Grondwet en de wet op de 
Indische Staatsinrichting tot stand waren gekomen en werden gedragen door 
slechts één van de volkeren, waar een gemeenschap van meer volkeren was 
bedoeld. Kortom: wijziging van dit alles was noodzakelijk en wel naar de lij
nen zoals uitgestippeld in 1942 en gerealiseerd in Linggadjati. Hoeveel Ling- 
gadjati's waren er echter niet in het spraakgebruik in omloop gekomen? Vol
gens de regering was er echter slechts één Linggadjati, namelijk een ont- 
werp-overeenkomst die te vergelijken zou zijn met een ontwerp van wet. Bij 
een produkt van wetgeving hoort een toelichting, hetgeen volgens de minis
ter gestalte had gekregen in de nadere interpretatie. Deze toelichting werd 
gevorderd door de vastlegging - ook in het Akkoord te vinden - dat de 
volksvertegenwoordiging zich over het Akkoord had uit te spreken. Samen
gevat kwam het er volgens de minister op neer dat een interpretatie door de 
regering nodig was, "omdat zij anders haar taak in het Nederlandse parle
ment niet kon vervullen en ook haar tegenpartij niet zou weten, waartoe zij 
bereid zou zijn zich te verbinden, als de tekst niet zonder meer duidelijk is". 
De gedachte dat er twee akkoorden bestonden was volgens Jonkman gro
tendeels een gevolg van de slecht begrepen formuleringen van het Tweede 
Kamerlid Romme - het "fantoom Linggadjati" versus het "werkelijke Ling
gadjati" -, die de idee van eenzijdigheid bij de Republiek hadden gevestigd. 
Jonkman gaf toe dat de Republiek deze interpretatie - historisch gesproken - 
als te eenzijdig vastgesteld beschouwde en verwezen had naar de notulen en
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Minister-president dr.L.J.M. Beel (rechts) en minister van Overzeese Gebiedsdelen mr.J.A. 
Jonkman achter de regeringstafel in de Eerste Kamer der Staten-Generaal bij gelegenheid 
van het debat over de begroting van Overzeese Gebiedsdelen voor 1947 op 26 februari 1947. 
(Foto Spaarnestad)
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de officiële correspondentie. De nadere verklaringen in het parlement en de 
wijze waarop de zaak in Nederland was behandeld hadden naar de minister 
meende in Indonesië voedsel gegeven aan bezwaren, in hoofdzaak van for
mele aard, zoals de vraag of de regeringsverklaringen prioriteit zouden ge
nieten op de overeenkomst. Jonkman meende dat aan Indonesische kant 
misverstanden bestonden over de zwaarte van de interpretatie door Neder
land. De regering liet uitdrukkelijk de mogelijkheid van een Indonesische 
zienswijze op het Akkoord over: "Onze interpretatie is dus discussiabel; bei
de interpretaties kunnen tegenover elkaar worden gelegd." De regering zou 
volgens Jonkman uit een eventueel verschil de consequenties moeten trekken 
en, naar de mate van het belang van het verschil, haar verantwoordelijkheid 
tegenover het parlement hebben te bepalen. Jonkman rekte hiermee de 
strekking van de regeringsverklaringen en de uitspraak van de Tweede Ka
mer over het Akkoord over de hoofden van de senatoren heen in de richting 
van de Republiek wel bijzonder op: in beginsel werd hier de "aankleding" 
op de tocht gezet, waardoor "uitkleding" door overleg met de Republiek niet 
voor onmogelijk werd gehouden. Ten aanzien van de militaire kant van de 
zaak, stelde Jonkman dat de regering niet van plan was de legercommandant 
de directeur van een schiettent - op Nederlandse militairen - te laten zijn. De 
voortgang van de bestandsschendingen was voor de Nederlandse regering 
onaanvaardbaar. Aan de andere kant bereidde hij delen van de Eerste Kamer 
een ontnuchtering: de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering 
onder het bestaande en toekomstige bestel moest begrepen worden in het 
licht van de nieuwe overeenkomsten - "Linggadjati" en de voorlopige staats
regeling van Oost-Indonesië -, die op basis van de 7-december-redevoering 
waren opgezet. Er zouden derhalve voor die verantwoordelijkheid meerdere 
steunpunten moeten worden gevonden. Tenslotte wees Jonkman de nodige 
beschuldigingen van de hand: jegens Engeland, dat "over het geheel geno
men" de erkentelijkheid van de Nederlandse regering verdiende voor de ge
boden steun in de kort na-oorlogse tijd in Indië; jegens de Republiek, die 
"bepaalde en grote zwakheden" kende, maar toch een partner was die wan
trouwende opmerkingen met gelijke munt zou betalen; jegens de LtGG en de 
CG, die in Indië werden beschouwd als steunpilaren voor een nieuwe duur
zame samenwerking. Met alle aanvallen op deze personen riep men volgens 
hem slechts wantrouwen op en ondermijnde men het gezag van de regering. 
Voor de regering stond blijkens de woorden van Jonkman voorop het over
winnen van de vertrouwenscrisis in de relaties van Nederland met de over
zeese gebieden. Dat kon niet door middel van wantrouwen, maar naar de 
woorden van Jonkman alleen door het schenken van vertrouwen, "indien 
men ten volle beseft zowel eigen als anderer tekortkomingen, maar indien 
men aan de andere kant overtuigd is van eigen kracht en anderer kracht".281

De aanval van Jonkman op de wijze, waarop van rechts-oppositionele 
wijze kritiek was uitgeoefend op het regeringsbeleid inzake Indië, werd op 4 
maart 1947 door Pollema (CHU) gepareerd. Het was volgens hem de taak
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van de oppositie om de "werkelijke stemming van het volk" te verwoorden. 
Het was immers zo dat er een grote en felle beweging tegen de regeringspo
litiek was. De rest van de tijd besteedde Pollema vooral aan bestrijding van 
de christen-socialist Stufkens, die immers vanuit dezelfde achtergrond als 
Pollema inzake de ontwikkelingen in de Oost tot geheel andere conclusies 
was gekomen, zodat in deze gedachtenwisseling in wezen de Achilleshiel 
van de confessionele partijvorming aan de orde was. Met veel moeite 
trachtte Pollema aan te tonen dat de CHU een eigen visie op Indië had ont
wikkeld die probeerde het volgens hem bijzonder Nederlandse karakter van 
Indonesië te verzoenen met de noodzaak uitvoering te geven aan de ko
ninklijke rede van 1942. De premisse school natuurlijk in het onderstrepen 
van dat specifieke karakter van Indonesië, dat zich onder meer zou hebben 
geuit in de ontwikkeling van de intelligentsia die op dat moment de leiding 
van de revolutie in Indonesië had. Stufkens (PvdA) bleef in dit soort betogen 
van de kant van het rechterdeel van de oppositie pogingen tot rechtvaardi
ging van de voogdijgedachte over de Indonesische volken zien. Hij bleef er 
bij dat het gezag in Indië voortvloeide uit de overheersing van het ene volk 
door het andere, zodat het bestaand gezag had te wijken voor de eisen van 
het andere volk en had mee te werken aan een nieuwe vormgeving van het 
leven van de zich tot vrijheid verheffende volken op een moment dat door 
omstandigheden een breuk was opgetreden in de uitoefening van het tradi
tionele gezag. Algra (ARP) onderkende in deze gedachtengang de aanvaar
ding van revolutionaire dynamiek bij de uitstippeling van het regeringsbe
leid. Hij zag daarin de principiële tegenstelling tussen de regeringspolitiek, 
zoals door Stufkens verdedigd, en de ARP, die volgens Algra wars zou zijn 
van imperialistische overwegingen in haar Indië-politiek. Senator Algra had 
overigens verder scherp oog voor hetgeen op dat moment op het spel stond: 
de vraag of de regering bereid zou zijn om onder de klem van de motie- 
Romme-Van der Goes van Naters met betrekking tot de "aankleding" van 
het Akkoord van Linggadjati uit te komen. Wat wilde de regering precies?282

Senator Stikker (PvdV) heeft in deze tweede termijn getracht juist op dit 
punt van het beleid tegenover de blokkade van de Republiek op onderteke
ning van het "aangeklede" Akkoord helderheid te verkrijgen. Hij probeerde 
tegenstellingen, die "onnatuurlijk zijn", te overbruggen en aansluiting te zoe
ken bij de uitspraak van de Tweede Kamer. Onder erkenning van de beteke
nis "van het groeiende en ook in Nederlands-Indië ontwaakte Aziatische na
tionale bewustzijn" wierp Stikker de vraag op of de groei naar zelfstandig
heid in Indonesië zover was gekomen dat de regering stappen mocht doen 
zonder het risico te lopen dat deze tot een algehele economische ineenstor
ting konden voeren. Hij meende dat de zorg voor deze dreigende ineenstor
ting van Indonesië vele groeperingen - onder meer de fractie van de KVP 
blijkens het betoog van Kerstens - bezig hield. Gelet op zijn visie dat de rege
ring doof bleef voor hetgeen van oppositionele zijde (rechterkant) werd aan
gevoerd, diende Stikker een motie in. In deze motie werd gesteld dat - onge-
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acht de bereidheid van de regering de motie-Romme-Van der Goes van Na
ters tot een Akkoord te komen - de noodtoestand op Java, Sumatra en Ma
doera toenam, dat de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering 
voor het welzijn van de bevolking in deze gebieden ongerept was gebleven 
en dat de regering maatregelen moest nemen om de bestaansmogelijkheden 
en bestaanszekerheid in de genoemde gebieden te verbeteren. De indiener 
van de motie dacht hierbij zowel aan bepaalde militaire maatregelen als aan 
financieel-economische hulp.283

De motie van Stikker kwam op een moment dat de scheiding der geesten 
in de Eerste Kamer over het Indië-beleid openlijk de fractie van de KVP had 
bereikt. Kerstens liet al onmiddellijk weten weinig te voelen voor een motie, 
waarin van de regering iets werd gevraagd wat al was toegezegd: "Waarom 
zouden wij hier een open deur intrappen?" Maar Kerstens sprak duidelijk 
niet voor een eensgezinde fractie. De generaal b.d. Van Voorst tot Voorst liet 
weten het oneens te zijn met de jegens de Republiek al te tegemoetkomende 
teneur in het verhaal van Kerstens in eerste termijn. Hoewel Van Voorst lie
ver een evolutionaire weg in Indonesië zag dan een revolutionaire, wilde hij 
zich toch achter het Akkoord van Linggadjati plaatsen, gekoppeld aan de 
Kamervota. Ook al bood het Akkoord volgens de oud-generaal op belangrij
ke punten geen alleszins bevredigende oplossing, toch wilde hij vasthouden 
aan hetgeen de Republiek was toegezegd. Aan de andere kant mocht van de 
Republiek fairheid worden verwacht in aanvaarding en uitvoering van het 
Akkoord. Nederland was naar de mening van Van Voorst voldoende lank
moedig geweest. De fairheid aan Nederlandse kant moest beslistheid in be
paalde omstandigheden zeker niet uitsluiten, aldus Van Voorst. Het geheel 
overziende constateerde Koejemans vergenoegd dat er in het debat in de se
naat over de zaak-Indonesië meer klaarheid was gekomen, dan in de Tweede 
Kamer in december 1946. De scheidslijnen lagen duidelijk; de regering had 
zich bij monde van Jonkman scherp gedistantieerd van de rechtse opposi
tie.284

Kern van het lange betoog van Jonkman in tweede termijn was zijn visie 
op het gebruik van militaire machtsmiddelen om tot oplossing van allerlei 
kwesties te komen, zoals de overtredingen van het bestand, de stagnaties bij 
de repatriëring van de geïnterneerden en de slechte economische en hygiëni
sche toestanden in sommige delen van het aan republikeins gezag toege
deelde gebied. De minister betoogde dat het in de praktijk bijna niet mogelijk 
zou zijn op deze gebieden het militaire apparaat te gebruiken "zonder in het 
gecompliceerde vraagstuk de indruk te maken, zowel in Indonesië als hier te 
lande, alsook in het internationale, dat men toch op deze wijze het politieke 
akkoord met geweld wil vestigen". De regering, aldus Jonkman, was zich er 
van bewust dat de politiek om een juiste weg te zoeken om het machtsappa
raat te gebruiken "op een wijze, die politiek verantwoord is" offers vroeg 
van de krijgsmacht en van de landgenoten in de kampen. Gehoopt werd dat 
alle betrokkenen zouden begrijpen dat juist, waar de krijgsmacht het de re-
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gering technisch mogelijk maakte alle genoemde vraagstukken met geweld 
op te lossen, "het feit, dat zij dat niet doet, het beste bewijs is van haar wens 
tot vreedzaam overleg". Jonkman wierp met het oog op de problemen rond 
de uiteindelijke ondertekening van het Akkoord wel de vraag op of het niet 
beter ware geweest wellicht onmiddellijk een vertrouwenssfeer te scheppen 
door het Akkoord direct door de CG in november 1946 te laten onderteke
nen. Voor het parlementaire overleg was dat natuurlijk onmogelijk geweest 
en ook bezwaarlijk voor het eigen inzicht van de regering in de zaak, zo gaf 
de minister toe, hoewel achteraf was gebleken dat het Akkoord zeer wel te 
interpreteren was op een wijze die de regering voor haar verantwoording 
had kunnen nemen. "Historisch is het gevolg van het nalaten van de onder
tekening geweest, dat zowel hier te lande als in Indonesië de oppositie tegen 
de overeenkomst zulke scherpe vormen heeft kunnen aannemen, dat daar
door op het ogenblik de ondertekening bemoeilijkt wordt", terwijl spoedige 
ondertekening juist gewenst was, aldus Jonkman.285

Het beleid van de regering, zoals uitgedragen door Jonkman, om door 
overleg met de Republiek alsnog ondertekening van het Akkoord te bereiken 
op voor Nederland aanvaardbare wijze, in navolging van de door de rege
ring en een meerderheid in de Tweede Kamer gekozen positie, verdroeg ui
teraard niet een uitspraak van de Eerste Kamer, zoals door Stikker voorge
steld. Het was duidelijk Jonkmans bedoeling geweest zich in dit Kamerdebat 
zo verzoenend mogelijk jegens de Republiek op te stellen, waarin ook zijn 
scherpe houding jegens de rechtse oppositie paste. Nadrukkelijk had Jonk
man in tweede termijn naar aanleiding van het betoog van Stikker gesteld 
dat de oplossing van de economische moeilijkheden alleen gevonden kon 
worden in samenwerking tussen de Nederlandse regering en die van de Re
publiek. Jonkman achtte de motie-Stikker in het licht van het regeringsbeleid 
overbodig en in de formuleringen tweeslachtig. Met waardering voor de 
strekking ervan had de regering volgens Jonkman aan deze motie "bepaal
delijk geen behoefte" en "zij vreest dat, waar deze materie nu eenmaal niet 
los van de bestaande tegenstellingen kan worden gezien, daaruit misver
stand zou kunnen rijzen". Stikker constateerde vervolgens dat de motie, 
waarvoor alleen van de kant van Algra (ARP) en J. Reijers (burgemeester van 
Kamerik en Zegveld, CHU) nadrukkelijk steun was verworven en - bij ge
volg - tegenkanting van de zijde van Kerstens (KVP), Stufkens (PvdA) en 
Koejemans (CPN), weinig kans van slagen meer maakte. Omdat Stikker 
vreesde dat verwerping van de motie de indruk kon wekken, dat er geen 
noodtoestand was, Nederland geen verantwoordelijkheid droeg en de rege
ring geen maatregelen zou behoeven te nemen, trok hij zijn motie in. 
Woordvoerders van de rechtse oppositie, G. Kolff (kantonrechter te Gorin- 
chem en waterschapsvoorzitter, CHU), Algra (ARP) en Stikker (PvdV), leg
den vervolgens verklaringen af, waarom zij niet tegen de begroting van mi
nister Jonkman wilden stemmen, ondanks hun blijvende en door de betogen 
van Jonkman eerder aangewakkerde bezwaren tegen het Indische beleid van
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de regering. De belangrijkste overweging daarbij was dat zonder begro- 
tingsgoedkeuring het land niet kon worden bestuurd, zoals Stikker had op
gemerkt. Ook Koejemans (CPN) tekende de bezwaren van de CPN-fractie 
tegen het beleid nogmaals aan, omdat onvoldoende de vreedzame weg was 
vastgelegd. Aan de andere kant had het Kamerdebat volgens hem duidelijk 
gemaakt dat ondanks verschil van methode de meerderheid van de Eerste 
Kamer op snelle ondertekening van Linggadjati had aangedrongen, zonder 
eenzijdige oplegging van nieuwe voorwaarden. Onder handhaving van de 
eigen inzichten inzake het Indië-beleid, "met name met betrekking tot de 
aanwezigheid van de Nederlandse troepen aldaar", was de CPN-fractie be
reid haar stem aan dit begrotingshoofdstuk niet te onthouden. Jonkman be
schouwde het achteraf als een voorrecht dat het betrokken wetsontwerp tot 
vaststelling van hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting voor 1947 vervolgens 
zonder hoofdelijke stemming door de Eerste Kamer werd aanvaard.286

Dit debat in de Eerste Kamer was leerzaam geweest. De regering had Ne
derland en de Republiek laten weten dat zij de deur voor overeenstemming 
met de Republiek over de definitieve ondertekening van "Linggadjati" wens
te open te houden, ook als dat afzwakking van de "aankleding" van het Ak
koord zou betekenen. In geen geval zou de Nederlandse regering tot militai
re actie besluiten, uitsluitend en alleen vanwege het geschil over de voor
waarden tot ondertekening. De regering had de senaat duidelijk gewezen op 
de consequenties daarvan in Indonesië zelf en daarbuiten. Bovendien liet de 
regering weten dat de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in In
donesië in de nieuwe opzet altijd een gedeelde zou zijn. Alleen als dat alles 
niet zou functioneren - bijvoorbeeld in voortgezette aanvallen op niet-repu- 
blikeinse posities - konden nadere stappen worden overwogen. De regering 
had in dit debat geen pogingen gedaan om de rechtse oppositie tegemoet te 
komen, hetgeen duidelijk was bedoeld om het onderhandelingsklimaat met 
de Republiek te zuiveren. De CG was een hart onder de riem gestoken: de 
aanvallen van de rechterzijde op de CG waren krachtig gepareerd, waarmee 
het gezag van de CG tegenover de Republiek was verstevigd. De regerings
gezinde fracties in de Eerste Kamer hadden het beleid in meerderheid ge
steund, daarin bijgevallen door de CPN-fractie. Het optreden van de rechter
zijde had Jonkman zelfs, naar eigen analyse achteraf temidden van zijn afde
lingschefs op 14 maart 1947, gedwongen vriendelijk te zijn jegens de com
munisten. Reden waarom de minister niet was ingegaan op de dreiging, ge- 
uit door Koejemans (CPN), dat bij een grootscheepse militaire actie in Indië 
de CPN stakingen zou organiseren. Jonkman nam het stakingsgevaar overi
gens serieus en zag er eens te meer een argument in om met de Republiek tot 
overeenstemming te komen.287

Tenslotte: evenals in de fractie van de KVP in de Tweede Kamer was ook 
in de KVP-fractie in de Eerste Kamer een tegendraads geluid te horen ge
weest. De katholieke partij bleef in de Indonesische kwestie de onzekere fac
tor in de Nederlandse politiek.
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c. Geen akkoord over de interpretatie van "Linggadjati"
De regering bepaalt eindelijk een koers
Minister Jonkman had in het debat in de Eerste Kamer over zijn begroting 

voor 1947 al laten doorschemeren dat uitvoering van het votum van de 
Tweede Kamer over de "aankleding" van het Akkoord van Linggadjati niet 
geheel mogelijk was. Om het Akkoord definitief ondertekend te krijgen zou 
het wel eens noodzakelijk kunnen zijn enige modaliteiten ten opzichte van 
de door een meerderheid in de Tweede Kamer opgelegde inspanning tot het 
aangaan van een wederzijdse verbintenis tussen Nederland en de Republiek 
over de inhoud van het Akkoord van Linggadjati, dat wilde zeggen zoals 
vastgelegd in de CG-toelichting en de regeringsverklaring (10 en 19 decem
ber 1946), aan te brengen. Het antwoord van de Republiek op de Nederland
se voorstellen was immers negatief geweest: men was in Djocja bereid de 
ontwerp-overeenkomst van Linggadjati te tekenen, waarbij de notulen en de 
gevoerde correspondentie tijdens de onderhandelingen als bestanddelen van 
de overeenkomst werden erkend. Dat was al heel wat, want binnen de Re
publiek waren er nog al wat die zelfs dat al te ver vonden gaan. De republi
keinse regering wist echter voor haar beleid de steun te verwerven van een 
meerderheid in het republikeinse parlement (KNIP, Centraal Nationaal In
donesisch Comité), toen daar van 25 februari tot en met 5 maart 1947 te Ma- 
lang over werd vergaderd. Door een omstreden presidentieel besluit was het 
KNIP sterk uitgebreid om de krappe marge tussen voorstanders (linkse blok) 
en tegenstanders (rechtse nationalisten) van het Akkoord van Linggadjati te 
vergroten. Het aldus vergrote KNIP heeft enerzijds de republikeinse aspira
ties naar de republikeinse eenheidsstaat in Indonesië ondanks "Linggadjati" 
bevestigd (motie-Manai Sofian) en anderzijds in meerderheid (niet: de natio
nalisten) het vertrouwen uitgesproken in het beleid van de regering, al was 
voor dat laatste wel nodig dat de partijloze vice-president Hatta het gewicht 
van de posities van de peetvaders van de Republiek (Soekarno en hemzelf) 
én dat van de premier in de schaal legde. Gegeven deze stemming in het 
KNIP, waar "Linggadjati" dank zij de eigen propaganda van de regering 
werd aanvaard als "adempauze" voor de verdere verwezenlijking van de re
publikeinse idealen, kon de republikeinse regering weinig meer doen dan 
vasthouden aan de politiek om slechts het "naakte" Akkoord van Linggad
jati (met de notulen en de correspondentie) te willen tekenen. Elke stap ver
der betekende het eigen politieke doodvonnis. Te voorzien was derhalve dat 
het voor Nederland moeilijk, ja zelfs onmogelijk zou worden om de Repu
bliek aan de Nederlandse interpretatie te binden. De Republiek had - zoals in 
de vorige subparagraaf beschreven - tegenover de buitenwacht sterke kaar
ten in handen; bovendien was een militair bestand afgekondigd, zodat Ne
derland weinig argumenten had om zich te rechtvaardigen voor getreuzel 
met de definitieve ondertekening. Het Nederlandse kabinet had inmiddels 
wel besloten om het voorstel-Schermerhorn - een protocol op hoofdlijnen, 
waarmee de beide partijen zich zouden verenigen - te volgen. Op 2 maart
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1947 had Jonkman de CG laten weten dat aldus met de Republiek kon wor
den geprocedeerd. De Republiek moest duidelijk worden gemaakt dat van 
een unilateraal karakter van de Nederlandse interpretatie geen sprake was 
en moest worden uitgenodigd haar visie op de bedoelde hoofdlijnen van de 
Nederlandse interpretatie te geven als uitgangspunt voor besprekingen over 
een slot-protocol. De CG heeft een brief van deze strekking aan de Indonesi
sche delegatie laten uitgaan en een nota geschreven naar het voorbeeld van 
het als bijlage aan de Memorie van Antwoord van Jonkman aan de Eerste 
Kamer toegevoegde stuk met een artikelsgewijze toelichting op de ontwerp
overeenkomst van Linggadjati op basis van een CG-toelichting en regerings
verklaringen.288 De vraag was natuurlijk of de republikeinse regering na de 
uitspraken van het KNIP van 5 maart 1947 zelfs maar wilde gaan praten over 
mogelijke hoofdlijnen voor een slot-protocol. Zouden de republikeinen hier
toe niet zijn over te halen, dan bleef slechts de door Van Poll voorgestelde 
methode over om de Republiek te laten erkennen dat aan Nederlandse zijde 
bepaalde interpretaties werden inbegrepen bij de ondertekening van de 
ontwerp-overeenkomst om aldus een uitweg aan beide partijen binnen de 
gegeven politieke marges te bieden. Het kabinet in Den Haag zou uiteraard 
het beslissende woord aan Nederlandse kant moeten spreken en zich vervol
gens moeten verantwoorden in het parlement.

Het Nederlandse kabinet overwoog op 7 maart 1947 de kansen op over
eenstemming tussen Nederland en de Republiek over een interpretatie in het 
licht van de laatste ontwikkelingen. Dat Jonkman zich sterk maakte voor de 
poging van de CG om met de republikeinen alsnog een akkoord over hoofd
punten van de interpretatie te bereiken lag voor de hand. Hij vond het op dat 
moment al heel wat dat het politiek akkoord niet afhankelijk werd gemaakt 
van een financieel-economisch akkoord. Ongetwijfeld heeft Jonkman om die 
reden het niet aangedurfd om het model-Van Poll aan te bevelen, hoe goed 
hij ook op de hoogte moet zijn geweest van de geringe speelruimte die de 
republikeinse regering bij de verwerking van "Linggadjati" in eigen kring 
had. Beel verkeerde nog in de veronderstelling dat het mogelijk kon zijn het 
met de Republiek op de meeste punten van de interpretatie eens te worden. 
Lieftinck, wel ingelicht door Schermerhorn, steunde Jonkman, maar geloofde 
niet in de bereidheid van de Republiek om iets meer te tekenen dan de 17 
artikelen met als toelichting de notulen en de gevoerde correspondentie. 
Binnenlands kon de Republiek ook niet meer verkopen, terwijl Nederland 
zelf in een steeds lastiger economisch parket kwam (de minister van Finan
ciën wees op de Martin Behrman-affaire). Bovendien had Nederland bij voor
baat afgezien van het gebruik van geweld om "Linggadjati" op te leggen. 
Vandaar zijn conclusie om het "naakte" Linggadjati te doen tekenen. Het po
litiek akkoord was immers hoe dan ook een succes voor Nederland en een 
nederlaag voor de Republiek. Die Republiek zag immers geheel Indonesië 
als haar politiek ideaal, waartegenover bij een politiek akkoord genoegen 
moest worden genomen met de in dat akkoord genoemde staatsconstructie.
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Op de tegenwerping van Beel dat dit niet zou stroken met de in de Tweede 
Kamer afgelegde regeringsverklaringen, verduidelijkte Lieftinck dat naar 
zijn opvatting Nederland altijd zou moeten tekenen onder mededeling van 
de eigen gebondenheid aan CG-toelichting en de regeringsverklaringen. In 
wezen verdedigde Lieftinck hier het model-Van Poll, ongetwijfeld mede uit 
zijn kennis van de beperkte financiële mogelijkheden van het moederland én 
Nederlands-Indië om een langere impasse over het politieke Akkoord te 
kunnen dragen. Zulks bleek uit zijn betoog in dezelfde vergadering over de 
financieel-economische kant van het Indische vraagstuk. De Nederlandse en
claves op Java waren verder voor voedsel en water gebonden aan republi
keinse medewerking, die afhankelijk werd gesteld van het politiek akkoord. 
Het dilemma was - zoals Jonkman schetste - of deze kwestie militair of poli
tiek werd opgelost. Wilde Nederlands-Indië voor een debacle worden be
hoed, dan was een Amerikaanse lening nodig die zeker zou worden gekop
peld aan politieke rust, derhalve een akkoord. Zou men niet voor april/mei 
1947 tot een politieke oplossing zijn gekomen, dan bleef terugtrekking van 
de civiele en militaire Europese bevolking als enig alternatief over. Men zou 
dan immers geen Amerikaanse lening hebben binnengehaald, noch op voed- 
selaanvoer uit republikeins gebied kunnen rekenen, terwijl er ook geen uit
zicht zou zijn op militair optreden met het oog op bepaalde profijtelijke ge
bieden. Trouwens: Lieftinck en Jonkman twijfelden eraan of een dergelijk op
treden de taktiek van verschroeide aarde kon voorkomen en in het buiten
land zou worden begrepen. Noch Lieftinck noch enige andere minister wil
den dit alternatief overwegen. Minister Drees gaf Lieftinck toe dat de Repu
bliek op dat moment formeel zeer sterk stond. Gelet op de uitspraak van de 
Tweede Kamer voelde hij er echter niets voor om de 17 artikelen van het Ak
koord zonder meer te ondertekenen. Dat zou neerkomen op een capitulatie 
voor de Republiek, die ernstige gevolgen kon hebben. In dit verband wees 
Drees op het gevaar dat de Nederlandse taak de totstandkoming van een fe
deratie in Indië te bevorderen tegenover het streven van de Republiek naar 
een eenheidsstaat hierdoor kon worden uitgehold. De minister van Sociale 
Zaken meende dat Sjahrir c.s. voldoende reden hadden om met Nederland 
tot een akkoord te komen vanwege de noodzakelijke Nederlandse technische 
bijstand. De vraag was volgens Drees echter wat de regering moest doen als 
de Republiek noch bereid was tot overeenstemming te komen over een in
terpretatie, noch medewerking wilde verlenen aan een akkoord met behoud 
van ieders interpretatie. Laatstgenoemde weg was voor Drees overigens 
aanvaardbaar. Ook Van Maarseveen, Huysmans en de opvolger van Ringers 
sedert 28 februari 1947 als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting 
L. Neher (PvdA) waren van oordeel dat de Republiek slechts kon kiezen 
voor samenwerking met Nederland, omdat ook de Republiek grote proble
men had. Het Akkoord moest er echter spoedig komen. Van Maarseveen 
ging zelfs zo ver de "aankleding" alleen van binnenlands-Nederlands belang 
te achten. Op dat moment was volgens hem een nieuwe situatie ingetreden.
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Van Boetzelaer voegde daar aan toe dat Nederland hulp van Engeland en de 
V.S. nodig had en dat het buitenland niet begreep waarom "Linggadjati" nog 
niet getekend was. Nederland stond én tegenover de Republiek én tegenover 
de internationale gemeenschap op dat moment kennelijk zwak. De minister 
van Buitenlandse Zaken wist uit berichten van de ambassades in Londen en 
Washington maar al te goed dat daar in regeringskringen teleurstelling be
stond over de problemen tussen Nederland en de Republiek bij de afwikke
ling van het Akkoord van Linggadjati. Jonkman wees de Raad er tenslotte op 
dat Nederland op dat moment militair weinig mogelijkheden had. Welis
waar had hij in de Eerste Kamer verdere bestandsschendingen onaanvaard
baar genoemd - Beel viel hierop in met de roep om "daden" -, maar hij gaf 
ook toe dat militair optreden op dat moment kon worden geïnterpreteerd als 
een poging om een bepaalde politieke oplossing door te drijven.289

Het kabinet zette het beraad over de Indië-koers op 10 maart 1947 voort. 
Aan de orde was daarbij een aantekening van het ministerie van Overzeese 
Gebiedsdelen, waarin de twee modellen voor het bereiken van de onderteke
ning van het Akkoord werden uiteengezet. Allereerst werd vermeld het 
streven om vóór de ondertekening voor zover mogelijk ook over de interpre
tatie tot overeenstemming te komen; vervolgens werd - ook met het oog op 
het dringend karakter van de ondertekening - de mogelijkheid open gehou
den dat Nederland zonder interpretatie-overeenkomst zou tekenen, met dien 
verstande dat de Nederlandse regering zich tot niets meer of anders ver
plichtte dan wat volgens de CG-toelichting was overeengekomen en met on
verkorte inachtneming van wat de regering op 10 en 19 december 1946 had 
verklaard. Het ministerie van O.G. meende dat in het laatste geval arbitrage 
(conform art. 17.2 van het Akkoord) bij geschillen over de uitvoering van het 
Akkoord een oplossing moest bieden. Mocht de arbitrage falen, omdat beide 
partijen niet tot overeenstemming konden komen over de interpretatie, dat 
moest worden vastgesteld dat het Akkoord in het bedoelde punt "niet voor
ziet", zoals dat bij internationale overeenkomsten gebruikelijk is. Het minis
terie van O.G. wilde zo snel mogelijk na de ondertekening een ronde-tafel
conferentie met de rijksdelen bijeen laten roepen én samenwerking met de 
Republiek op financieel-economisch gebied entameren.290

Deze notitie is opmerkelijk. In wezen werd hiermee de methode-Van Poll 
alsnog als uitweg uit de problemen gezien, waar de minister van O.G. op 7 
maart 1947 zijn collega's in het kabinet nog de methode-Schermerhorn 
(overeenkomst op hoofdpunten van de interpretatie) als aanvaardbare op
lossing had voorgehouden. Wél had Jonkman toen al gewezen op de moge
lijkheid dat de Republiek slechts een deel van de Nederlandse interpretatie 
zou onderschrijven. De uiterste consequentie van de impasse in de Indië-po
litiek, namelijk de ondertekening van de 17 artikelen van het Akkoord door 
de Republiek - zij het met inbegrip van de notulen en gevoerde correspon
dentie - en onder voorbehoud door Nederland werd toen al door Lieftinck 
aan het kabinet voorgehouden. O.G. volgde nu de redenering: indien de Re-
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publiek bij ondertekening vast zou leggen kennis te hebben genomen van de 
Nederlandse voorbehouden, zou daarmee toch indirect tegemoet zijn geko
men aan de Nederlandse opzet. Dat laatste kon, gezien de CG-toelichting en 
de regeringsverklaringen, zoals op dit punt vastgelegd in de motie-Romme- 
Van der Goes van Naters, betwijfeld worden: was instemming van beide 
partijen met de Nederlandse uitleg niet het centrale punt in de beoordeling 
van de waarde van het Akkoord van Linggadjati? Neher, die hierover in het 
kabinetsberaad een vraag stelde, kreeg van Jonkman echter te horen dat in 
de context het regeringsstandpunt nooit anders had kunnen worden begre
pen dan als een reserve aan Nederlandse kant. Het was nooit de bedoeling 
geweest om de Nederlandse interpretatie aan de Republiek op te dringen. 
Veel problemen in de relatie tussen Nederland en de Republiek na de parafe
ring van "Linggadjati" zouden vermoedelijk kunnen zijn voorkomen, indien 
Jonkman op dit punt in de debatten in de Tweede Kamer in december 1946 
duidelijkheid had verschaft. Jonkman stelde zich op 10 maart 1947 op het 
standpunt dat het accent moest worden gelegd op de overeenstemming, zo
als die tot uitdrukking was gebracht in de opstelling van het Akkoord. De in
terpretatieverschillen achtte hij voor het buitenland niet verteerbaar. In deze 
ommezwaai kreeg Jonkman het kabinet mee, te beginnen met Beel. De pre
mier wenste zo spoedig mogelijk de uitwerking van het Akkoord ter hand te 
nemen, waarin de meeste leden van het kabinet hem bijvielen. Aangezien de 
premier van oordeel was dat in het voorbehoud van de Nederlandse inter
pretatie bij ondertekening het in december 1946 ingenomen regeringsstand
punt gestand werd gedaan, zag hij geen reden om de zaak voor te leggen aan 
de Tweede Kamer. Wel zou het volgens hem juist zijn om in een informele 
bespreking de heren Romme en Van der Goes op de hoogte te stellen van de 
conclusies van de regering. Lieftincks suggestie om ook de oppositie in te 
lichten over deze conclusies alvorens de CG te instrueren werd bijgevolg ge
negeerd. Doordat Beel zo plotseling was omgegaan, kon ook Drees de door 
Jonkman voorgestelde procedure van harte onderschrijven. Hij wenste dat 
het kabinet de volle verantwoordelijkheid zou nemen voor een beslissing, 
die geen uitstel meer kon dulden. De Raad besloot de notitie van O.G., der
halve het streven naar overeenstemming subsidiair ondertekening van de 
Nederlandse voorbehouden door de Republiek, te aanvaarden als richtsnoer 
voor het Indië-beleid en de fractieleiders van de KVP en PvdA in de Tweede 
Kamer dienomtrent door de premier en de minister van O.G. te doen inlich
ten. Op aandrang van Drees werd besloten dat de verzekering van voldoen
de voedselaanvoer naar de enclaves allereerst zou worden gezocht in een 
door de CG met klem aan de Republiek voorgestelde samenwerking op dit 
punt. Militaire maatregelen zouden worden voorbereid voor het geval het 
overleg met de Republiek tot niets zou leiden 291

Op 11 maart 1947 zijn Romme, die inmiddels uit Indië was teruggekeerd, 
en Van der Goes ingelicht over het besluit van het kabinet inzake de onder
tekening van het Akkoord van Linggadjati. Terwijl Van der Goes instemde
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met de twee modellen, meende Romme dat het tweede model (methode-Van 
Poll) slechts aanvaardbaar was na hernieuwde consultatie van de opvattin
gen in het parlement. Voor hem stond de methode-Van Poll gelijk met het 
loslaten van het door de KVP gewenste innig rijksverband, de "zware" Unie. 
De Republiek was immers naar zijn mening in deze methode niet aan de 
Nederlandse interpretatie, die juist op dit punt van betekenis was, gebonden. 
Wel had Romme ondertussen gespeeld met de gedachte om voor te stellen 
het vraagstuk-Indië op een of andere wijze onder de hoede van de V.N. te 
brengen, wellicht in de veronderstelling dat Nederland dan in staat zou 
worden gesteld onder internationaal toezicht alsnog de nieuwe rechtsorde te 
redden. Een dergelijke V.N.-bemoeienis zou het internationaal verzet bij een 
confrontatie met de Republiek moeten verminderen. Romme's informant 
voor V.N.-aangelegenheden in de fractie, het KVP-Tweede Kamerlid en 
V.N.-delegatielid E.M.J.A. Sassen (zie Band A, p. 277), heeft hem deze ge
dachte ontraden, omdat de rijksverbondenheid met een dergelijke verwijzing 
werd prijs gegeven en bovendien niet duidelijk was hoe en met welke mid
delen de V.N. de zaak zouden kunnen overnemen. Wel onderstreepte Sassen 
in zijn advies aan Romme de waarschuwing van Van Poll in diens eerder ge
noemde nota van 24 februari 1947 voor de internationale gevolgen bij een 
militair conflict in Indië, maar hij drong er bij Romme ook op aan een strak
kere binding van de Republiek aan de Nederlandse voorstellen te bewerk
stelligen dan de methode-Van Poll kon brengen. Het advies moet Romme 
gesterkt hebben in zijn opvatting dat de methode-Van Poll en derhalve het 
besluit van de regering voor hem en zijn fractie eigenlijk onaanvaardbaar 
waren, omdat - zo moet zijn redenering wel zijn geweest - het gebrek aan 
overeenstemming tussen Nederland en de Republiek ofwel de breuk van het 
Rijksverband ofwel een internationaal nauwelijks verteerbare militaire con
frontatie noodzakelijkerwijze zou inleiden. Tenzij Romme en zijn fractie op 
grond van zwaarwegende argumenten - bijvoorbeeld de buitenlandse factor
- het kabinet in het genoemde besluit zouden volgen, dreigde er door dit 
standpunt van Romme een grote kans op een kabinetscrisis ten gevolge van 
onenigheid tussen de KVP-ministers en de Tweede Kamerfractie van de 
KVP. Begrijpelijk dat Jonkman de CG op dezelfde datum op het hart bond 
vast te houden aan het zoeken naar overeenstemming over de interpretatie. 
Het kabinet moest het genomen besluit nog eens tegen het licht van de na
tionale en internationale feiten houden, zodat de CG voorlopig nog niet het 
groene licht kreeg om het omstreden alternatieve pad naar ondertekening 
van het Akkoord op te gaan bij gebleken onmogelijkheid om tot overeen
stemming over de interpretatie te geraken.292

Op 15 maart 1947 kwam het kabinet in Den Haag wederom in buitenge
wone vergadering bijeen. Om het onafwendbare voor de KVP verteerbaar te 
doen zijn lanceerde Jonkman het voorstel om tot wisseling van de wacht te 
komen in Nederlands-Indië en in Nederland, te weten de vervanging van 
Van Mook door mr. N. de Niet, zendingsconsul in Indië en lid van de PvdA
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en van Jonkman als minister van O.G. door Romme. Jonkman zelf zou in dit 
scenario minister Zonder Portefeuille voor staatkundige hervormingen 
(toekomstige structuur van de Rijksdelen) worden. Ten dele ging het hier om 
het oprakelen van een oude discussie, sinds Van Mook zelf al vanaf de zo
mer van 1945 de beëindiging van zijn ambt had aangekondigd. Steeds was 
diens vertrek uitgesteld met het oog op het afronden van een belangrijke fase 
in de oplossing van het geschil in de Oost, waarvoor vooral de PvdA hem 
onmisbaar vond. Nu achtte Jonkman kennelijk de tijd gekomen om de knoop 
door te hakken en tegelijk de KVP meer bij het Indische beleid te betrekken 
teneinde onder het Tweede Kamervotum van december 1946 uit te komen en 
het Akkoord zonder al te veel politiek rumoer te kunnen doen tekenen. Er 
was haast geboden. Verder uitstel zou catastrofale gevolgen kunnen hebben: 
voor het aanzien van Nederland in de wereld, voor de positie van de Neder
landse enclaves in Indië, voor de toekomst van de relatie van Nederland met 
de volkeren in Indië. Tacticus Drees, duidelijk bezorgd over de mogelijke 
gevolgen van dit soort voorstellen voor het bereikte evenwicht in het kabinet 
en het karakter van het beleid, liet onmiddellijk weten dat het personeels
vraagstuk van het te voeren beleid moest worden onderscheiden. Hij achtte 
het ongewenst door wisseling van personen wijziging van het beleid te sug
gereren. Zulks was pas te overwegen na een verdere ontwikkeling van de 
politieke situatie. Bovendien zag Drees niet goed hoe De Niet en Romme, 
inzake het Indië-beleid waarschijnlijk eikaars tegenpolen, goed zouden kun
nen samenwerken. Lieftinck meende dat personele wijzigingen wel syn
chroon met het uitstippelen van het beleid konden worden opgezet. Hij 
achtte het politiek gewenst Romme mede verantwoordelijk te maken voor 
het Indische beleid, maar dan als minister voor staatkundige hervormingen, 
overeenkomend met het specialisme van Romme. In de persoon van Jonk
man op O.G. zou de continuïteit van het beleid moeten worden onderstreept. 
Neher viel hierin Lieftinck bij. Van Maarseveen achtte het voorstel van 
Jonkman ongewenst. Beel, die het signaal van Drees goed begrepen moet 
hebben, bleek niet veel waarde aan een personeelswisseling op dat moment 
te hechten. Hij wilde in ieder geval Jonkman behouden als schakel tussen ka
binet en Indië. De Raad besloot dat met De Niet - die de Raad aanvaardde als 
ernstige kandidaat voor de landvoogdij - en Romme in de geest van het 
voorstel van Lieftinck nader overleg zou worden gevoerd.

Het andere belangrijke punt dat Jonkman aan de orde stelde betrof de on
dertekening van het Akkoord met de Republiek. De minister van O.G. on
derscheidde vier mogelijkheden: ondertekening met aanvaarding door de 
Republiek van de Nederlandse interpretatie; ondertekening na overeenstem
ming over de interpretatie (hiervoor aangeduid als de methode-Schermer- 
horn en tot dan toe door de regering favoriet verklaard, in de wetenschap 
dat het eerste model niet geaccepteerd zou worden door de Republiek); on
dertekening waarbij ieder van de partijen zich de eigen interpretatie zou 
voorbehouden (methode-Van Poll); ondertekening van het "naakte Lingga-
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djati". Voor de minister ging het om de tweede en derde model. Aangezien 
volgens Jonkman de regering zich de vrijheid moest voorbehouden om even
tueel volgens het derde model het Akkoord te doen tekenen - zoals in wezen 
al besloten was door het kabinet -, stelde hij voor om de Kamers, de Tweede 
Kamer in ieder geval op de kortst mogelijke termijn, in comité-generaal (be
sloten zitting) bijeen te roepen, teneinde de problemen voor te leggen en met 
name de noodzaak tot de mogelijkheid van het derde model te adstrueren 
met verwijzing naar de financieel-economische toestand en het buitenlands 
aspect. Ook in de behandeling van dit punt nam Drees het voortouw. Hij 
was, anders dan minister Jonkman, van oordeel dat het kabinet een be
slissing moest nemen en pas daarna verantwoording aan de Kamer diende af 
te leggen. Het was verder aannemelijk dat de Tweede Kamer bedenktijd zou 
vragen en een debat over het economisch beleid in Indië zou willen uitlok
ken. Bovendien leek het Drees merkwaardig een besloten zitting te vragen na 
de openbare behandeling van het Akkoord in december 1946. Concreet acht
te Drees ondertekening met voorbehoud van ieders interpretatie begaanbaar, 
zij het weinig fraai. Van de PvdA-ministers wilde minister Lieftinck des
noods de door Jonkman genoemde vierde mogelijkheid tot ondertekenen 
overwegen, omdat volgens hem "Linggadjati" hoe dan ook getekend moest 
worden. Hij wees met name op de snel slechter wordende deviezenpositie 
van het land, vooral ten opzichte van Engeland (militaire uitgaven). De har
de feiten lieten volgens hem geen struisvogelpolitiek toe. Hij achtte een ak
koord met de Republiek zonder meer nodig als basis voor de financieel- 
economische samenwerking. Fiévez (Oorlog) wilde niet zo ver gaan als zijn 
collega van Financiën, maar hij vond wel de door Jonkman genoemde uiter
ste mogelijkheid precies als Drees acceptabel. Volgens Fiévez bleef de rege
ring daarmee binnen de oorspronkelijk ingenomen grenzen. J.J.A. Schagen 
van Leeuwen, de partijloze minister van Marine, sloot zich hierbij aan, daar
bij wijzend op de noodzaak het wederzijds vertrouwen in de Indische poli
tiek centraal te stellen. Neher en Van Maarseveen steunden eveneens de door 
Jonkman voorgestelde koers. Beel wees de suggestie van Jonkman om eerst 
in besloten zitting met de Kamers over het Indië-beleid van gedachten te 
wisselen af. Hoewel hij niet optimistisch was over de bereidheid tot samen
werking van de Republiek, meende hij dat de ingeslagen weg zo lang moge
lijk moest worden bewandeld. Bemiddeling door de V.N. of een groot
scheepse militaire actie waren vooralsnog geen alternatieven. Wel vond Beel 
een militaire actie noodzakelijk en verantwoord met het oog op de veiligstel
ling van de voedselvoorziening van de enclaves, wanneer samenwerking 
met de Republiek onmogelijk zou zijn. Zulks achtte hij een gewetenskwestie. 
Jonkman had op dit punt, naar aanleiding van een vraag van de CG om 
machtiging voor een grote actie, zijn "neen" laten horen; wél had Jonkman 
een plaatselijk optreden als uiterste middel in een onhoudbare toestand ge
billijkt. Drees deelde dit standpunt. De Raad besloot inzake de gevraagde 
machtiging conform het standpunt van Jonkman en machtigde de CG om,
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wanneer de methode-Schermerhorn niet zou zijn te verwezenlijken, ieder te 
laten tekenen onder voorbehoud van de eigen interpretatie: Nederland met 
CG-toelichting en de regeringsverklaringen en de Republiek met notulen en 
correspondentie onder de algemene aantekening dat arbitrage pas dan zou 
worden ingeroepen, wanneer de betrokken partijen inzake de interpretatie 
tot overeenstemming zouden zijn gekomen.293

Het had derhalve meer dan drie maanden geduurd voordat de regering 
voluit erkende, wat Jonkman al in de Eerste Kamer had betoogd: het Ak
koord had beter in één keer kunnen worden ondertekend. Het uitstel om de 
"aankleding" van het Akkoord, voor binnenlands gebruik in Nederland be
stemd, ook door de Republiek te doen aanvaarden, was voor niets geweest. 
Dat werd nog eens onderstreept in het antwoord van de Republiek op de 
nota van de CG van 2 maart 1947, dat de instructie van het kabinet in Den 
Haag van 15 maart 1947 had gekruist. De republikeinse regering had, zoals 
geschreven, wel politieke steun voor haar beleid gekregen, maar dat gold 
een beleid om in geen geval verder te gaan dan het aanvaarden van het 
"naakte" Akkoord van Linggadjati, derhalve zonder Nederlandse uitleg. De 
republikeinse delegatie liet dan ook weten dat met voldoening werd kennis 
genomen van de Nederlandse verklaring, waarbij duidelijk was gemaakt dat 
het niet in de bedoeling lag de Nederlandse interpretatie eenzijdig aan de re
gering van de Republiek op te leggen. Ook werd instemming betuigd met de 
verklaring van minister Jonkman dat ook de wordingsgeschiedenis van een 
artikel in het oog moest worden gehouden bij de interpretatie van het Ak
koord. In dit kader achtte de republikeinse delegatie het onnodig om op de 
regeringsverklaringen in te gaan. De in Nederland opgestelde stukken wer
den beschouwd als bedoeld voor de Nederlandse binnenlandse politiek. Bo
vendien zou door toevoeging van deze Nederlandse interpretatiestukken het 
aantal van interpretatiebronnen - die door de Republiek wél werden erkend, 
te weten de notulen en de officiële correspondentie - met enige worden ver
meerderd, waaronder de overeenkomst dreigde te worden bedolven. Ten
slotte zou het vergelijken van de Nederlandse interpretatie met een aan te 
dragen Indonesische slechts een herhaling van de besprekingen van 1946 
kunnen opleveren. De Republiek was bereid de Nederlandse stukken inzake 
het Akkoord op te vatten als de weergave van datgene waaraan de Neder
landse regering zich harerzijds door de ondertekening van de basisovereen
komst gebonden achtte en wat zij zich voornam bij de uitwerking daarvan te 
verwezenlijken, zonder dat de Republiek zelf aan deze stukken gebonden 
was. Na ondertekening was er volgens de republikeinse delegatie ruim
schoots gelegenheid om de genoemde inzichten en bedoelingen van de Ne
derlandse regering aan gezamenlijke bespreking te onderwerpen. De Indo
nesische delegatie, door het parlement van de Republiek daartoe gemach
tigd, nodigde de Nederlanders uit om onmiddellijk de ontwerp-overeen
komst te tekenen, opdat de nijpende problemen van herstel en opbouw kon
den worden aangepakt.294 Het antwoord van de Republiek betekende dat de
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methode-Schermerhom geen schijn van kans meer maakte en dat de metho
de-Van Poll de laatste kans bood om de overeenkomst van Linggadjati defi
nitief aan te gaan, waarvoor officieuze contacten tussen een deel van de CG - 
Schermerhorn, Van Poll en Van Mook via de secretaris-generaal van de CG, 
mr. P. Sanders - en Sjahrir de weg hadden gebaand. In deze situatie school 
de enige adder onder het gras in de eis van Nederlandse kant betreffende 
een arbitrageregeling. De vraag was verder of deze weg naar de onderteke
ning van het Akkoord mogelijk was tegen de achtergrond van kleine militai
re acties die bij Soerabaja moesten worden ondernomen om inundaties en 
vernieling van de rijstoogst in de Brantas-delta te verhinderen.295

Een gespleten CG tekent het Akkoord met de Republiek op 25 maart 1947
Te voorzien was dat een machtiging aan Nederlandse kant om op het re

publikeinse voorstel in te gaan tot een scheiding der geesten in de CG aanlei
ding zou geven. Nog voor het antwoord van de republikeinse delegatie bin
nen was, lieten De Boer, Posthuma en Verzijl, naar aanleiding van de sugges
tie van de kant van Jonkman om los van de overeenkomst op enkele concrete 
punten zoals de voedselvoorziening tot samenwerking met de Republiek te 
komen, Den Haag weten dat zij geen enkel vertrouwen hadden dat met déze 
tegenpartij nog enig akkoord was te bereiken. Overeenstemming op basis 
van fundamentele onenigheid werd onmogelijk genoemd.296 Daarentegen 
lieten de overige leden van de CG op 16 maart 1947 aan Jonkman weten in 
het antwoord van de Republiek, zoals dat op diezelfde dag naar Den Haag 
was gezonden, een laatste mogelijkheid te zien op vreedzame wijze tot een 
regeling in Indië komen. De Boer, Posthuma en Verzijl zagen echter niets in 
de aanvaarding van de methode-Van Poll als basis voor een politieke over
eenkomst. Zij achtten deze methode in strijd met de regeringsverklaringen in 
beide Kamers der Staten-Generaal en met de motie-Romme-Van der Goes, 
terwijl ook de veiligheid en vrijheid van de geïnterneerden niet ten volle was 
gewaarborgd. Verdere capitulatie van Nederland vond dit drietal ook zake
lijk onaanvaardbaar. Jonkman meende in een reactie op het telegram van De 
Boer en de twee CG-adviseurs echter dat de genoemde bezwaren te zeer te
gen het welbewust gekozen regeringsbeleid ingingen om te kunnen domine
ren. Een reeks argumenten noodzaakte de regering te trachten door onderte
kening in nieuw vaarwater te komen.297 Met deze openlijke breuk met De 
Boer en de twee adviseurs was het vertrek van dit drietal nog slechts afhan
kelijk van de formele machtiging uit Den Haag om volgens de methode-Van 
Poll het Akkoord met de Republiek aan te gaan.

Die machtiging zou op 17 maart 1947 volgen. Eerst kwam bij de CG nog 
het telegram binnen, waarin de kabinetsbesluiten van 15 maart 1947 werden 
medegedeeld. Schermerhorn betoonde zich in het CG-overleg van 17 maart 
1947 hierover zeer verheugd, omdat de kogel door de kerk was en de on
vermijdelijke onzekerheid van het Akkoord in de gegeven omstandigheden 
was verkozen boven de rampzalige gevolgen van een militair ingrijpen. Men 
kon slechts betreuren dat de regering door de politieke constellatie in Neder-
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land gedwongen was pas na enige maanden tot dit inzicht te komen. Tijdens 
de vergadering kon Schermerhorn, na een schorsing voor een telefonisch 
onderhoud met minister Jonkman, meedelen dat de minister in beginsel ak
koord ging met het Indonesische antwoord van 15 maart 1947. Jonkman 
heeft op 17 maart 1947 in het kabinetsberaad, op basis van zijn positieve oor
deel over het republikeinse antwoord, voorgesteld de CG te machtigen om 
het Akkoord volgens de methode-Van Poll - ieder der partijen tekent onder 
voorbehoud van de eigen interpretatie; de Republiek neemt kennis van het 
Nederlandse voorbehoud - te tekenen. Volgens de minister had met name de 
buitenlandse factor de urgentie van de beslissing onderstreept, zoals de be
reidheid van de Arabische Liga Indonesië als soevereine staat te erkennen en 
de dreigende boycot van de Nederlandse scheepvaart in Amerika. Boven
dien wezen de noodzakelijk geworden militaire acties op enkele plaatsen op 
de behoefte aan een politieke regeling op korte termijn. Beel gaf voluit toe 
dat de meest stringente formulering geen oplossing kon bieden, wanneer de 
Republiek in wezen geen samenwerking zou wensen. Hij aanvaardde der
halve de voorgestelde oplossing en adviseerde het kabinet zulks ook te doen. 
Nadat Beel in het najaar van 1946 het Akkoord van Linggadjati voor zijn re
kening had willen nemen en daarmee zijn achterban (de KVP) had getrot
seerd, was dit de tweede keer dat hij zijn nek uitstak voor een vreedzame 
regeling van de Indonesische kwestie door het Kamervotum van december
1946 te negeren; begrijpelijk dat zijn teleurstelling groot zou zijn, toen bleek 
dat de Republiek de volgens Beel geboden kansen niet leek te honoreren. De 
Raad besloot unaniem de CG conform het voorstel van Jonkman te mach
tigen het Akkoord te tekenen (onder verwijzing naar de nota van de Repu
bliek zelf). Door de noodzaak van nadere uitwerking in een reglement achtte 
men de arbitrage voldoende veilig gesteld, zo zou Jonkman in zijn telegram 
aan de CG daar nog aan toe voegen. Besloten was ook dat de Kamers de nota 
van 15 maart 1947 van de Republiek mét de notulen van de besprekingen 
tussen de CG en de Indonesische delegatie ter vertrouwelijke kennisneming 
zouden ontvangen en op de hoogte zouden worden gesteld van het besluit 
van de regering. Nadat de CG en de Indonesische delegatie hadden inge
stemd met publikatie van de betrokken stukkenwisseling, zijn deze stukken 
aangeboden aan de griffies van de beide Kamers en in de Bijlagen van de 
Handelingen der Staten-Generaal opgenomen.298

Jonkman had in zijn telex naar aanleiding van het hiervoor genoemde ka
binetsbesluit de leden van de CG, die een andere mening waren toegedaan 
inzake de relaties met de Republiek, gevraagd de ontwikkeling van de ge
beurtenissen af te wachten alvorens een definitief standpunt te bepalen. Dat 
was een vergeefse oproep.299 De Boer vroeg op 17 maart 1947 aan Jonkman 
zijn ontslag als CG-lid te willen bevorderen. Het volkomen gebrek aan we
derzijds vertrouwen vond hij geen basis voor een goede samenwerking met 
de Republiek. De wijze waarop de regering uiteindelijk het Akkoord wilde 
aangaan, noemde De Boer een volledige overwinning van de Republiek,
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waardoor Djocja nog onhandelbaarder zou worden, zoals bij de besprekin
gen over het financieel-economisch akkoord. De Nederlandse gemeenschap 
in Indië zou zo door een moedeloze stemming bevangen worden, dat de 
steun van deze gemeenschap moest worden ontbeerd bij de uitvoering van 
het Akkoord. De Boer voelde er verder weinig voor om tegen de stroom in 
de CG op te roeien, te meer daar hij krachtige militaire acties, vooral op Su
matra, niet wilde uitsluiten. Zijn indruk was dat de regering in Den Haag en 
de overige leden van de CG afkerig waren van volgens hem noodzakelijke 
militaire maatregelen. De Boer weigerde aan de ondertekeningsplechtigheid 
rondom het Akkoord deel te nemen.300 De "progressieve" groep binnen de 
CG betreurde het dat De Boer zijn ambt wilde neerleggen. Deze groep zag 
De Boer als een man die oprecht zijn best had gedaan om zijn (onderne- 
mers-)visie op de ontwikkelingen in Indië te verzoenen met de gevonden 
oplossing van "Linggadjati", maar de gang van zaken sedert de parafering 
niet meer had kunnen volgen. Daarentegen achtte dit deel van de CG het 
vertrek van Posthuma en Verzijl, die vanaf hun aankomst in Indië van hun 
wantrouwen jegens datzelfde "Linggadjati" geen geheim hadden gemaakt, 
een uitkomst.301 De beide heren hadden op 18 maart 1947 Den Haag geseind 
dat de beslissing van de regering voor hen reden was een mogelijke benoe
ming in de CG - wat namelijk de bedoeling was van hun adviseurschap - niet 
te zullen accepteren. Zij meenden dat de ingeslagen weg om tot onderteke
ning van het Akkoord te komen in strijd was met de nationale waardigheid, 
met de Nederlandse belangen, met regeringsverklaringen en Kamervotum. 
Zij schroomden niet in een aanvullend telegram Van Mook als autocratisch 
bestuurder en Schermerhorn als eigenzinnige en machtsaanmatigende CG- 
voorzitter te schetsen en te adviseren de LtGG te vervangen, de CG op te hef
fen en met een schone lei te beginnen. Er moest van het Koninkrijk volgens 
hen gered worden wat nog te redden viel. Indië moest blijven een voor de 
Nederlandse cultuur toegankelijk land met een economische band met Ne
derland, opdat beide landen niet tot pauperisme zouden vervallen.302 In de 
vergadering van de CG van 18 maart 1947, waarin het besluit van de rege
ring in Den Haag - dat inmiddels was overgebracht aan de Indonesische de
legatie - werd besproken, bleek de grote kloof die binnen de CG was ge
groeid: nadat Schermerhorn nog een poging had gedaan om de bezwaren 
van De Boer weg te nemen of te verkleinen, werden Posthuma en Verzijl in 
hun poging om hun werkzaamheden als adviseurs af te handelen geconfron
teerd met de massieve oppositie daartegen van de kant van Van Mook, 
Schermerhorn en Van Poll. Uitgaande van de noodzaak tot collegiaal optre
den tegenover de Republiek achtte dit drietal verdere activiteit van de advi
seurs onverdraaglijk. De twee adviseurs zijn op eigen beslissing eind maart 
1947 naar Nederland afgereisd. De regering heeft zowel De Boer als deze ad
viseurs kunnen horen en zich aldus een oordeel over de problemen in Indië 
kunnen vormen. De Boer en de adviseurs werden van hun taak ontheven. De 
hele affaire was natuurlijk een buitenkansje voor het rechterdeel van de op-
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De afgetreden adviseurs van de Commissie-Generaal, drs. S. Posthuma (links) en prof. mr. 
J.H.W. Verzijl, bij hun terugkeer in Nederland, Amsterdam-Schiphol 30 maart 1947 (Foto 
ANP)

De Commissie-Generaal vernam bij aankomst van D J. van Balluseck, hoofdredacteur van het Al
gemeen Handelsblad, op 28 maart 1947, dat hij op 27 maart 1947 in Singapore een ontmoeting met 
Posthuma en Verzijl had gehad, die beiden op doorreis naar Nederland waren. (Van der Wal VIII, 
nr.30) Schermerhorn noteerde uit en naar aanleiding van het verslag van Van Balluseck in zijn dag
boek: "Zij waren hel wel eens met Linggadjati, maar zij achtten de drie thans aanwezige heeren 
(Schermerhorn, Van Poll, Van Mook, MB) ongeschikt voor de uitvoering, omdat deze geen 'neen' 
konden zeggen. Ook was een groote grief, dat zij overal buiten waren gelaten. Dit is een mooi slot van 
een tragedie, die in Nederland deining heeft veroorzaakt en nu nog wel verder zal veroorzaken, buiten 
alle verhouding tot de beteekenis er van. De beide heeren zijn Vrijdagmiddag vertrokken, gelijk een 
dief in den nacht, zonder aan de Neerlandsch-lndische regeering of aan de commissie-generaal ook 
maar iets mee te deelen." (Uit: Het dagboek van Schermerhorn, dl.1, p.401)
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positie in Nederland. Begrijpelijk dat de protestants-christelijke leden van de 
Indische Commissie uit de Tweede Kamer zich hebben ingespannen om 
Posthuma en Verzijl te mogen horen. Na enige strubbelingen, gezien de sta
tus van beide personen als ambtenaar in hun functie als CG-adviseurs, zijn 
de beide oud-adviseurs op 6 mei 1947 in een vergadering van de genoemde 
Vaste Kamercommissie verschenen en hebben daar hun grieven over de "ca
pitulatie" door de Nederlandse regering bij de definitieve ondertekening van 
"Linggadjati" en hun opvattingen over de uitzichtloosheid van de situatie 
kunnen ventileren. De breuk in de CG en het vertrek van de twee adviseurs 
naar Nederland heeft bovenal het prestige van de CG, die immers een een
zijdig karakter leek te hebben gekregen, een zodanige klap bezorgd, dat een 
spoedig einde van de CG kon worden verwacht.303

Het besluit van de regering in Den Haag inzake de wijze van onderteke
ning van het Akkoord van Linggadjati mocht dan de inzet van de overgeble
ven CG-leden hebben beloond en de methode-Van Poll hebben onderstreept 
als enige uitweg uit de impasse, het zou voor deze CG-leden een Pyrrhus- 
overwinning betekenen. De KVP kon bijvoorbeeld niet anders dan een blij
vende wrok gaan koesteren jegens een college dat de "aankleding" van het 
Akkoord zoals bedoeld in de motie-Romme-Van der Goes had omzeild. In 
elk voorkomend geschil tussen Nederland en de Republiek na de onderteke
ning van Linggadjati volgens de methode-Van Poll zou deze partij de beves
tiging zien van de vrees van De Boer: de Republiek had geleerd dat obstruc
tie loonde. Daartegenover meende het restant van de CG juist dat de ver
trouwensbasis alleen volgens de methode-Van Poll op dat moment nog te 
redden was. De scheiding der geesten binnen de CG kon de Republiek tonen 
dat men aan Nederlandse kant de Linggadjati-politiek serieus nam. Een 
toetssteen voor die in het vooruitzicht van een snelle ondertekening van het 
Akkoord van Linggadjati veronderstelde gerenoveerde vertrouwensbasis 
kon het Nederlandse militaire optreden in de omgeving van Soerabaja (in de 
Brantas-delta ter zekerstelling van enkele waterwerken, zoals bij Modjoker- 
to) vormen, waartoe de regering én CG hadden besloten en dat op 17 maart
1947 van start ging. Schermerhorn gokte erop dat deze actie geen roet in het 
eten zou gooien. Door het uitzicht op een spoedige ondertekening van het 
Akkoord volgens de ook door de Republiek onderschreven methode-Van 
Poll was de positie van Sjahrir verstevigd. De voorzitter van de CG heeft 
hem op 17 maart 1947 laten weten dat - nu er geen antwoord was gekomen 
op het dringend verzoek van Nederlandse kant van 5 maart 1947 om de wa
terhuishouding rond Soerabaja te regelen - aan een noodtoestand een einde 
moest worden gemaakt, waarna de Nederlandse kant bereid was in overleg 
te treden over de wijze waarop in het betrokken gebied in samenwerking 
met de organen van het republikeinse bestuur regelmatige toestanden kon
den worden hersteld. Van de kant van de Indonesische delegatie werden 
daarop terugtrekking van de Nederlandse troepen en een regeling van de 
kwestie-Modjokerto geëist, voordat er kon worden getekend. In de praktijk
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echter werd de kwestie niet zo zwaar opgenomen: het kabinet in Djocja be
sloot op 22 maart 1947 dat de basisovereenkomst kon worden getekend, 
wanneer daarna onmiddellijk over de hangende militaire kwesties werd ge
sproken. Zulks geschiedde, waaruit op 28 maart 1947 in een gemeenschap
pelijke Nederlands-Indonesische werkvergadering een akkoord rolde over 
het Modjokerto-incident: teruggave van het Modjokerto-gebied aan de civie
le republikeinse autoriteiten. Van Mook herinnerde zich later dat Modjokerto 
de proef werd voor een goede gezamenlijke regeling, demobilisering en ge
meenschappelijk bestuur (beheer waterwerken), zoals dat na ondertekening 
van Linggadjati - voorzien op 25 maart 1947 - moest functioneren. Die proef 
is slecht uitgevallen. Er deden zich vanaf het begin talloze incidenten voor, 
waarbij ook van Nederlandse zijde overigens de militairen verder waren op
getreden dan oorspronkelijk was voorzien (inname van het drinkwatercom- 
plex van Soerabaja te Patjet en Tra was op 25 en 26 maart 1947, die op last van 
de landvoogd ongedaan werd gemaakt).301

Op 21 maart 1947 legde minister Jonkman in de Tweede Kamer een ver
klaring over de verdere ontwikkeling van de politieke onderhandelingen 
met de vertegenwoordigers van de Republiek Indonesië af, nadat de rege
ring in overleg met de Tweede Kamer deze datum had bepaald. Over de par
lementaire verantwoording van het Indië-beleid van de regering tot en met 
de machtiging aan de CG om het Akkoord van Linggadjati te ondertekenen 
handelt de volgende subparagraaf. Van belang voor de chronologie van het 
verhaal is het feit dat Beel op 21 maart 1947 in de Tweede Kamer verklaarde 
dat de regering met het oog op de verhoudingen in Indië in 's lands belang 
niet bereid was de ondertekening van het Akkoord op te schorten totdat de 
Kamer over de afgelegde verklaring van Jonkman zich zou hebben uitge
sproken. Een verderop te beschrijven (par. II. d) poging van Schouten om de 
Kamer over te halen onmiddellijk met de behandeling van de regeringsver
klaring te beginnen mislukte. Het gevolg was dat de Tweede Kamer over de 
regeringsverklaring van 21 maart 1947 moest debatteren, nadat het Akkoord 
van Linggadjati officieel was getekend door de beide delegaties. Dat bete
kende dat de Kamerdebatten nog slechts betrekking konden hebben op vol
dongen feiten. Wilde men alsnog die feiten in hun uitwerking hinderen dan 
bleef nog slechts de mogelijkheid over een meerderheid te vinden om het re
geringsbeleid af te keuren en het kabinet ten val te brengen. Zover is het ech
ter op die gedenkwaardige 25e maart 1947, de dag van de ondertekening van 
het Akkoord én het debat in de Tweede Kamer over het regeringsbeleid in
zake Indië, niet gekomen.305

Nadat de regering in Den Haag had besloten om het Akkoord volgens de 
methode-Van Poll te doen ondertekenen, was de ondertekening zelf een 
kwestie van enkele dagen voorbereiding. Op 24 maart 1947 liet de CG aan de 
Indonesische delegatie weten op welke wijze de Nederlandse regering tot 
ondertekening van het Akkoord wilde overgaan. Daar deze methode erop 
neerkwam het voorstel van de Republiek van 15 maart 1947 te aanvaarden,
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De ondertekening van het Akkoord van Linggadjati door de voorzitters van de twee onder- 
handelingsdelegaties: republikeins premier Soetan Sjahrir (links) en CG-voorzitter W. 
Schermerhorn (rechts), in Paleis Rijswijk te Batavia op 25 maart 1947. (Foto Ipphos)

"Precies om 5.30 uur kwamen de beide delegaties op door den achteringang van de troonzaal en na
men plaats aan één zijde van de lange tafel, die voor den troon was opgesteld. Wij begonnen met het 
plaatsen onzer handteekeningen en daarna werden de toespraken gehouden. Die van Sjahrir werd met 
de meeste verve van de drie uitgesproken en is ook door de radio het best doorgekomen, waarschijnlijk 
ook omdat hij recht voor de microfoon stond." (Uit: Het dagboek van Schermerhorn, dl.I, p.392)
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De Nederlandse en Republikeinse delegaties tijdens de plechtige ondertekening van het Ak
koord van Linggadjati op 25 maart 1947 in het Paleis Rijswijk in Batavia. V.l.n.r.: mr. Tïr- 
toprodjo Soesanto, republikeins minister van Justitie; mr.P. Sanders, secretaris-generaal van 
de Commissie-Generaal (op de rug gezien); Lt.-gouverneur-generaal dr.H.J. van Mook; 
Soetan Sjahrir, republikeins minister-president en minister van Buitenlandse Zaken; 
prof.dr.ir.W. Schermerhorn, voorzitter van de Commissie-Generaal; mr.Moh. Roem, repu
blikeins minister van Binnenlandse Zaken; CG-lid M.J.M. van Poll; dr.A.K. Gani, republi
keins minister van Economische Zaken; mr. Ali Boediardjo, secretaris-generaal van de repu
blikeinse onderhandelingsdelegatie. (Foto Anefo)
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was het vanzelfsprekend dat de republikeinse regering volmacht tot onder
tekenen gaf. Aangezien de inhoud van de republikeinse volmacht toch een 
stekeligheid jegens de Nederlanders bevatte - er werd gevraagd om een on
middellijk einde aan de "onverantwoordelijke agressie" van de Nederlandse 
troepen in Modjokerto - is er van afgezien om de volmachten bij de onderte
kening te publiceren.306 Op 25 maart 1947 vond tijdens een plechtige bijeen
komst in de troonzaal van het paleis Rijswijk de officiële ondertekening van 
het Akkoord van Linggadjati door de delegaties plaats, te weten de leden 
van de CG - Van Mook, Schermerhorn en Van Poll - en Sjahrir, Roem, 
Soesanto en Gani, vergezeld van de secretarissen-generaal van de delegaties, 
mr. P. Sanders en mr. Ali Boediardjo. De ondertekening geschiedde onder 
een korte verklaring: "heden, de 25e maart, is deze overeenkomst, met in
achtneming - door beide partijen - van de daarop betrekking hebbende tus
sen de delegaties gewisselde en als bijlage aan deze overeenkomst toege
voegde brieven en nota's, laatstelijk van 15 en 24 maart, door de daartoe ge
machtigde delegaties namens de regeringen van het Koninkrijk der Neder
landen en de Republiek Indonesia ondertekend". Onder deze brieven en 
nota's werden begrepen enkele brieven betreffende de buitenlandse dienst 
(20 en 25 november 1946), de aanbiedingsbrief door de Nederlandse regering 
en het afwijzende antwoord daarop van de kant van de Republiek (3 en 14 
februari 1947), de tussen de twee delegaties gewisselde stukken betreffende 
de correspondentie en de betekenis van de notulen (20 en 21 februari 1947), 
het verzoek van Nederlandse kant om een Indonesische interpretatie en het 
antwoord daarop (2 en 15 maart 1947) en de mededeling van de kant van de 
CG inzake de machtiging tot ondertekening (24 maart 1947). In het stuk van 
24 maart was op verzoek van de republikeinse delegatie op het laatste mo
ment toegevoegd de zin dat de Nederlandse regering goede nota nam van 
het feit dat de regering van de Republiek Indonesia zich niet aan de stukken 
betreffende de Nederlandse interpretatie gebonden achtte. Het kwam er 
derhalve op neer dat Nederland ondertekende met een door dat land zelf 
vastgelegde interpretatie en dat de Republiek geen eigen interpretatie in de 
schaal legde, maar wel kennis nam van het feit dat Nederland een eigen in
terpretatie had en zich bovendien gebonden achtte aan de notulen van de 
onderhandelingen tussen de CG en de republikeinen voorafgaand aan de 
parafering van het Akkoord en de toen gevoerde officiële correspondentie 
als interpretatiebronnen.307

Een zekere "aankleding" van het Akkoord van Linggadjati was dit alles 
wel, maar toch altijd minder dan was beoogd in de motie-Romme-Van der 
Goes in de Tweede Kamer in december 1946 in aansluiting op de mededelin
gen van de kant van de regering over het Akkoord. De parlementaire debat
ten in Nederland over het Indië-beleid konden derhalve nog spannend wor
den. Voorlopig waren in Indië bij de betrokken delegaties de officiële gevoe
lens hoog gestemd. Van Mook verklaarde in zijn toespraak na de onderteke
ning dat de tijd van vriendschap en samenwerking was aangebroken en dat
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men de moed moest hebben het werk aan te vatten met opgewektheid, zon
der wantrouwen of voorbehoud. Voor Schermerhorn was de ondertekening 
van het Akkoord een stap in een historisch proces. In de blijvende samen
werking tussen Nederland en Indonesië zou door de verdere ontwikkelin
gen, mits zorgvuldig geleid, volgens de CG-voorzitter ruimte komen voor 
het vormen van een hogere orde, "die ook aan Nederlandse zijde een dieper 
bevrediging kan schenken dan thans het geval is". De beste redevoering, 
naar het oordeel van Schermerhorn achteraf, hield Sjahrir, omdat hij realis
tisch sprak over de bestaande grote onzekerheid, de twijfel en het wantrou
wen ten opzichte van de ondertekening van het Akkoord. Hij zag de over
eenkomst als een eerste stap uit de beklemming van de wederzijdse angst te 
geraken. De term "merdeka" kon dan eindelijk volgens hem worden ge
hoord als een kreet van menselijkheid. "In Indonesië ontsteken wij een fakkel 
van menselijkheid en redelijkheid, die de duisternis wil verdrijven en de te
genstellingen, die gevolg zijn van en op haar beurt aanleiding geven tot ge
weldpleging, vernietiging, benauwenis en verblinding. Laten wij zorgen dat 
deze fakkel blijft branden met steeds helderder vlam. Laten wij hopen dat 
deze vlam het begin zal vormen van licht in de wereld", aldus Sjahrir. Na 
afloop gaf de landvoogd een receptie, die ook door republikeinen druk werd 
bezocht. Men kan dan wel achteraf, zoals diezelfde landvoogd heeft gedaan, 
in het licht van de ontwikkelingen (twee politiële acties), menen dat de mo
gelijkheid van een werkelijke uitvoering van het Akkoord toen al niet meer 
bestond, op het moment zelf echter heerste bij de voorstanders van het Ak
koord het optimisme dat de schade aan het vertrouwen over en weer door 
het uitblijven van overeenstemming over de modaliteiten bij ondertekening 
kon worden weggewerkt. Minister Drees zag in de ondertekening - en het te
gelijkertijd voor het Indië-beleid van de regering gunstig verlopen Kamer
debat van 25 maart 1947 - reden om Schermerhorn en zijn overgebleven CG- 
collega's te feliciteren met "de te langen leste verkregen ondertekening en de 
daardoor geopende mogelijkheid van een reële poging tot samenwerking 
met de Indonesiërs". Voor minister Jonkman en vele anderen, die de poli
tieke overeenkomst met de Republiek ondanks alles hadden bewerkstelligd, 
had het in Batavia op 25 maart 1947 afgestoken vuurwerk dan ook diepe 
symbolische betekenis.308

d. De uiteindelijke ondertekening van het Akkoord parlementair verwerkt: de 
Tweede Kamer over de verklaring van Jonkman voor de mislukking van de "aankle
ding"

De regeringsverklaring vereist enige dagen bedenktijd
Op de dag dat het wetsontwerp Uitzending dienstplichtigen, waarbij con

form de nieuwe tekst van art. 192 van de Grondwet dienstplichtigen van de 
landmacht zonder hun toestemming overzee konden worden gestuurd en 
derhalve ook de militaire kant van de Nederlandse presentie in de overzeese 
gebieden (speciaal de Oost) als vertaling van de Nederlandse soevereiniteit
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Na afloop van de plechtige ondertekening van het Akkoord van Linggadjati begaven de 
gasten zich naar het paleis van de landvoogd op het Koningsplein in Batavia, 25 maart 1947. 
Tijdens de druk bezochte receptie betuigde dr. Walter A. Foote, Consul-Generaal van de 
Verenigde Staten van Amerika in Batavia, zijn belangstelling aan de luitenant-gouverneur- 
generaal, dr.H.J. van Mook (rechts). (Foto Anefo)
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Tijdens de receptie van de landvoogd in het paleis Koningsplein na afloop van de onderte
kening van het Akkoord van Linggadjati op 25 maart 1947 in Batavia. Op de foto is de repu
blikeinse premier Soetan Sjahrir (op de rug gezien) in gesprek met v.l.n.r.: de voorzitter van 
het parlement van Oost-Indonesië, mr.Tadjoeddin Noor; mr.P.J.A. Idenburg directeur Al
gemene Zaken; de landvoogd dr.H.J. van Mook en de voorzitter van de Commissie- 
Generaal prof.dr.ir.W. Schermerhorn. (Foto Ipphos)

"Er waren ongeveer 300 menschen in totaal uitgenoodigd, maar er zijn er tusschen de 6 en 7 honderd 
geweest. De belangstelling was dus enorm en de stemming was eigenlijk voortreffelijk. Ik had den 
indruk, dat die hier belangrijk beter was dan tijdens het debat in de Tiveede Kamer, dat ongeveer ge
lijktijdig begon en waarvan ik uit de verte een uiterst matten indruk heb gekregen." (Uit: Het dag
boek van Schermerhorn, dl.I, p.392)
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en verantwoordelijkheid voor gezag en orde werd onderstreept, door de 
Tweede Kamer met alleen de tegenstemmen van de communisten werd aan
vaard (zie daarover in dit boek Band A, hoofdstuk III, par. III. c), liet de re
gering diezelfde Kamer ook weten haar te willen inlichten over de resultaten 
van de inspanningen om in Indië de gerezen conflicten langs vredelievende 
weg te slechten. Beel had namelijk op deze dag (19 maart 1947) aan Kamer
voorzitter Van Schaik een brief doen toekomen, waarin op korte termijn een 
regeringsverklaring over de voortgang van de onderhandelingen met de ver
tegenwoordigers van de Republiek Indonesia in het vooruitzicht werd ge
steld. Beel bevestigde hiermee een telefonisch onderhoud, dat Jonkman in de 
ochtend van de 19e maart met Van Schaik had gevoerd. Romme (KVP) rea
geerde onmiddellijk en wenste liefst op zeer korte termijn inlichtingen van 
de kant van de regering, omdat in het verleden juist op het gebied van de 
publikatie van de ontwikkeling van zaken in Indonesië de regering niet altijd 
de nodige voorzichtigheid - naar ook de regering volgens hem zelf had toe
gegeven - had betracht. Schouten (ARP) viel Romme bij, maar Wagenaar 
(CPN) wilde het tijdstip aan de regering overlaten. De Kamervoorzitter kon
digde aan contact op te nemen met de premier en hem de wensen van de di
verse Kamerleden over te brengen.309

De woorden van Romme moeten zwaar gewogen hebben, want twee da
gen later al was het voltallig kabinet aanwezig in de Tweede Kamer bij de 
voorlezing door Jonkman van de reeds vermelde regeringsverklaring, die - 
naar de persberichten correct hadden voorspeld - moest handelen over de 
opdracht van de regering aan de CG om de overeenkomst van Linggadjati te 
tekenen. De minister van O.G. gaf een overzicht van de ontwikkelingen se
dert de terugkeer van de CG in Indonesië, te beginnen met de brief van de 
CG van 3 februari 1947 aan de Indonesische delegatie over de Nederlandse 
voorwaarden en de antwoorden van de Republiek, die de notulen van de 
onderhandelingen over het Akkoord wel als bron voor de uitleg van de tekst 
wenste te erkennen, maar niet de Nederlandse uitleg. De interpretatie van de 
Nederlandse regering was door de Republiek afgewezen vanuit de mening 
dat de overeenkomst dreigde te worden achtergesteld bij wat beschouwd 
werd als een unilaterale interpretatie. Jonkman wees erop dat hij in de Eerste 
Kamer al stelling had genomen tegen deze visie, die hij zag als een misver
stand. Van een eenzijdige oplegging van de Nederlandse interpretatie kon 
geen sprake zijn. De CG had daarop aan de Republiek voorgesteld tot inter
pretatie over en weer te komen, die tot een slot-protocol kon worden ver
werkt. De Republiek had evenwel de idee om tot een gezamenlijke interpre
tatie te komen afgewezen, maar had wel laten weten akkoord te kunnen 
gaan met een ondertekening door Nederland onder eigen voorbehouden. De 
Republiek had zich echter niet willen binden aan deze stukken. Na het defi
nitieve antwoord van de Republiek op 15 maart 1947, had de regering op 17 
maart 1947 de CG gemachtigd te tekenen met het bekende voorbehoud. 
Jonkman deelde de Kamer mee dat de CG de haar verstrekte machtiging al-
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leszins aannemelijk en uitvoerbaar had geacht. De minister heeft in zijn ver
klaring geen woord gewijd aan het door de machtiging ontstane conflict bin
nen de CG. Jonkman gaf een lange reeks argumenten, waarom de regering 
had gemeend na het antwoord van de Republiek van 15 maart de CG tot on
verwijlde ondertekening te moeten machtigen. Zo was de regering overtuigd 
van het oprechte verlangen tot vernieuwde samenwerking, dat in het ant
woord van 15 maart had geklonken, terwijl het antwoord van de Republiek 
aanvaardde, hetgeen de regering op 10 december 1946 uitdrukkelijk had ver
langd, namelijk een ondertekening aan Nederlandse kant met een eigen 
voorbehoud. Verder noemde de regering onder meer een politiek akkoord 
op korte termijn noodzakelijk om de bevrijding van de geïnterneerden te 
kunnen bespoedigen en de militaire en financiële spanningen en lasten van 
Nederland en Indonesië te verlichten en draaglijk te maken, terwijl ook ge
wezen kon worden op de noodzaak de voedselvoorziening veilig te stellen, 
de regelmatige uitvoer te herstellen, de economische reconstructie volledig 
aan te pakken en verdere "vertroebeling" van de betrekkingen van Neder
land met andere landen te voorkomen.

Tenslotte kwam Jonkman aan de hoofdvraag: hoe verhield de gevonden 
oplossing zich tot de motie-Romme-Van der Goes, met name tot de aan de 
regering toegeschreven wens een wederzijdse verbintenis over de uitleg van 
het Akkoord aan te gaan? Jonkman gaf toe dat de regering in december 1946 
voor ogen stond een gemeenschappelijke interpretatie te bereiken. "Ook hier 
echter bleek de weg ongebaand en het te zoeken pad op begaanbaarheid te 
moeten worden beproefd", aldus Jonkman. De minister gaf vervolgens aan 
de Kamer inzicht in de vier modellen, die de regering had onderscheiden: 
het opleggen van de Nederlandse interpretatie aan de Republiek, hetgeen de 
Nederlandse regering volgens de minister van O.G. nooit heeft gewild; een 
gemeenschappelijk akkoord over interpretaties, hetgeen niet kon worden be
reikt; ieder tekent met eigen voorbehoud, maar hanteert wel dezelfde bron
nen: de 17 artikelen, de officiële correspondentie en de notulen; de laatste 
mogelijkheid was geweest om van alle interpretaties af te zien en de uitleg 
van de overeenkomst over te laten aan later onderling overleg of arbitrage, 
welke weg voor de Nederlandse regering, gezien de regeringsverklaring van 
10 december 1946, onbegaanbaar was. De derde oplossing (methode-Van 
Poll) voldeed volgens Jonkman aan de regeringsverklaring van 10 december 
1946 en leverde ook een wederzijdse verbintenis op, namelijk "dat beide par
tijen aanvaarden, dat de Nederlandse regering haar interpretatie heeft vast
gelegd en de Indonesische regering voor de hare naar de notulen deed ver
wijzen, terwijl bovendien wordt afgesproken, dat na de ondertekening bij de 
uitwerking, waar de uitleg zou kunnen blijken te verschillen, door geza
menlijke bespreking nader naar overeenstemming zal worden gestreefd". De 
uitwerking van de arbitragebepaling zou van een gezamenlijk op te stellen 
reglement afhankelijk worden gesteld.310
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Jonkman was ver gegaan in zijn uitleg van de methode-Van Poll als een 
vorm van wederzijdse verbintenis, waarin die vernieuwde samenwerkings
gedachte gestalte had moeten krijgen. De Boer, Posthuma en Verzijl beweer
den immers dat men even goed omgekeerd kon redeneren: het ontbreken 
van de wil tot samenwerking was tot uitdrukking gekomen in de onmoge
lijkheid met elkaar overeenstemming te bereiken over de interpretatie van 
het Akkoord, gebaseerd op notulen en correspondentie. In de Tweede Kamer 
had men uitstekend begrepen dat de regering onder veel omhaal van woor
den de "aankleding" van het Akkoord naar Nederlands model had opgege
ven en nog slechts poogde te redden wat er te redden viel. Aan de orde was 
een koersverlegging in het beleid, zoals aangekondigd in december 1946, en 
geen voltooiing ervan. Vandaar dat het voorstel van Kamervoorzitter Van 
Schaik om de beraadslagingen over de regeringsverklaring op 25 maart 1947, 
de voorgenomen dag van de ondertekening van het Akkoord, te houden veel 
ophef veroorzaakte. De eerste man van het rechterdeel van de oppositie, 
Schouten (ARP), vond dat de gedragslijn van de regering "een zeer ernstige 
afwijking" van de resultaten van het gemeen overleg tussen regering en Ka
mer van december 1946 betekende, zodat het debat over het regeringsbeleid 
onmiddellijk diende te worden geopend. Bovendien wenste Schouten een 
beraad voordat de ondertekening van de overeenkomst een feit zou zijn ge
worden. Bij andere gelegenheden, zoals Van der Goes (PvdA) wist te herin
neren, wilde Schouten altijd een degelijke, liefst schriftelijke voorbereiding 
van de debatten. Nu gooide Schouten het over een andere boeg. In dit geval 
meende Van der Goes dat het debat slechts kon gaan over het beleid van de 
regering, dat al tot definitieve beslissingen had geleid. Aan die beslissingen 
kon niet meer worden getornd; die beslissingen konden nog slechts worden 
verantwoord. Derhalve was Van der Goes voor enkele dagen respijt. Tilanus 
steunde zijn collega-opposant in dit geval niet: hij wilde enige tijd voor be
raadslaging intern hebben. Hierbij sloot Romme zich aan. Hij was niet zo 
knap als Schouten, naar hij zei, om onmiddellijk een definitief oordeel over 
het regeringsbeleid te kunnen vellen. Schouten hield echter vol: hij gaf rond
uit toe ernaar te streven de gedachtenwisseling in de Kamer op een zodanig 
tijdstip te kunnen houden dat eventueel "de regering weer teruggebracht 
wordt tot het resultaat van het gemeen overleg tussen haar en de Staten-Ge- 
neraal", hetgeen kon inhouden het intrekken van de uitgegeven machtiging 
tot ondertekening van het Akkoord. Zijn motie van orde om aanstonds met 
de beraadslaging over de afgelegde regeringsverklaring te beginnen, werd 
evenwel met 57 stemmen tegen en 13 (ARP) voor verworpen, nadat premier 
Beel had verklaard dat de regering met het oog op de verhoudingen in Indië 
in 's lands belang niet bereid was de ondertekening op te schorten.

Met dit ordedebat had de Kamer in ruime meerderheid beslist geen be
lemmeringen meer op te werpen inzake de ondertekening van het Akkoord 
van Linggadjati. Het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring 
op 25 maart 1947 zou slechts een vorm van nakaarten kunnen worden,
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LINGGADJATI GETEEKEND

Pas nü op voor de knaagdieren!

Uit: Het Parool 25 maart 1947 (L.J. Jordaan)

De bevers dragen in deze caricatuur van L.J. Jordaan het portret van de voorzitter van het 
Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid, oud-premier prof.mr.P.S. Gerbrandy (ARP).
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waarvan de afloop eigenlijk al niet meer kon verrassen. Wie zou op dat mo
ment medeverantwoordelijk willen zijn voor het heen zenden van een kabi
net, dat het internationaal toegejuichte Akkoord van Linggadjati eindelijk 
had doen tekenen? Was er een alternatief, in Nederland en in Indonesië?311

De reactie van de Tweede Kamer op de regeringsverklaring (25 maart 1947)
De politiek van het kabinet om "elk pad op zijn begaanbaarheid te beproe

ven", waarvan de uitkomst uiteindelijk tot ondertekening van het Akkoord 
van Linggadjati onder gezamenlijke erkenning van de bronnen voor inter
pretatie en zonder overeenstemming over een interpretatie op 25 maart 1947 
had geleid, werd op diezelfde 25e maart door de Tweede Kamer beoordeeld. 
Jonkman wist dat deze dag een historische was en kon niet nalaten tijdens de 
debatten, toen met inachtneming van het tijdsverschil tussen Oost en West 
aangenomen kon worden dat de avond in Batavia was gevallen, tegen Drees 
te fluisteren: "Nu wordt in Batavia het vuurwerk afgestoken."312

De weg naar de ondertekening was volgens veel Kamerleden een kronke
lige geweest, die weinig reden tot feestvreugde aan Nederlandse kant kon 
geven. Nadat de telegrammen waren afgehandeld, waarin organisaties als 
het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid en al eerder in dit boek ge
noemde "rechtse" vrijwilligersorganisaties die het wettig gezag tegen "links" 
wilden beschermen (zie Band C, hoofdstuk IX, par. Vl.b, p. 1930 en p. 1932) 
als Nationaal Verbond en Nationaal Reveil protesteerden tegen de rege
ringspolitiek inzake Nederlands-Indië, gaf de voorzitter van de Tweede Ka
mer het woord aan de eerste spreker, Schouten (ARP). Deze had zowel kri
tiek op de te late verstrekking van informatie aan de Kamer als op de wijze 
van ondertekening. Hij achtte het regeringsbeleid in strijd met de uiteenzet
ting in december 1946 in de Tweede Kamer en in maart 1947 in de Eerste 
Kamer. De minister van O.G. had immers in de Tweede Kamer de overeen
komst van Linggadjati, de toelichting van de CG en de regeringsverklaring 
van 10 december 1946 als één geheel bestempeld, zoals vastgelegd in de mo
tie-Romme-Van der Goes, hetgeen nog eens was herhaald in de Eerste Ka
mer. Hoewel de ARP-fractie zich niet achter de motie-Romme-Van der Goes 
had geschaard, stelde Schouten zich nu achter de meerderheidsuitspraak van 
de Kamer op. In de Eerste Kamer had minister Jonkman al aangekondigd 
dat, voor het geval de einduitkomst van de onderhandelingen met de Repu
bliek zou afwijken van hetgeen tussen regering en Tweede Kamer in decem
ber 1946 was afgesproken, de regering haar verantwoordelijkheid ten op
zichte van de Staten-Generaal had te bepalen. De regering was gebonden aan 
de door haar zelf aan de Staten-Generaal gegeven uiteenzettingen en aan het 
resultaat van het gemeen overleg tussen regering en Kamer. "Zij mocht niet 
tot een ingrijpende, essentiële wijziging van haar beleid overgaan, alvorens 
zich te hebben vrijgemaakt van haar eigen woord, hier en aan de overzijde 
gesproken, en wel door nadere mededelingen of verklaringen aan de Staten- 
Generaal", aldus Schouten. De regering was echter volgens hem tot een prin
cipiële wijziging in haar beleid overgegaan, zonder daarvan tevoren mede-
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deling te doen aan de Staten-Generaal en zonder daarover een gedachten- 
wisseling in de Staten-Generaal mogelijk te maken: "Het vertrouwen in de 
uitspraken van het kabinet ten aanzien van de erkenning der Staten-Gene
raal in hun taak en in hun betekenis wordt er door verzwakt, om niet te zeg
gen geschokt." Bovendien hekelde Schouten de onvolledigheid in de mede
delingen die de regering dan eindelijk had gedaan: waar bleef een uiteenzet
ting over de gang van zaken in en met de CG? Verder onderstreepte Schou
ten dat het voor de ARP bleef gaan om het handhaven van het gezag, de 
plichten voor Nederland en de appreciatie van de Republiek. Hij sprak de 
hoop uit dat Romme consequent zou blijven en dat er aldus in de Kamer een 
eenheid tegen het regeringsbeleid kon worden gesmeed om de werkelijke 
zaak te dienen, waarbij hij tenslotte uitsprak dat het volk "zijn rust en zijn 
kracht beide in de gehoorzaamheid van God Almachtig" zou vinden, waarbij
- zoals Van der Goes zich herinnerde - als altijd de aanroeping van de Al
machtige door Schouten klonk als een kanonschot.313

De woorden van Schouten hadden een schijn van logica, die echter niet 
die overtuigingskracht zou hebben, die de ARP-leider had gehoopt. De in 
december 1946 gesmede fronten in de vaderlandse politiek inzake het Indië- 
beleid zouden op dat moment niet worden doorbroken. De oppositie ter 
rechterzijde bleef in haar afkeuring van het beleid een blok tegenover de rest 
van de Kamer. Zo was ook Tilanus als vanouds in het kamp van de tegen
standers van het regeringsbeleid te vinden. Bij hem waren de bezwaren te
gen dat beleid sedert de decemberdebatten alleen maar toegenomen, waar
door hij de dag van de ondertekening voelde als een "van de smartelijkste, 
pijnlijkste, meest donkere dagen in de geschiedenis van ons vaderland". Het 
was volgens Tilanus de doodsklok over het Koninkrijk. Wat getekend was, 
was naar zijn mening een schijnovereenkomst: de betrokken partijen wilden 
geenszins hetzelfde. De regering was daarmee zodanig afgeweken van het
geen in Nederland in Tweede en Eerste Kamer was verklaard, dat de rege
ring eerst het parlement had behoren te raadplegen alvorens verder te han
delen, ook als men van mening was - zoals in de CHU gewoonte was - dat de 
taak van de regering scherp diende te worden onderscheiden van die van het 
parlement. Het negeren van het parlement bracht Tilanus in verband met 
mogelijke dictatoriale neigingen van Beel, zoals die naar voren zouden zijn 
gekomen in het door Beel geredigeerde zogeheten Eindhovens Adres van 2 
november 1944 (zie in dit boek, Band A, p. 68). Ook Tilanus wenste meer in
formatie te ontvangen over de moeilijkheden binnen de CG. De redenen die 
Jonkman had aangevoerd ter adstructie van het besluit van de regering om 
de CG te machtigen het Akkoord te tekenen hadden Tilanus niet overtuigd: 
hij en andere opposanten in de Kamer hoopten uiteraard voor hun verzet 
tegen het regeringsbeleid steun te vinden in de onenigheid binnen de CG. In 
ieder geval vroeg Tilanus zich af hoe de regering de zekerheid kon hebben 
dat na ondertekening van het Akkoord talloze problemen, zoals de bevrij
ding van de geïnterneerden of de financieel-economische vraagstukken,
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konden worden opgelost, waar de ervaring van de verstreken periode had 
kunnen leren dat optimisme werd beschaamd. Kortom: het regeringsbeleid 
getuigde volgens hem van een groot gebrek aan fierheid en eigenwaarde.314

Ook Vonk (PvdV) vond dat in strijd met het Kamervotum - voor de po
ging om door middel van een motie in de decemberdebatten in de Tweede 
Kamer de in liberale ogen onwettige trekken in de overeenkomst van Ling
gadjati weg te slijpen had de liberaal toch een zekere waardering - was ge
handeld: het "fantoom-Linggadjati" was werkelijkheid geworden in zekere 
zin. De motie-Romme-Van der Goes was immers van tafel gewerkt, waar
door volgens Vonk "de basisovereenkomst weer strijdt met de wet, die re
constructie binnen het Koninkrijk toeliet overeenkomstig de rede der Ko
ningin van 7 december 1942". Vonk was niet overtuigd door de argumenten 
van de regering ten gunste van deze ommezwaai en hoogst gevaarlijke wen
ding in het beleid. Was van buitenlandse zijde aan de Nederlandse regering, 
zo vroeg hij de regering, opdracht gegeven het Akkoord te tekenen? De zelf
standigheid van het Koninkrijk werd in zijn visie toch al prijs gegeven door 
bij gebrek aan wederzijdse verbintenis de uitleg van het Akkoord bij geschil
len over te laten aan arbitrage, dat wil zeggen beoordeling van een buiten
staander. Ook bij de liberalen was het vertrouwen in de regering met be
trekking tot het Indië-beleid geschokt. Vonk achtte de regeringscombinatie 
onmachtig de reconstructie van het Koninkrijk werkelijk nationaal op te los
sen. Zandt (SGP) beschuldigde de regering van een politiek van voldongen 
feiten, een door en door onparlementaire gedragswijze. De inhoud van de 
regeringsverklaring noemde Zandt teleurstellend. Dat de regering het durf
de vol te houden dat de wijze van ondertekening overeenstemde met het re
geringsstandpunt van december 1946, repliceerde Zandt aldus: "men moet 
wel een kalf in zijn hoofd hebben om dit te kunnen aanvaarden." Het was 
Zandt die aan de hand van publikatie van een deel van de geheime notulen 
van de CG in het dagblad Trouw Van Poll als uitvinder en vader "van deze 
zo jammerlijke oplossing" brandmerkte en daartegenover de houding van 
Romme plaatste. De teneur van dit deel van het betoog van dit "zwaar"- 
gereformeerde Kamerlid was duidelijk: roomsen kon men beter niet vertrou
wen. De gekozen oplossing voor ondertekening van het Akkoord betekende, 
volgens Zandt, een capitulatie voor Soekarno, die zijn republiek bevorderd 
kon zien tot onafhankelijke staat. De dictatuur van Soekarno was ingeluid. 
"Dat Nederland zo vernederd is, krenkt mij ten diepste", aldus Zandt, die 
zozeer was opgewonden door hetgeen hij zag als een "Canossa in het groot" 
jegens Soekarno, dat de Kamervoorzitter hem twee maal moest manen gebe
zigde uitdrukkingen terug te nemen.315

Van groot belang was hetgeen de voorzitter van de KVP-fractie in de 
Tweede Kamer, Romme, zou gaan zeggen. Dat de woordvoerders van de 
PvdA- en CPN-fractie in deze Kamer het regeringsbeleid zouden steunen, 
was te voorzien. Hoe echter de initiatiefnemer van de befaamde "aankle- 
dings"-motie van december 1946 het failliet van de Kameruitspraak zou
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verwerken, was onzeker, al kon uit de instemming van Romme met het uit
stel van het Kamerdebat na de regeringsverklaring worden afgeleid dat de 
KVP-fractie er geen behoefte aan had de regering nog op het laatste moment 
voor de voeten te lopen. Het risico bij een poging om de regering alsnog te 
hinderen in het afronden van de politieke overeenkomst met de Republiek 
kende Romme maar al te goed: Beel had op 21 maart 1947 aan Romme ge
schreven dat hij en zijn katholieke ambtgenoten moeilijk konden werken in 
het onderhavige vraagstuk, indien zij zich niet gedragen wisten door het 
volle - derhalve zonder voorbehoud - vertrouwen van de eigen fractie. De 
telegrafisch ingewonnen en gegeven adviezen van de in de V.S. verblijvende 
relaties van Romme, namelijk de katholieke oud-minister en zakenman 
M.P.L. Steenberghe en oud-RKSP-Tweede Kamerlid en volkenrechtdeskun
dige (hij woonde de V.N.-vergaderingen vanaf de oprichting als lid van de 
Nederlandse delegatie bij) dr. L.J.C. Beaufort o.f.m., waarachter in een geval 
ook nog de hand van Van Kleffens moet worden gezien, hebben Romme 
vermoedelijk overtuigd van de noodzaak het regeringsbeleid te aanvaarden. 
Een militair alternatief zou niet door de V.S. worden geduld, aldus de advie
zen, die spoorden met hetgeen zijn fractiegenoot en specialist internationale 
aangelegenheden Sassen hem zoals beschreven had laten weten. Daarmee 
was Romme op het punt gekomen dat ook bij de regering een doorslagge
vende rol had gespeeld: de internationale factor.316

Met enige spanning werd het betoog van Romme dan ook afgewacht. Men 
wist maar al te goed dat de regering de knoop had doorgehakt op een wijze, 
die moeilijk geheel in overeenstemming was te brengen met de katholieke 
wensen inzake de ondertekening van "Linggadjati". Men was in de Kamer 
benieuwd wat de beslissing van de KVP-Kamerfractie zou zijn na de enige 
dagen respijt. Die fractie schijnt door Romme niet volledig te zijn ingelicht 
over de ware achtergronden van de "halve aankleding" van het Akkoord 
van Linggadjati, waartoe de regering zich plotseling bereid had verklaard. 
Romme berichtte dit feit namelijk later in een uiterst geladen brief aan Van 
Poll van 15 mei 1947, waarin hij op het drama terugblikte. Van Poll kreeg 
hierin het verwijt van Romme naar zijn hoofd dat hij zijn "methode-Van 
Poll" pas na aanbieding ervan aan de CG had voorgelegd aan Romme - die 
toen in Indië vertoefde - en over deze methode met de Republiek contact had 
opgenomen op een ogenblik waarop de regering nog probeerde aan het Ka
mervotum van december 1946 te voldoen. Het torpederen van het regerings
standpunt, waarmee Romme achteraf zei het eens te zijn geweest, door Van 
Poll had Romme niet aan de fractie meegedeeld om verdere verslechtering 
van de verhoudingen te voorkomen. De fractie zou pas later aan de hand 
van het aan de Kamer uitgebrachte CG-verslag over de periode januari- 
maart 1947 weten hoe de vork aan de steel had gezeten. Het moet derhalve 
voor Romme een zware dobber zijn geweest zijn standpunt in deze zaak te 
bepalen: wetend hoe het werkelijk allemaal zo ver had kunnen komen, kon 
hij moeilijk de eigen man in de CG in het openbaar gaan afvallen of de rege-

2607



Nederlands-Indië

ring hekelen voor een dank zij de manoeuvres van onder meer het katholieke 
CG-lid onontkoombaar geworden besluit. Vandaar dat Romme meer vragen 
in zijn redevoering stelde dan standpunten over het regeringsbesluit formu
leerde, waardoor het aan de regering was te bepalen hoe de gebeurtenis wa
re te beoordelen.317

De eerste opmerking van Romme in dit debat gaf de essentie aan van zijn 
stellingname: "De overeenkomst van Linggadjati is een voldongen feit en, 
ongeacht hoe men dit feit waardeert, ik geloof, dat geen redelijk denkend 
mens zal ontkennen de onherroepelijkheid er van, noch het gewicht/' De re
geringsdaad stelde de volksvertegenwoordiging volgens Romme voor drie 
vragen: was het noodzakelijk de Tweede Kamer voor dit voldongen feit te 
stellen, werd deze regeringsdaad gevorderd door het belang van het Ko
ninkrijk, in welke situatie werd het Koninkrijk door het Akkoord geplaatst? 
Romme stelde vast dat het Kamervotum van 20 december 1946, in aanslui
ting op de regeringsverklaringen, zich gericht had op het bereiken van een 
gemeenschappelijke interpretatie van de overeenkomst en een wederzijdse 
verbintenis. De oplossing die uiteindelijk voor de ondertekening was gevon
den was volgens Romme een andere dan aan de Kamer en de regering toen 
voor ogen had gestaan. De Republiek had alleen "het onduidelijke Lingga
djati" aanvaard. De conclusie van Romme was dat dit deel van het doel van 
het genoemde Kamervotum niet was bereikt "en de overeenkomst, die bene
den de doelstelling van de Kamer ligt, is buiten de Kamer om tot stand ge
bracht". De lijst van redenen in de regeringsverklaring, uitgesproken door 
minister Jonkman, had Romme onvoldoende redenen gegeven om het passe
ren van de Kamer door de regering bij het besluit tot onverwijlde machtiging 
te kunnen rechtvaardigen. Hij wilde van de minister hieromtrent nadere ge
gevens krijgen. Kern van de bezwaren van Romme tegen de door minister 
Jonkman aangevoerde argumenten ten gunste van onmiddellijke onderteke
ning van het Akkoord was de suggestie van de kant van de regering dat er 
een verschil zou zijn geweest tussen de regeringsverklaring van 10 december
1946 en het Kamervotum van 20 december 1946 en wel op het punt van de 
wederzijdse verbintenis aan de "aankleding" van het Akkoord. De regering 
verschoof de verantwoordelijkheid volgens Romme geheel ten onrechte naar 
het Kamervotum, terwijl Romme met de Handelingen in de hand kon aanto
nen dat de regeringsverklaring van 10 december 1946 slechts kon betekenen: 
aanvaarding over en weer van de bedoelingen, van de CG-toelichting en van 
de regeringsverklaringen, met daarbij mogelijke uitbreiding van bindende 
interpretaties op instigatie van de Republiek. Romme wenste wel de argu
menten van de regering te accepteren om overeenstemming te bereiken en 
tot samenwerking te komen. Daarbij had Romme in het bijzonder oog voor 
de nodige bespoediging van de vrijheid en veiligheid van de slachtoffers van 
de gebeurtenissen in Indonesië in het algemeen. Verder lichtte Romme uit 
deze argumenten de zorg voor het aanzien van het land in het buitenland en 
de noodzakelijke samenwerking ter opheffing van de voedselproblemen.
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Maar voorshands kon Romme daar allemaal nog geen redenen in zien om de 
eis aan de Republiek, om ook van haar kant het "duidelijke" of "aangeklede" 
(met de CG-toelichting en de regeringsverklaringen) Linggadjati te tekenen, 
te laten vallen, terwijl de regering wel andere punten had binnengehaald: 
Nederland was gebonden aan dat "duidelijke" Linggadjati en de Republiek 
had die verbintenis van de kant van Nederland erkend. Romme weigerde de 
moeilijkheden die er waren door de handelwijze ten opzichte van het Ka
mervotum van 20 december 1946 nog groter te doen worden door in den 
brede te gaan speculeren over de gevolgen van het ontbreken van een forme
le instemming van de Republiek met het "duidelijke" Linggadjati. Hij achtte 
zulks in flagrante strijd met het belang van het land en zelfs "misdadig". Het 
staatkundig doel van het Kamervotum van december 1946 bleef volgens 
Romme onverkort overeind: de verwezenlijking van de staatkundige op
bouw volgens het "duidelijke" Linggadjati, onafhankelijk van het voldongen 
feit van de ondertekening en de uitkomst van het Kamerdebat. Zulks zag 
Romme namelijk mogelijk, omdat de Republiek aan het "duidelijke" Lingga
djati materieel wel gebonden zou zijn: "Mijn overtuiging is ongewijzigd ge
bleven, dat de toelichting van de CG en de verklaringen van de regering 
geen inhoudswijziging hebben gebracht in het ene Linggadjati, maar dat zij 
de bestaande inhoud daarvan alleen hebben verduidelijkt." Met andere 
woorden: een afwijking van die toelichting en verklaringen kon slechts een 
poging tot afwijking van het door partijen getekende Linggadjati betekenen. 
Van woordbreuk bij een dergelijke poging tot afwijking van het Akkoord 
kon Nederland volgens Romme moeilijk beschuldigd worden, aangezien 
Nederland zich gebonden had aan een pakket van interpretaties. Internatio
naal achtte Romme dat niet zonder betekenis. Concluderend meende Rom
me dat in Indonesië er slechts één soeverein was, het Koninkrijk der Neder
landen, dat door gezamenlijke krachtsinspanning op korte termijn zou wor
den omgezet in "de nieuwe Rijkseenheid op gelijkwaardigheidsbasis,..., die 
wordt gevormd door de overkappende soevereine Nederlands-Indonesische 
Unie, staande onder reëel koninklijk gezag".318

Romme liet, precies als in december 1946, zijn definitieve houding afhan
gen van het antwoord van de regering. Het hield de spanning er even in. 
Daarentegen was de woordvoerder voor de PvdA-fractie, de door zijn voor
oorlogse tijd in Indië (1911-1918) met de materie bekende jurist en oud- 
vrijzinnig democraat A.M. Joekes, eenduidig in zijn lof voor de handelwijze 
van de regering. Hij stond voor de taak het passeren van het Kamervotum, 
waaraan zijn fractievoorzitter zijn naam had verbonden, bij de onderteke
ning van "Linggadjati" te verklaren. Om hierin te slagen volgde hij de stel
ling van Romme: ook al was de interpretatie niet tweezijdig vastgesteld, dat 
betekende nog niet dat van die interpretatie behoefde te worden afgeweken. 
De Nederlandse interpretatie was immers geen afwijking van de overeen
komst, maar een uitlegging ervan, die evenwel door de Republiek om be
paalde redenen niet was aanvaard. De Republiek wenste niet een interpreta-
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tie opgedrongen te krijgen, maar erkende wel dat de notulen en de briefwis
selingen bij het Akkoord hoorden, alsook dat de Nederlandse regering ge
bonden was aan een bepaalde uitleg. Joekes vond het niet inconsequent dat 
de Republiek, welke partij was in de overeenkomst, zo reageerde. Dat de re
gering in afwijking van het Kamervotum van 20 december 1946 haar eigen 
verantwoordelijkheid had genomen, toen dat om bepaalde redenen geboden 
was, achtte Joekes te billijken. Iets anders was dat de regering de Kamer had 
kunnen kennen in de bepaalde redenen om tot ondertekening over te gaan. 
De redenen, die Jonkman in de regeringsverklaring had opgesomd, werden 
door Joekes onderstreept. Daarbij wijdde hij bijzondere aandacht aan de 
noodzaak voor Nederland om zo spoedig mogelijk over te gaan tot vermin
dering van troepen in Indonesië, waarbij hij in het bijzonder wees op de zor
gen van de PvdA-minister van Financiën, Lieftinck. Joekes wenste deze 25e 
maart 1947 te zien als een grote dag in de historie van Nederland, waaraan 
hij waarderende woorden voor Van Mook, de CG en na-oorlogse ministers 
van O.G. knoopte. Hij besloot met een beroep op de regering om het insti
tuut van de CG in aangepaste vorm voort te laten bestaan met als taak de 
voorbereiding van de nieuwe rechtsorde.319

Hoewel de communisten de gehele Kamer tegenover zich hadden gevon
den bij de beoordeling van het wetsontwerp Uitzending dienstplichtigen op 
19 maart 1947 en zij bijgevolg weinig reden hadden om de rooms-rode coali
tie inzake het Indië-beleid bij te blijven vallen, verklaarde CPN-fractiewoord- 
voerder De Groot in zijn korte discussiebijdrage onmiddellijk dat zijn fractie 
zich volkomen verenigde met het besluit van de regering om het Akkoord 
van Linggadjati te laten tekenen. Wel mat De Groot breed uit hoezeer zijn 
fractie het betreurde dat de regering het advies van de communisten tijdens 
de beraadslagingen in december 1946 in de Tweede Kamer, namelijk om on
verwijld het geparafeerde verdrag te tekenen, in de wind had geslagen. De 
Groot weet de vertraging in de ondertekening van de overeenkomst van 
Linggadjati, die volgens hem voor Nederland uiterst schadelijk was geweest, 
aan de druk "die van de zijde der z.g. gevestigde koloniale belangen, beli
chaamd in de namen Welter en Gerbrandy" vanaf het begin van de onder
handelingen met de Republiek op de Nederlandse regering was uitgeoefend. 
De regering had volgens De Groot verzuimd daartegen weerstand te bieden, 
waardoor het gekomen was tot een politiek van schipperen zonder enig an
der resultaat dan eind 1946 voor handen was. Wat voor negatieve indruk 
moest die periode sedert de parafering van de overeenkomst op buitenlan
ders wel hebben gemaakt, vroeg De Groot zich niet ten onrechte af: "deze 
aaneenschakeling van interpretaties en van interpretaties op de interpreta
ties, deze verscheidenheid van uitlegging en formuleringen, deze poging van 
verscheidene zijden om niet de werkelijke inhoud en de betekenis van de ge
beurtenissen uit te spreken, maar er zich met allerlei z.g. advocatenkneepjes 
uit te redden". Het door de regering geforceerde voldongen feit moest vol
gens de analyse van De Groot zeker voor KVP-Kamerleden een uitkomst
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hebben betekend. Menig afgevaardigde, "die door de kronkeling van de ge
beurtenissen en van zijn eigen politiek in het nauw is gekomen", bood dit 
voldongen feit volgens hem de gelegenheid "om zijn gezicht te redden en 
om zich als het ware te laten dwingen zich bij de ondertekening van Ling
gadjati neer te leggen". Nu het Akkoord, met al zijn onvolkomenheden, er 
lag, moest er naar het oordeel van het CPN-Kamerlid op basis van dit Ak
koord gewerkt worden om de band met Indonesië te versterken, een echt 
Nederlands-Indonesische Unie te verwezenlijken en een voor beide partijen 
schadelijke tussenkomst van derden zoveel mogelijk te vermijden. Tenslotte 
deed De Groot het voorstel om een parlementaire commissie te benoemen 
die contact zou opnemen met een soortgelijke commissie uit de Indonesische 
Republiek teneinde de regeringen van advies te dienen en de verdere op
bouw van de Unie te begeleiden.320

De ARP-wig werkt niet op de teleurgestelde KVP-fractie
In zijn antwoord vertolkte Jonkman de besluitvaardigheid van de rege

ring, die achteraf beschouwd in december 1946 meer op zijn plaats was ge
weest dan op een moment dat de regering vrijwel geen keuze meer had. In 
ieder geval begon Jonkman zijn antwoord met de aanduiding van de dag 
van het Kamerdebat als een historische, vanwege het samenvallen van de 
ondertekening van het Akkoord met de verantwoording van de regering van 
het beleid dat tot ondertekening had geleid. Bovendien waren ook in de 
West de ontwikkelingen naar nieuwe verhoudingen goed op gang gekomen. 
Ten aanzien van het vraagstuk hoe het besluit van de regering zich verhield 
tot de motie-Romme-Van der Goes, het meest omstreden en gelet op de reac
tie van KVP-fractievoorzitter Romme politiek ook meest geladen punt in dit 
Kamerdebat, gaf Jonkman toe dat de regering weliswaar had gehoopt op een 
wederzijdse verbintenis over de uitleg van het Akkoord, maar hij tekende 
daar tevens bij aan dat een Kamermotie nimmer voor de regering een voor
schrift kan zijn. Aangezien de precieze betekenis van de motie - met name 
wat precies moest worden verstaan onder een wederzijdse verbintenis - in de 
december-debatten volgens de minister onduidelijk was gebleven en als niet 
meer kon worden gezien dan als bevestiging van de regeringsverklaringen, 
was de betrokken motie door de regering "als niet meer dan een welkome 
steun aanvaard". De minister bleef er bij dat er overeenstemming tussen de 
twee partijen was bereikt, aangezien beide partijen dezelfde bronnen han
teerden (het Akkoord met de notulen en de onderhandelingscorresponden- 
tie). Het verschil stak naar zijn mening in het feit dat Nederland een reeds 
beschreven interpretatie kende, terwijl de tegenpartij de interpretatie aan de 
uitwerking had overgelaten. Jonkman relativeerde ook het belang van de 
"aankleding" van het Akkoord. Volgens hem ging het slechts om de zorg 
voor een mogelijk aparte positie van Nieuw-Guinea en de aandacht voor een 
reglement in geval van arbitrage. Deze zaken vloeiden echter volgens de mi
nister logisch uit artikelen van het Akkoord voort, zodat hiervoor de 
"aankleding" niet strikt noodzakelijk was geweest. De minister verzuimde
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aan te geven, waarom die hele "aankleding" in december 1946 dan nodig 
was geweest. Tenslotte kwam minister Jonkman er bij dit punt in zijn rede
voering toe om de hele "aankleding" als een laatste stuiptrekking van een 
koloniale mentaliteit te schetsen. De gedachte dat het mogelijk kon zijn de 
Nederlandse interpretatie te doen aanvaarden door de Indonesische delega
tie was volgens hem toch "eigenlijk een laatste herinnering ... aan een eenzij
dige opstelling". De schuld daarvoor schoof Jonkman ook toe aan de volks
vertegenwoordiging: "De interpretatie, zoals die in de parlementaire ge- 
dachtenwisseling hier tot stand was gekomen, was, naar ook onzerzijds kan 
worden erkend, bezwaarlijk in de verhouding van de partijen der overeen
komst door de wederpartij over te nemen". Het was geen afglijden geweest 
noch een opeenstapeling van concessies die de regering hadden gevoerd tot 
de oplossing die was aanvaard, maar, aldus Jonkman, het was geweest "de 
laatste steen die de regering had bij te dragen om de basis te leggen voor de 
vernieuwde samenwerking op een tweezijdige voet".

Met betrekking tot het verkeer tussen regering en volksvertegenwoordi
ging over het besluit tot ondertekening gaf Jonkman toe dat er tot de onder
tekening van het Akkoord eigenlijk niets nieuws was te melden, zodat de re
gering pas - eerst vertrouwelijk - de Kamers over de besluitvorming rond de 
ondertekening had ingelicht op een moment dat de CG had besloten de 
machtiging van de regering onmiddellijk te hanteren en openbaar te maken. 
Dat onmiddellijk tot machtiging was besloten, zonder ruggespraak met de 
Kamers, had te maken gehad met het antwoord van de Republiek dat was 
gezien als een moment van grootst mogelijke overeenstemming en uitdruk
king van het oprechte verlangen tot vernieuwde samenwerking. Verder wees 
Jonkman op de opvatting van de CG dat langer wachten met ondertekening 
een vredelievende oplossing steeds moeilijker had gemaakt, zodat het er op 
neerkwam dat, als niet spoedig getekend was geworden, het enige alternatief 
ter oplossing van de problemen in Indië de mogelijkheid van een grote mili
taire actie was geweest. Toen het bericht in Den Haag was binnengekomen 
dat de onderhandelingen konden leiden tot een voor beide partijen aanne
melijke definitieve overeenkomst, was de regering volgens de minister van 
O.G. bijna gedwongen geweest daarop in te gaan, "omdat herhaaldelijk in 
vergaderingen van de beide Kamers door de regering nadrukkelijk is ge
steld, dat zij het politieke akkoord niet langs militaire weg wenst te verwe
zenlijken". Jonkman ontkende met grote stelligheid dat internationale pres
sie de regering tot de gekozen oplossing had gevoerd. Dit staat op gespan
nen voet met hetgeen het kabinet intern blijkens de stukken in de besluit
vorming heeft laten meewegen. Jonkman schonk wel klare wijn over de on
enigheid binnen de CG. Hoewel Jonkman verklaarde dat de regering er be
zwaar tegen had om uit het verkeer tussen regering en CG meer dan dit al
gemene gegeven te bevestigen - volgens de instructie waren de vergaderin
gen van de CG geheim, zodat bijvoorbeeld de afwijkende meningen binnen 
de CG niet konden worden geopenbaard wilde de regering wel erkennen
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wat voor de hand lag, namelijk dat de meningsverschillen die in de Kamer 
en daarbuiten inzake de Indonesische kwestie te beluisteren waren tot op 
zekere hoogte ook binnen de CG leefden. Voor de regering had de diversiteit 
van meningen binnen de CG het doen van een keuze juist vergemakkelijkt, 
aldus Jonkman. De verdere taak van de CG, alsook de samenstelling van dit 
college, zou de regering nog nader bezien. Jonkman besloot met het citeren 
van de woorden van Sjahrir, bij de ondertekening gebruikt.321

Het betoog van Jonkman is niet bijzonder sterk te noemen. De plotselinge 
ommezwaai van de regering ten gunste van een ondertekening van het Ak
koord van Linggadjati met voorbehoud aan Nederlandse kant van de eigen 
interpretatie, los van voorafgaand overleg in een of andere vorm met de Sta- 
ten-Generaal, was onvoldoende verklaard. Schouten (ARP) had geen onge
lijk, toen hij in de replieken zei in het betoog van de minister niets ontdekt te 
hebben dat zou kunnen worden aanvaard als een motivering van de afwij
king van de regels voor de verhouding tussen de regering en de Kamer. De 
wijze waarop de AR-voorman vervolgens uitvoerig vaststelde dat de rege
ring had ontkend dat internationale pressie in de besluitvorming een rol had 
gespeeld, verried diens vermoeden van de werkelijke gang van zaken en 
diens spijt hierover niets van de regering los te kunnen krijgen. Schouten 
vond dat de regering zonder het argument van de internationale pressie 
geen verklaring had voor het overhaaste gedrag met betrekking tot de onder
tekening. Hij bleef er bij dat de regering zonder volstrekte noodzaak welbe
wust had nagelaten in een regeringsverklaring aan de Kamer te motiveren, 
waarom zij meende dat haar gedragslijn moest worden gewijzigd. Het ter 
vertrouwelijke kennisneming overleggen van enkele stukken aan de Kamer 
had volgens Schouten niet in de behoefte van de Kamer aan informatie voor
zien. Juist inzake de wederzijdse verbintenis aan de Nederlandse interpreta
tie, waarop de motie Romme-Van der Goes had aangedrongen en de rege
ring in december 1946 niets had afgedongen, was de regering door eigen 
woorden en daden gebonden, aldus Schouten. De ARP-fractievoorzitter bleef 
er bij dat de motie niet was uitgevoerd, ook al had de minister betoogd dat 
de term wederzijdse verbintenis in de motie niet voldoende was uitgewerkt. 
Volgens Schouten was de motie overduidelijk geweest én was de binding 
van de regering zonneklaar. Indien de regering de motie naast zich neer wil
de leggen en een andere gedragslijn meende te moeten volgen, zonder moti
vering en zonder de Kamer in de gelegenheid te stellen over die verandering 
van gedragslijn van gedachten te wisselen, "heeft de Kamer een plicht van 
betekenis te vervullen", aldus Schouten. Met steun van Tilanus, Bierema en 
Zandt werd van ARP-zijde een motie ingediend, waarin werd gesteld dat de 
mededelingen van de regering inzake het tijdstip waarop zij de Kamer had 
ingelicht omtrent de wijziging van het beleid met betrekking tot Nederlands- 
Indië niet bevredigden en het werd betreurd dat de regering niet tijdig me
dedeling van de wijziging in dit beleid had gedaan, noch tijdig daaromtrent 
overleg met de Kamer had gezocht.322
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De mede-ondertekening van de motie-Schouten door de fractievoorzitters 
van CHU, PvdV en SGP maakte bij voorbaat duidelijk hoe de betrokken 
fracties over het antwoord van de regering oordeelden. Tilanus (CHU) wilde 
niet diep ingaan op de rede van Jonkman, omdat de minister volgens Tilanus 
nauwelijks had gereageerd op de betogen van de Kamerleden. Een vraag 
bleef bij de ervaren parlementariër Tilanus leven: "welke zin is, gelet op de 
uiteenzetting van de minister (met betrekking tot de waarde van de motie- 
Romme-Van der Goes), nu nog aan het overleg tussen regering en Kamer toe 
te kennen?" Als de regering meende dat in het gevoerde overleg generlei 
binding voor de regering lag opgesloten, was er dan nog wel aanleiding voor 
deze regering het constitutionele overleg met de Kamer voort te zetten? De 
weg van het kabinet was in de ogen van Tilanus "niet die van de parlemen
taire democratie". Vonk (PvdV) sloot zich bij Schouten en Tilanus aan. Hij 
zei nog steeds te wachten op argumenten, waarom men de motie terzijde 
had kunnen schuiven en tot tekening van het Akkoord had bevolen. Op zijn 
vragen meende hij geen antwoord te hebben gekregen. Evenzo verklaarde 
Zandt (SGP) zich ontevreden over het antwoord van de regering. Hij be
schuldigde minister Jonkman ervan zich te hebben laten leiden door het ge
zegde: "Wie weinig zegt, heeft weinig te verantwoorden". De Kamer was 
volgens Zandt aldus in een "Egyptisch duister" blijven zitten inzake het be
leid in Indië.323

Ook volgens Romme had de regering de noodzaak de Kamer voor vol
dongen feiten te stellen niet aangetoond. Hem ontbraken de gegevens om de 
noodzaak de Kamer te passeren te doorgronden. Romme betreurde het dat 
de regering de overeenkomst buiten de Kamer om tot stand had gebracht. Er 
kon discussie zijn over de gebondenheid van een regering aan een motie - in 
strikt staatsrechtelijke zin was daarvan volgens Romme wellicht nooit spra
ke: alleen de motie van wantrouwen heeft in de traditie gevolgen gekregen 
voor bewindslieden -, maar "wanneer men let op het feit dat de regering in 
deze aangelegenheid ongevraagd haar voornemens destijds aan de Kamer 
heeft kenbaar gemaakt; dat daarop een debat is gevolgd,..., dat is uitgemond 
in een bepaalde conclusie, waarbij regering en Kamer het eens waren; dat 
vervolgens op een gegeven ogenblik de regering meent, dat 's lands belang 
eist, dat men een overeenkomst aangaat, waarin het doel van de Kameruit
spraak wel gedeeltelijk, maar niet geheel is vervuld, dan wil het er bij mij 
niet in, dat dan de regering van dat voornemen de Kamer niet in kennis zou 
behoren te stellen, indien er geen bijzondere omstandigheden zijn, waardoor 
dat voor haar uitgesloten is". Wanneer de regering op het ingenomen stand
punt zou blijven staan, kondigde Romme dreigend aan voor de toekomst 
met deze opvatting rekening te moeten houden. Verder liet Romme weten 
van Jonkman wat meer informatie te willen hebben, die de Kamerleden van 
de noodzaak van het handelen van de regering zou kunnen overtuigen: 
"hebt gij te dezer zake nu alles gezegd, wat gij ter zake kunt zeggen en hebt 
gij alles gezegd, wat gij ter zake zoudt willen zeggen, indien dit laatste zou
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overeenkomen met 's lands belang?" Wat de motie-Schouten betrof liet 
Romme weten zowel tegen de inhoud als tegen de strekking ervan bezwaren 
te hebben. Van wijziging in het beleid inzake Indië was immers volgens 
Romme geen sprake, terwijl inhoud en strekking van de motie daaromtrent 
een uitspraak deden. Romme onderstreepte overigens dat hij geen reden zag 
de regering geluk te wensen noch voor de regering grafkransen aan te dra
gen. Daarvoor was het allemaal te vroeg. De goede uitvoering van de motie 
van 20 december 1946 bleef volgens de KVP-politicus voor het welslagen en 
volledig bereiken van het staatkundige hoge doel op dat moment juist dub
bel belangrijk.324

Joekes (PvdA) was de enige die onverkort vond dat de regering gelijk had 
gehad in haar beleid. Voor hem en zijn fractie telde het geheel van de om
standigheden en het redelijke standpunt van de Indonesische zijde. Wel 
vond hij dat Jonkman wellicht nog iets meer ter opheldering, vooral jegens 
Romme, kon zeggen. De motie-Schouten verwierp hij namens zijn fractie. Hij 
achtte het bovendien vreemd dat die Kamerleden, namelijk Tilanus en Bie
rema, die van mening waren geweest dat het Kamerdebat niet op 21 maart
1947 moest worden gehouden, Schouten in zijn motie hadden gesteund. De 
klacht over het niet tijdig inlichten van de Kamer door de regering kwam 
daardoor volgens hem in een merkwaardig licht te staan.325

Jonkman bleef er in tweede termijn bij dat van een ingrijpende wijziging 
in het beleid niet kon worden gesproken, zodat er daarom alleen al geen re
den was de Kamer in te lichten, vooral niet als men van mening was dat de 
regeringsverklaring niets nieuws bevatte. Ook hield Jonkman vol dat de mo
tie-Romme-Van der Goes sloeg op de machtiging van de regering tot onder
tekening van het werkelijke (of "aangeklede") Linggadjati - welk voorbe
houd was gemaakt en waarvan Indonesië kennis had genomen - zoals de 
regering zelf had aangekondigd. Er was derhalve volgens hem geen sprake 
van "dat ik mij, als ware het iets nieuws, aan deze motie zou hebben verbon
den op de wijze, zoals de g.a. de heer Schouten met zoveel klem heeft ge
steld". Vandaar dat Jonkman er bij bleef dat de Kamer niet was gepasseerd 
en dat hij de genoemde klemmende redenen tot spoedige ondertekening nog 
eens onderstreepte, waarbij de minister wat meer nadruk legde op de mili
taire context. Maar militaire, economische en financiële overwegingen 
maakten het volgens hem ook onmogelijk alles in de openbaarheid te bren
gen. Nadrukkelijk verklaarde Jonkman dat de regering het in strijd met 's 
lands belang zou hebben geacht, indien zij niet onmiddellijk op de brief van 
15 maart 1947 van de Republiek de CG tot ondertekening had gemachtigd. 
De volle verwezenlijking van het standpunt van de regering ten aanzien van 
de overeenkomst van Linggadjati bleef volgens Jonkman mogelijk, maar was 
meer dan ooit afhankelijk gemaakt van de uitwerking: "Voor de regering 
blijft, voor zover haar interpretatie mocht blijken af te wijken van het stand
punt der Indonesische delegatie, wier interpretatie nog nader zou moeten 
worden geput uit de bronnen, door haar genoemd, niettemin onverkort de
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mogelijkheid bestaan haar inzicht te handhaven". Met klem wees de minister 
erop dat de ondertekening van het Akkoord in Indonesië als een belangrijk 
moment werd gezien en zo zag de regering het ook, namelijk als de moge
lijkheid om te komen tot "een volledig herstel van de vrede en de wederop
bouw van Nederland en Indonesië gezamenlijk, het her stel van de beide 
huishoudingen en van de welvaart en het welzijn in het algemeen". Met be
trekking tot de motie-Schouten sprak Jonkman namens de regering het on
aanvaardbaar uit. De regering kon, in navolging van de bezwaren van 
Romme en Joekes tegen de motie, niet aanvaarden dat er een wijziging in het 
beleid was gekomen noch dat de regering niet tijdig mededeling had gedaan 
van "die z.g. wijziging van dit beleid". Integendeel: "de regering heeft bin
nen de grenzen, haar in deze zaak gesteld, haar best gedaan de Kamer zo 
goed en zo tijdig mogelijk in te lichten". De motie-Schouten werd aanslui
tend aan het betoog van Jonkman in stemming gebracht en verworpen met 
26 (ARP, CHU, PvdV en SGP) stemmen voor en 55 (KVP, PvdA, CPN) tegen. 
Schouten zelf had geen stem kunnen uitbrengen, omdat hij verzuimd had de 
presentielijst te tekenen.326

Jonkman toonde zich tegenover zijn afdelingschefs over de afloop van het 
Kamerdebat zeer teleurgesteld. Hij had de indruk gekregen dat men in de 
Kamer "niet besefte en niet wilde beseffen wat er gebeurde". In Indonesië 
had men het nu eenmaal niet meer voor het zeggen. Het oppositioneel ge
bulder van Schouten achtte Jonkman een tamelijk loze zaak. Als de oppositie 
de ondertekening had willen voorkomen, had men een interpellatie moeten 
aanvragen. Met een motie van afkeuring had men volgens de ministeriële 
analyse niet durven komen, evenmin had men aan oppositionele kant het 
militaire alternatief durven bepleiten.327 Tegenover de door Jonkman gecon
stateerde machteloosheid van het rechterdeel van de oppositie stond echter 
een wankel regeringsblok. Romme had de ondertekening van het Akkoord 
van Linggadjati op de door de regering gebillijkte wijze duidelijk contre 
coeur aanvaard. Gelet op de internationale verhoudingen en het risico van 
een kabinetscrisis was de KVP-Kamerfractie door de knieën gegaan. Het ge
volg zou echter wel zijn dat Romme zich niet nogmaals aan dezelfde steen 
wilde stoten. Personele mutaties in de topfuncties met betrekking tot de In
dische zaken en een straffere aanpak bij de beoordeling van het republikein
se optreden in de uitwerking van het Akkoord werden de voornaamste wen
sen van Romme en zijn fractie in de volgende maanden, voorafgaand aan 
hetgeen dan toch is beproefd: de militaire oplossing.

e. De eerste schreden op het pad van het Akkoord
Politieke zorg om de bemanning van de zogeheten Indische posten
De ommezwaai van de regering ten gunste van de "halve aankleding" van 

het Akkoord werd dan wel naar buiten toe door de KVP verdedigd, achter 
de schermen heeft de nodige commotie geheerst. Zo had Romme op de bij
zondere partijraad van de KVP op 29 maart 1947 de katholieke gelederen
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Linggadjati: De weg gebaand

Uit: De Groene Amsterdammer 29 maart 1947 (L.J. Jordaan)

De Commissie-Generaal onder voorzitterschap van oud-premier Schermerhorn (links) be
reikt de republikeinen met de ondertekening van het Akkoord van Linggadjati op 25 maart 
1947; rechtsboven in de lianen: de voorzitter van het Nationaal Comité Handhaving Rijk
seenheid, oud-premier Gerbrandy.
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weten te sluiten en het comité van actie van Welter weten af te troeven in een 
grote redevoering, met als thema "Rijkseenheid" naar het Akkoord van Ling
gadjati. De verwezenlijking van het Kamervotum van december 1946 met be
trekking tot het Akkoord was volgens de politiek leider van de KVP nog al
tijd ten volle mogelijk. De partijraad had daarop met algemene stemmen het 
beleid van de Kamerfractie inzake het Indonesische vraagstuk goedgekeurd. 
Welters actie werd veroordeeld (zie in dit boek: Band A, hoofdstuk I, par. 
VIIav p. 253). Uiterlijk was derhalve de regeringspolitiek gesteund, maar 
vanzelfsprekend zocht de KVP naar wegen om de uitvoering van het Ak
koord van Linggadjati volgens de partijlijnen te verwezenlijken. Vandaar dat 
de KVP-Kamerfractie en fractievoorzitter Romme bij Beel de nodige wensen 
op tafel hebben gelegd, die er op neer kwamen dat Van Mook moest worden 
vervangen, de positie van de CG moest worden herzien en garanties moes
ten worden gevonden voor de uitvoering van het Akkoord naar Nederland
se interpretatie. Van Mook had zijn vervanging in het verleden zelf gewenst 
geacht, terwijl de aanvulling of opheffing van de CG na de moeilijkheden 
met De Boer en de twee adviseurs een vanzelfsprekend thema was. De vraag 
kon verder worden gesteld of er geen aparte minister nodig was om de op
bouw van de Unie tussen het Koninkrijk en de federatie in Indonesië ter 
hand te nemen. In de boezem van de regering was al op 15 maart 1947 over 
een wisseling van de wacht in Buitenzorg en Den Haag, zoals al eerder be
schreven, gediscussieerd. Op dat moment, vóór de definitieve ondertekening 
van het Akkoord en de confrontatie met de Tweede Kamer daarover, bleek 
het kabinet in meerderheid niet overtuigd van de urgentie van deze persone
le mutaties. Nu de politieke situatie door het regeringsbeleid inzake de In
donesische kwestie voelbaar was verscherpt, was het kabinet veel gevoeliger 
geworden voor de vraag hoe de KVP en in het bijzonder Romme dichter bij 
het Indië-beleid konden worden betrokken nu aan het Kamervotum van de
cember 1946 niet ten volle tegemoet was gekomen. Voorkomen moest wor
den dat alleen al het wantrouwen aan katholieke zijde jegens de Indië-poli
tiek van de regering het werken goeddeels onmogelijk zou maken en zou 
kunnen leiden tot een breuk in de coalitie op een moment dat de eerste oogst 
aan belangrijke wetgeving van dit rooms-rode kabinet te rijpen stond.328

Voorop stond voor de KVP-Kamerfractie de vervanging van Van Mook 
door een katholiek. In het overleg dat begin april 1947 tussen KVP- en PvdA- 
bewindslieden en vertegenwoordigers van de Kamerfracties werd gevoerd, 
bleek dat van KVP-zijde Romme als de meest aangewezen kandidaat werd 
gezien voor de landvoogdij in Indië. Deze aandrang van de kant van de KVP 
leidde tot een hectisch overleg binnen de betrokken fracties en gespreksron
des tussen vertegenwoordigers van de beide regeringsgezinde Kamerfracties 
en de topbewindslieden.329 Artikelen in de Nederlandse dagbladen spe
culeerden over de mogelijke personele wijzigingen in Indië en in Nederland. 
Deze berichten en de geruchten over de personele wijzigingen op de Indi
sche posten lokten overigens ook een minder frisse actie tegen de persoon
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van Romme uit. In Band A (pp. 60-61) van dit boek is al vermeld dat het 
rechtse oud-illegalen-blaadje "Strijdt" het zogenaamde oorlogsverleden van 
Romme, duidelijk in reactie op deze berichten en geruchten in een poging 
Romme als "Linggadjati"-man te kunnen ecarteren, heeft opgerakeld op ba
sis van de al eerder bij de kabinetsformatie van 1946 circulerende stukken. 
Schermerhorn, die via de RVD in Den Haag op de hoogte werd gesteld van 
deze publikatie, had daarmee zeker niets te maken gehad: hij vond het on
waardig dit soort methoden te gebruiken. Kennelijk is dit in brede kring zo 
beoordeeld, want het vuurtje van "Strijdt" is niet overgeslagen in de grote 
media en derhalve uitgedoofd.330

Zo volgde achter de schermen op 10 april 1947 een conferentie van de mi
nisters Beel, Drees en Jonkman met de PvdA-Kamerleden Joekes en Loge
mann en de KVP-Kamerleden Romme, Andriessen en Stokman, welke in de 
ochtend van 14 april 1947, voorafgaand aan de ministerraad, werd voortge
zet in iets andere samenstelling (Vorrink wel aanwezig; Stokman niet; Van 
der Goes zat in Egypte). Van PvdA-kant werden bezwaren geuit jegens de 
kandidatuur van Romme. Als er al vervanging van Van Mook aan de orde 
was, wenste de PvdA een minder belaste figuur; de PvdA had daarvoor al 
enige tijd de zendingsconsul M. de Niet in portefeuille. Evenzo wenste de 
PvdA geen aantasting van de CG. Het leek de PvdA beter de hele zaak van 
de personele bezetting in Indië onder de loupe te nemen, nadat het lang ver
beide bezoek van de ministers Beel en Jonkman aan de Oost was afgewik- 
keld. Vanuit Indië viel Schermerhorn de PvdA hier bij. Deze gaf ook het ne
gatieve standpunt van de Republiek tegenover een kandidatuur van Romme 
voor de troon in Buitenzorg door.331 De KVP had weer bezwaren tegen de 
kandidatuur van De Niet, maar achtte aanvankelijk uitstel van de hele zaak 
bespreekbaar, mits aan de Nederlandse uitgangspunten bij de ondertekening 
van het Akkoord van Linggadjati nu eindelijk eens strikt de hand werd ge
houden. Wel was duidelijk dat een nieuwe werkverdeling tussen KVP en 
PvdA bij de uitwerking van het Akkoord moest worden gevonden, waarbij 
de ideale positie zou zijn dat de beide groeperingen zowel in Nederland als 
in Indonesië ieder een sleutelpost in handen zouden krijgen. Zo zou aan Ne
derlandse kant Beel zijn zorg voor Binnenlandse Zaken kunnen laten schie
ten ten faveure van zijn bemoeienis met de grondwetsherziening met het oog 
op de invoering van de nieuwe rijksconstructie, terwijl in Indonesië de land
voogdij en het voorzitterschap van de CG moesten worden verdeeld over de 
twee politieke groeperingen. Een andere oplossing die werd overwogen was 
de promotie van Romme tot minister van O.G. onder gelijktijdige benoeming 
van een socialist tot minister van Binnenlandse Zaken en verplaatsing van 
Jonkman naar Indonesië. In ieder geval wenste de KVP garanties te hebben 
tegen een verder "afglijden" in Indonesië ten gunste van de republikeinen en 
de zekerheid te hebben dat de verschillende stappen in het beleid tijdig poli
tiek werden gecoördineerd en aan het parlement werden voorgelegd. De on
dertekening van het Akkoord van 25 maart 1947 had bij de KVP-top diepe
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sporen getrokken, al was naar buiten toe de ongerustheid over dit feit op de 
genoemde partijraad nog fraai verbloemd.332

Doordat de politieke leiding van de KVP liet weten de personele bezetting 
inzake de Indonesische kwestie uiteindelijk toch over te laten aan de rege
ring, kon op maandagmiddag 14 april 1947 in de ministerraad besloten wor
den de personele zaak te laten afhangen van de informatie die Beel en Jonk
man in Indonesië op dit punt zouden kunnen halen. Landvoogd en CG had
den namelijk op 1 april 1947 laten weten dat overkomst van de premier en de 
minister van O.G. naar Batavia dringend gewenst was, omdat na de onder
tekening van "Linggadjati" beslissingen moesten worden genomen over een 
aantal zeer urgente en principiële vraagstukken die met de Indonesische de
legatie besproken moesten worden. Die vraagstukken lagen niet alleen op 
politiek, maar ook op technisch, financieel en economisch gebied. Nederland 
diende volgens dit verzoek het initiatief niet uit handen te geven en derhalve 
voorstellen te formuleren op allerlei terrein ter uitvoering van "Linggadjati", 
bijvoorbeeld voorstellen op financieel-economisch gebied in antwoord op de 
republikeinse wens tot opheffing van de (als blokkade ondervonden) in- en 
uitvoerregeling in Indië. Omdat Van Mook en de CG vreesden dat hun ver
trek naar Nederland grote negatieve effecten zou hebben op het onderhan
delingsklimaat, werd persoonlijk contact met de betrokken bewindslieden - 
waaronder ook Huysmans en Lieftinck werden gerekend - in Indië voorge
steld. Contact met de feiten in Indië werd daarbij noodzakelijk geacht om 
een werkelijk inzicht in de aard en het dringend karakter van de vraagstuk
ken te krijgen. Hoewel Beel en Jonkman aanvankelijk hebben geaarzeld op 
deze uitnodiging in te gaan, maakte de regeringsvoorlichtingsdienst na de 
kabinetszitting van 14 april 1947 bekend dat Beel en Jonkman overwogen te
gen het einde van de maand zich "ter persoonlijke oriëntering en voor het 
voeren van besprekingen naar Indonesië te begeven". Aan het verzoek van 
de landvoogd en de CG tot overkomst van Huysmans en Lieftinck is niet 
voldaan, omdat beide ministers te veel door hun werk in Nederland gebon
den waren. Dat heeft vooral Lieftinck, die vanuit zijn sterke preoccupatie 
met de volgens hem in mist gehulde en verontrustende financiële toestand in 
Indië getracht heeft tijd te vinden voor besprekingen in Indië en vermoede
lijk ook voor een aan de landvoogd door hem uit te delen reprimande, bij
zonder gespeten. De belangen van Economische Zaken en Financiën zijn 
door adviseurs op financieel-economisch terrein waargenomen, die in het 
kielzog van Beel en Jonkman in Indië besprekingen hebben gevoerd.333

De besluitvorming om de reis van Beel en Jonkman naar Indië aan te grij
pen voor een nadere toetsing van de voorgenomen invulling van de Indische 
posten aan de in Indië te verwerven inzichten is niet gemakkelijk verlopen 
en tenslotte ook bijgesteld door de kandidatuur voor de landvoogdij toch af 
te ronden. Het uitstel van de beslissing over de bezetting van de Indische 
posten tot na terugkeer van Beel en Jonkman uit Indië was op 14 april 1947 
in het kabinet vastgelegd, nadat het kabinet de mogelijke opvolging van Van
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Mook door Romme had besproken. Dat had onmiddellijk geleid tot een te
genstelling binnen het kabinet tussen KVP en PvdA. Zo drongen Beel en Van 
Maarseveen aan op personele wijzigingen in Indië, waarbij Romme in com
binatie met het toenmalige Tweede Kamerlid voor de PvdA Joekes zou tre
den in de voetsporen van Van Mook en Schermerhorn, onder toevoeging van 
De Niet als derde kracht (samen een CG vormend). Hoewel hij zei de groot
ste waardering te hebben voor de wijze waarop met name in de recente pe
riode Romme was opgetreden, stelde Lieftinck dat de PvdA voor een om
buiging van het beleid onder Romme vreesde, waarbij de minister van Ver
keer en Waterstaat H. Vos (PvdA) zich aansloot. De jonge minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening S.L. Mansholt (PvdA) wilde de 
resultaten van het bezoek van Beel en Jonkman aan Indonesië afwachten. 
Omdat mocht worden verondersteld dat de voorgestelde combinatie van

De „ lif te rs”

Uit: Het Parool 21 mei 1947 (L.J. Jordaan)
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personen minder gelukkig was, meende Jonkman dat hij op dat moment 
geen aanvaardbaar voorstel aan de Raad kon voorleggen. Besloten werd, 
onder aantekening van het bezwaar van Van Maarseveen hiertegen, dat het 
op dat ogenblik niet mogelijk was omtrent de voorziening in de hogere lei
ding in Indië een beslissing te nemen. Beel en Jonkman zouden op hun reis 
in de Oost peilen hoe een kandidatuur van Romme voor de hoogste post zou 
vallen. Onder druk van de onrust in de KVP-Kamerfractie over dit kabinets
besluit, dat juist bij de PvdA-Kamerfractie goed was ontvangen, stelde Beel 
een week later tóch weer de personeelsbezetting in Indië aan de orde. Er zijn 
namelijk aanwijzingen dat kort voor dit kabinetsberaad overleg heeft plaats
gevonden tussen Beel, de katholieke ministers en vertegenwoordigers van de 
fractie van de KVP in de Tweede Kamer onder aanvoering van Romme, 
waarbij Beel de door hem verlangde steun van de fractie in de Indië-politiek 
van het kabinet heeft gekregen, mogelijk op voorwaarde dat de kwestie van 
de bemanning van de zogeheten Indische posten op volgens de KVP-visie 
bevredigende wijze zou worden geregeld. Vandaar dat op 21 april 1947 in 
het kabinet op voorstel van Beel toch een begin werd gemaakt met de be
spreking van kandidaten voor de verschillende Indische posten, die in Indië 
zelf voorop. De Raad besloot dat Jonkman met enige kandidaten, die als 
compromisfiguren wellicht de goedkeuring van alle betrokkenen zouden 
kunnen verwerven, zou gaan praten. Uiteindelijk is slechts uitvoerig gespro
ken met één kandidaat, namelijk de oud-minister van Oorlog in het kabinet- 
Schermerhorn-Drees, mr. J. Meynen, directeur van de Algemeene Kunstzijde 
Unie N.V. (AKU) en lid van de ARP. Op 28 april 1947 bleek dat het kabinet 
zich met de kandidatuur van Meynen voor de landvoogdij kon verenigen.334 
De keuze voor de gematigde Meynen was uiteraard ook bedoeld als gebaar 
naar het rechterdeel van de oppositie én binnen de regeringscoalitie.

De bedoeling was dat in een volgende stap de portefeuilleverdeling en 
-indeling binnen het kabinet zou worden herzien. In het kabinetsberaad van 
15 maart 1947 had Jonkman aan zijn collega's voorgesteld, dat Romme als 
minister van O.G. zou gaan optreden en Jonkman als minister voor staat
kundige hervormingen. Het model kreeg onder KVP-druk zoals hierboven 
beschreven een zware lading, welke samenviel met de hierna nog te noemen 
onderkenning van de zwaarte van de financieel-economische kant van de 
Indonesische kwestie. Vandaar dat Beel met de gedachte kwam om zelf zich 
te gaan wijden aan de staatkundige hervormingen in de overzeese gebieden 
en de voorbereiding van de grondwetsherziening onder loslating van Bin
nenlandse Zaken. Wellicht had Beel het plan om Jonkman dan op O.G. te 
houden en op Binnenlandse Zaken een katholiek te doen plaatsen. Maar 
Jonkman zag zich allengs gesteld voor zulke zware problemen, dat hij met 
een ander plan kwam: opsplitsing van het departement van O.G. over een 
minister belast met de financieel-economische kanten op O.G. en een minis
ter voor de staatkundige aspecten van dit departement. Drees noch Huys
mans voelden blijkens hun opmerkingen veel voor de verdeling zoals Jonk-
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man die wilde. Het leek ook beter, zoals Huysmans suggereerde, er voor te 
zorgen dat in Indië zelf bij de uitvoering van het Akkoord economisch des
kundigen zouden worden betrokken. Op de achtergrond speelde natuurlijk 
ook dat in het voorstel van Jonkman de KVP weinig daadwerkelijke invloed 
op het beleid op O.G. zou hebben, wanneer Jonkman de staatkundige aspec
ten zou gaan verzorgen. Beel hield de zaak aan en kwam in het kabinetsbe
raad van 28 april 1947 op de zaak terug. De splitsing van O.G. over twee mi
nisters leek hem niet goed denkbaar. Hij stelde daarom het oude voorstel 
van Jonkman aan de orde: vervanging van de minister van O.G. en de be
noeming van Jonkman tot minister voor staatkundige hervormingen, die be
trokken zou blijven bij het Indische beleid. Jonkman slikte zijn gedachte voor 
de opsplitsing van O.G. in en steunde het voorstel van de premier. De Raad 
ging met deze reconstructie van het kabinet akkoord. Beel werd gemachtigd 
met de kandidaat voor O.G., Romme, overleg te voeren. In dit scenario zou 
Beel minister van Binnenlandse Zaken blijven. De reconstructie is evenwel 
door de reis van Beel en Jonkman naar Indië en de daar gevallen besluiten 
over een strakkere lijn ten opzichte van de Republiek blijven liggen. Na de 
politiële actie van de zomer van 1947 is deze reconstructie van het kabinet 
alsnog aangepakt (zie in dit hoofdstuk onder par. IV.b: De reconstructie van 
het kabinet). Jonkman bleef O.G. beheren, maar kreeg een minister Zonder 
Portefeuille naast zich voor de financieel-economische vraagstukken inzake 
de Overzeese Gebieden conform de in april 1947 door Jonkman gelanceerde 
verdeling. Beel besloot alsnog zijn post als minister van Binnenlandse Zaken 
op te geven en zich naast het premierschap bovenal toe te leggen op de 
grondwetsherziening ten behoeve van de nieuwe verhoudingen binnen het 
rijk onder toedeling van de portefeuille van Binnenlandse Zaken aan een ka
tholiek (zie hierover in dit boek: Band C, hoofdstuk IX, Inleiding, pp. 1793- 
1794).

Alles wijst er op dat de PvdA zich bij de persoonswisseling in Indië en de 
verdere herschikking van de ministersposten had neergelegd terwille van de 
overleving van het kabinet. Dit was juist bezig belangrijke delen van het 
voorgenomen pakket aan wetgeving te oogsten, zoals de noodvoorziening 
ouden van dagen (door de Tweede Kamer op 28 maart 1947 aanvaard, zie in 
dit boek: Band B, hoofdstuk VI, par. Ill.b) en de belastingherziening 1947 
(door de Tweede Kamer aanvaard op 1 april 1947, zie idem, hoofdstuk IV, 
par. III.1), terwijl er nog zoveel potjes op het vuur stonden (bijvoorbeeld de 
nationalisatie van De Nederlandsche Bank en de herziening van de Bankwet, 
zie Band B, hoofdstuk IV, par. IV.2). De PvdA-ministers, die in deze kabi
netsperiode tot dan toe in meerderheid Van Mook hadden verdedigd tegen 
de herhaalde kritiek van KVP-zijde, hebben dit keer geen falanx voor Van 
Mook gevormd. Men wist dat het optreden van Van Mook de minister van 
O.G. veel problemen had opgeleverd. Minister Lieftinck had zijn onvrede 
over de geringe belangstelling van Van Mook voor de ernstige financiële 
problemen in Indië en in Nederland ten gevolge van de Indonesische kwes-
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en dan ligt er ’n zwarte h eer op uw h u is !”  

Uit: De Groene Amsterdammer 24 mei 1947 (L.J. Jordaan)

Het coalitie-echtpaar Beel (premier)-Vorrink (voorzitter van de PvdA) wordt bij de waarzeg
ster geconfronteerd met schoppenkoning Romme (voorzitter van de fractie van de KVP in 
de Tweede Kamer) bij de discussies over de invulling van de zogeheten Indische posten ter 
vervanging van minister van O.G. Jonkman en van landvoogd Van Mook.

2624



Par. II. Ondertekening en uitvoering van het "werkelijke Linggadjati"

tie meerdere malen in het kabinetsberaad geëtaleerd. Begrijpelijk dat Lief
tinck dan ook in het kabinetsberaad van 28 april 1947, waarin de besluiten 
over de personele mutaties werden genomen, voorstelde van de beoogde 
landvoogd te vragen of deze bereid zou zijn medewerking te verlenen aan de 
gewenste troepenvermindering. De Raad meende evenwel dat troepenver- 
mindering altijd gekoppeld moest zijn aan soortgelijke maatregelen van de 
Republiek. Wél hebben de PvdA-ministers Jonkman, Lieftinck en Drees een 
pleidooi gehouden voor het voorlopig handhaven van de CG en het doen 
aanvullen van de CG met een derde persoon. De Raad besloot dat de minis
ters Beel en Jonkman deze zaak in Indië nader zouden bekijken.335 Na een 
aanvankelijke weigering heeft Meynen, na besprekingen met Beel, Jonkman 
en Romme, aan Beel laten weten beschikbaar te zijn voor de landvoogdij in 
Nederlands-Indië, zij het op een reeks voorwaarden inzake de troepen
sterkte, garanties van Nederland voor internationale geldleningen, omvor
ming van de CG tot een interpretatiecommissie, benoeming van een tweede 
man in de landvoogdij en de omvorming van het kabinet zoals hiervoor 
aangegeven.336 Aangezien de benoeming van Meynen toch pas na het Indië- 
bezoek van Beel en Jonkman zou worden geëffectueerd, werd het definitieve 
antwoord op deze voorwaarden uitgesteld tot na dat bezoek. Beel en Jonk
man gingen derhalve begin mei 1947 naar Indië met een plan op zak, waarbij 
in ieder geval Van Mook zijn al eerder gevraagde ontslag zou krijgen en de 
Nederlandse lijn bij de uitwerking van het Akkoord zou worden veilig ge
steld door het koppel Romme-Meynen. Het hele plan is dan wel voorlopig 
van tafel geraakt, doordat Van Mook de Nederlandse ministers en via hen 
het Nederlandse politieke thuisfront kon overtuigen van zijn vasthoudend
heid aan een correcte uitvoering van het Akkoord van Linggadjati, toch heeft 
het hele plan politieke effecten gehad: de Indonesische kwestie kwam onder 
steeds zwaardere druk van de KVP, vooral van het rechterdeel, te staan, 
waartegenover de PvdA moest retireren. Daarmee werd het overwicht van 
de PvdA in de Indonesische kwestie afgelost door dat van de KVP, ook al 
had deze partij formeel geen zogeheten Indische posten in handen. De KVP 
had wel de politieke sleutel in bezit.337

Lieftincks ongerustheid over de Nederlandse financiën ten gevolge van de Indische 
kwestie

Een tweede zaak die Beel en Jonkman tijdens hun bezoek aan Indië moes
ten ophelderen, betrof de financieel-economische kant van de Indonesische 
kwestie. Zowel elders in dit boek (Band B, hoofdstuk IV, par. V.4) als in dit 
hoofdstuk is er al op gewezen dat Lieftinck reden had om bezorgd te zijn 
over de financieel-economische kant van de Indische medaille. Nederlands- 
Indië had vóór de oorlog voor een belangrijk deel van het Nederlands natio
naal inkomen gezorgd (ca. 15%), vooral ook als deviezenleverancier, welke 
rol na de oorlog niet onmiddellijk weer kon worden gespeeld. Er was geld 
nodig voor investeringen in het bedrijfsleven (vooral in deviezen) en het op 
gang brengen van het bestuur, waarvoor rust en orde de noodzakelijke
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voorwaarden waren. Vandaar de Nederlandse haast om een politiek ak
koord met de Republiek en een nieuwe staatsvorm voor de relatie tussen het 
Koninkrijk en de Oost te bereiken, teneinde die voorwaarden te kunnen 
scheppen. Aan het slot van de subparagraaf in hoofdstuk IV, handelend over 
het Nederlands krediet aan Indië, is gewezen op de notie bij zeer velen, be
trokken bij de Indische zaak, van het belang van Indië voor de welvaart van 
Nederland. Indien Indië in nieuwe vorm de oude plaats in het wereldhan- 
delsverkeer zou kunnen innemen, konden ook de grote bedragen die de Ne
derlandse staat aan de Oost had geleend, worden terugverdiend. Het enor
me in Indië geïnvesteerde Nederlandse vermogen zou zijn geld kunnen op
brengen. De minister van Financiën was bovendien bezorgd dat op korte 
termijn, zoals al eerder in dit hoofdstuk vermeld, Nederland zou bezwijken 
onder de militaire lasten ten behoeve van het wettig gezag in Nederlands- 
Indië. Gegeven al deze enorme belangen - de staatskas, de deviezenkas, de 
uitstaande leningen in Indië, de rol van het Indische bedrijfsleven in de her
opleving van Nederland - was het logisch dat Lieftinck er met klem op had 
aangedrongen om bij de "aankleding" van het Akkoord van Linggadjati de 
financieel-economische paragraaf zwaar aan te zetten. Vandaar de inspan
ning van Lieftinck om greep te krijgen op de Indische gang van zaken via 
speciale ambtelijke contacten en de CG-adviseur Posthuma.

Posthuma mocht dan wel in de wijze waarop het Akkoord van Linggadja
ti uiteindelijk zou worden ondertekend reden hebben gezien zijn koffer in In
dië te pakken, niettemin heeft hij kans gezien een deel van het financieel- 
economisch geheel in Indië in kaart te brengen. Hierbij stak hij een superiori
teitsbesef ten opzichte van de oosterlingen niet onder stoelen of banken. In 
een nota, die hij op 22 februari 1947 zowel aan de CG als aan de ministers 
Jonkman en Lieftinck heeft aangeboden, stelde Posthuma dat Nederland zijn 
plaats in Indië dankte aan westerse ondernemingsgeest, economische effi
ciency, organisatievermogen, werklust, technische vaardigheid, zin voor 
economische continuïteit, spaarzaamheid, stiptheid in het nakomen van fi
nanciële verplichtingen en een dit alles dragende rechtszekerheid en veilig
heid. De verbreiding van deze kwaliteiten zag de opsteller van deze nota als 
deel van de taak en de roeping van Nederland in de Indische archipel. Waar 
het op aan kwam was dat Nederland moest overwegen of in de nieuwe om
standigheden (Linggadjati) moest worden voortgegaan met Nederlandse in
vesteringen en garanties ten behoeve van Nederlands-Indië of dat Nederland 
zich diende te heroriënteren op andere economische mogelijkheden en op 
emigratie. Het gevaar was immers niet denkbeeldig dat Nederland anders - 
namelijk in het geval dat de consequenties van het beleid niet werden on
derkend - economisch zou doodbloeden aan Indië. Volgens Posthuma dreig
de er eind 1947 een deviezenuitputting in Indië. In Nederland was naar zijn 
analyse de rand van de deviezenafgrond zichtbaar, al kon een afglijden 
daarin nog worden voorkomen door het afstoten van buitenlandse belangen 
en het aangaan van nieuwe leningen (zie ook Band B, hoofdstuk IV, par. V .l-

2626



Par. II. Ondertekening en uitvoering van het "werkelijke Linggadjati"

2). In 1948 zou Nederland niettemin, volgens Posthuma, ook in de deviezen- 
problemen komen, wat er toe zou kunnen leiden dat aan de verplichtingen 
uit kortlopend buitenlands krediet niet meer zou kunnen worden voldaan en 
een drastische insnoering van het economisch leven onafwendbaar zou zijn, 
tenzij nieuwe leningen zouden kunnen worden gesloten. Om Indië te kun
nen helpen, zou Nederland ofwel zelf krediet moeten verwerven dat ten 
goede kon komen aan Indië ofwel voorwaarden moeten scheppen om directe 
investeringen uit het buitenland in Indië aantrekkelijk te maken. Posthuma 
verstond onder deze voorwaarden de nodige rechtszekerheid voor inves
teerders en orde en rust. Het was duidelijk dat Posthuma voor het scheppen 
van deze voorwaarden een westerse invloed noodzakelijk achtte. De nota- 
Posthuma benadrukte de grens van de Nederlandse mogelijkheden en zette 
helder de consequenties van de verschillende modellen uiteen. Het paterna
lisme in deze nota, die de eigen belangen van Nederland in de voortgaande 
relatie met Indonesië niet verbloemde, bevatte elementen die tot op heden 
kunnen worden onderkend in de westerse bemoeizucht met ontwikkelings
landen.338

Wat Posthuma in de kern neerschreef - namelijk dat het financieel-econo
misch onmogelijk was de toestand op dat moment nog langer op zijn beloop 
te laten - werd ook door personen, die de Indische kwestie politiek anders 
dan Posthuma beoordeelden, onderschreven. De CG had op 24 februari 1947 
aan Jonkman laten weten dat - naast beheersing van de voedselvoorziening 
in West- en Oost-Java in samenwerking met of anders onafhankelijk van de 
Republiek, waaruit het militaire optreden rond Soerabaja in maart 1947 
voortvloeide - het hoogst noodzakelijk was om rond 1 augustus 1947 zeker
heid te verkrijgen over een deviezenlening van 300 miljoen dollar (overbrug
gingskrediet) ten behoeve van Nederlands-Indië (dollarbehoeften exclusief 
Java-Sumatra over 1948). Mocht dit allemaal niet haalbaar zijn, dan moest in 
ieder geval de liquidatie van het Nederlandse aandeel in de reconstructie 
van Java en Sumatra onder ogen worden gezien, waaraan de terugtrekking 
van de civiele en militaire Europese bevolking noodzakelijkerwijze was ge
koppeld.339 Jonkman achtte echter onderhandelingen met de V.S. over een 
grote dollarlening ten behoeve van Indië slechts mogelijk nd ondertekening 
van het Akkoord met de Republiek.340 Dat het echter om een acuut probleem 
ging, ontging het Nederlandse kabinet niet. Lieftinck drong op 10 april 1947 
in een kabinetszitting aan op het sturen van een regeringsvertegenwoor- 
diging met volmachten naar Indië teneinde een aantal dringende problemen 
tot een oplossing te brengen. Daarbij opperde de minister van Financiën ge
dachten over een centraal deviezenfonds voor geheel Indië, derhalve in sa
menspel met de Republiek, en een nadere overweging van de kosten van het 
op de been houden van de troepen in Indië. Inderdaad was de vraag naar de 
positie van de Nederlandse troepen in Indië na ondertekening van het Ak
koord legitiem, zoals ook de minister van Oorlog Fiévez zelf in het kabinets-
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beraad van 14 april 1947 toegaf. Ook over deze positie moest op korte ter
mijn in Indië worden beslist.341

Inmiddels had de Nederlandse regering zelf al de nodige voelhorens uit
gestoken in de richting van potentiële financiële helpers, te weten overheden 
en bedrijfsleven in de V.S. en Engeland. Op 18 januari 1947 werd aan alle 
ministers een voorstel van dr. A.D.A. de Kat Angelino, hoofdambtenaar ter 
beschikking van de minister van O.G., en drs. G.A.Ph. Weyer, hoogleraar te 
Utrecht, voorgelegd dat een poging inhield om overheden en bedrijfsleven in 
de twee genoemde landen te winnen voor participatie in het Indische be
drijfsleven om aldus de Nederlands-Indische economie op gang te brengen 
en de investeringen te redden. Gehoopt werd dat langs deze weg ook de Re
publiek internationaal onder druk kon worden gezet. De bedoeling was con
creet om buitenlands kapitaal via Nederlandse kanalen aan te trekken en met 
de Republiek een financieel-economisch "contract" op te stellen als basis 
voor de rechtszekerheid voor de investeringen. In wezen kwam dit alles neer 
op een pleidooi voor Nederlandse supervisie of invloed in Indië op lange ter
mijn teneinde die investeringen veilig te stellen. Het voorstel zag het Neder
landse gezag - in welke vorm dan ook - als de laatste garant voor de opbloei 
van het economisch leven in Indië en dat was niet verwonderlijk. De Kat 
Angelino had voor de oorlog naam gemaakt als auteur van een in opdracht 
van het gouvernement in Indië beschreven omvangrijke apologie van het 
staatkundig beleid en de bestuurszorg in Indië en had het als ambtenaar in 
Indië gebracht tot directeur van Onderwijs en Eredienst. Na zijn pensione
ring (1937) was hij teruggekeerd naar Nederland, waar hij na de oorlog be
noemd werd tot Nederlands gedelegeerde bij de Far Eastern Commission, 
standplaats Washington, ter behartiging van de Nederlandse aanspraken op 
Japanse schadevergoeding. Prof. Weyer was oud-voorzitter van de Indische 
ondernemersbond en uit dien hoofde met weinig vertrouwen in de uitkoms
ten van het Akkoord van Linggadjati gezegend. De beide heren vroegen aan 
de regering een mandaat om in Engeland en de V.S. met officiële instanties 
op het gebied van de buitenlandse betrekkingen, de buitenlandse handel en 
de financiën, alsook met bankiers en ondernemers, oriënterende en informa- 
torische besprekingen te voeren die tot het beoogde doel zouden kunnen lei
den. Vanuit de grote zorg in regeringskringen in Den Haag over de financi
eel-economische gang van zaken in Indië was het begrijpelijk dat het kabinet 
op 27 januari 1947 besloot het gevraagde mandaat te verstrekken op voor
waarde dat "Linggadjati" als basis bij de besprekingen werd aangehouden 
en contact werd gehouden met de diplomatieke vertegenwoordigingen. Van 
Mook en Schermerhorn, die het gevoel hadden dat buiten hen om werd ge
procedeerd, hebben laten weten het nodige wantrouwen tegen de onderne
ming van de beide heren, die niet bepaald bekend stonden als voorstanders 
van "Linggadjati", te koesteren. De hele zaak leek hen een voorbeeld van de 
tamelijk chaotische aanpak van de Indonesische kwestie in Den Haag. De 
Kat Angelino en Weyer zijn ruim twee maanden in Engeland en de V.S. in
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touw geweest. Hoewel bij de gesprekspartners in Engeland en de V.S. tot op 
het hoogste niveau veel begrip zou zijn ontmoet voor de voorstellen van de 
twee mandatarissen, die dan ook vrij gunstige berichten naar Nederland 
stuurden, leverde de expeditie, behoudens mogelijk voorwerk voor diploma
tieke en morele steun tegenover een onmogelijk geworden Republiek bij 
verdere onderhandelingen, niets concreets op. Aan de door de mandataris
sen zelf geformuleerde eisen voor verstrekking van investeringen of krediet - 
een gezond geldwezen, autonoom deviezenverkeer, transfermogelijkheden 
voor winsten en zeker voor enige tijd (bijvoorbeeld: 25 jaar) rechtszekerheid - 
kon immers op dat moment niet worden voldaan, zoals Lieftinck in de be
spreking van de resultaten van de teruggekeerde mandatarissen op 18 april 
1947 concludeerde. De beslissende vraag was dan ook of die voorwaarden 
onder Nederlandse supervisie waren te scheppen - zoals De Kat Angelino en 
Weyer in de kern voorstonden - dan wel moesten voortkomen uit vrij over
leg over de uitwerking van "Linggadjati". Hier zij vast vermeld dat in de 
V.S. het voorstel van de beide heren dan ook niet levensvatbaar werd geacht. 
Op 27 mei 1947 zou de regering van de V.S. bij aide mémoire laten weten 
dat: "The basis of any confidence by foreign investors must be the attitude 
and policies by the Republic." Alleen vrijwillig aangegane overeenkomsten 
met de Republiek konden derhalve de buitenlandse investeringen veilig 
stellen. Daarmee was het door de regering gesteunde initiatief De Kat Ange- 
lino-Weyer definitief getorpedeerd.342

Het kabinet moest derhalve na terugkeer van de missie De Kat Angelino- 
Weyer onder ogen zien dat men weinig op het terrein van de financieel-eco
nomische problemen van Indië was opgeschoten en dat het er derhalve op 
aan kwam voor de korte termijn met de Nederlands-Indische regering tot re
gelingen te komen, waarvoor een afzonderlijk team van adviseurs zoals door 
Lieftinck gewenst in het kader van de uitwerking van "Linggadjati" de 
bouwstenen zou moeten aandragen. Op 18 april 1947 volgde in het kabinet 
van de minister-president hiertoe een onderhoud tussen een (Indisch) kern
kabinet (Beel, Jonkman, Lieftinck, Huysmans, Drees, Van Boetzelaer) met de 
President van De Nederlandsche Bank dr. M.W. Holtrop, de Executive Di- 
rector van het I.M.F. mr. J.W. Beyen, het hoofd Economische Zaken van O.G. 
dr. E. de Vries, prof. Weyer en de beoogde regeringsadviseurs voor de finan
cieel-economische vraagstukken rond Nederlands-Indië, namelijk dr. H.M. 
Hirschfeld (regeringsadviseur in algemene dienst, eerder belast met advise
ring in de Duitse kwestie, zie Band A, pp. 491-495; 529-541) en mr.dr. H. Al- 
barda, directeur van de Nederlandse Handels-Maatschappij. Op tafel kwa
men de wat vage resultaten van de missie-De Kat Angelino-Weyer, zoals de 
ondervonden instemming met de al eerder genoemde basisvoorwaarden 
voor participatie in investeringen of de verlening van krediet. De regering 
kon menen hierin een bevestiging te zien van de uitgangsstelling in Den 
Haag, zoals die was ontworpen voor een financieel-economisch akkoord met 
de Republiek. Hoe moest echter het dreigend failliet van Indië op dat mo-
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ment worden gekeerd? Lieftinck vreesde dat - met het oog op onmiddellijke 
kredietverlening aan Indië - Nederland zich steeds meer garant zou moeten 
gaan stellen voor kredieten aan Indië met alle gevolgen van dien (zie daar
over in dit boek ook: Band B, hoofdstuk IV, par. V.4.a). Zeker was, zoals Beel 
concludeerde, dat het voor het verkrijgen van kredieten noodzakelijk was 
dat Indië werd opengesteld voor de wereldmarkt. Het dreigement Indië los 
te laten achtte Beel niet direct een troefkaart die gebruikt kon worden om 
overbruggingskrediet te krijgen. Hij en Drees waren ervan overtuigd dat 
Nederland bij abandonnement van Indië zelf geen krediet meer zou kunnen 
krijgen: "Als we Indië loslaten is Nederland failliet", aldus Beel. Hiermee liet 
Beel het masker vallen van het vermoedelijk centrale motief bij het Neder
landse Indië-beleid: het financieel-economische, dat evenwel steeds is schuil 
gegaan achter fraaie beschouwingen over een nieuwe rechtsorde en de ver
antwoordelijkheid van Nederland voor de archipel in de Oost. Het is niet 
onmogelijk dat Drees het met de kern van de stelling van Beel eens was, 
maar dat hij daarbij op dat moment de valkuilen nog goed onderscheidde. 
Hij wilde dan ook met het oog op de noodsituatie op militaire en civiele uit
gaven in Indië sterk bezuinigen. Voorkomen moest worden dat Nederland 
aan Indië ten gronde ging. Holtrop deelde mee dat Nederland geen dollars 
voor Indië kon mobiliseren, terwijl Lieftinck het bedrijfsleven in Nederland 
niet wilde opofferen terwille van Indië. De conclusie was dat slechts Indische 
zaken - goudvoorraad Javasche Bank, tinproduktie - konden worden be
leend.343 Op basis van nieuwe gegevens over de deviezenkas van De Javas
che Bank kwam Lieftinck op dezelfde dag in een aparte nota tot de conclusie 
dat de situatie er zelfs slechter voor stond dan in het genoemde overleg tus
sen leden van het kabinet en enkele financiële specialisten was voorzien. Met 
klem betoogde hij dat "het Moederland zich niet zal kunnen noch mogen 
veroorloven enige rechtstreekse deviezenhulp aan Nederlands-Indië te ver
lenen". Nederland had al grote moeite om dekking voor de dollaruitgaven te 
vinden. De deviezennota, die hij op 23 april 1947 aan de Tweede Kamer zou 
aanbieden (zie in dit boek: Band B, hoofdstuk IV, pp. 1047-1050), zou deze 
stelling van de minister van Financiën onderstrepen. Als Nederland geen 
dekking wist te vinden voor het dollartekort, stond het Nederlandse econo
mische leven volgens Lieftinck in zijn nota van 18 april 1947 een zeer ernsti
ge terugval te wachten: "Ik ben persoonlijk niet bereid er medewerking aan 
te verlenen dat Nederland, door deviezen aan Indië beschikbaar te stellen, 
mede in de afgrond wordt gesleept." Voor het aanspreken van de goudvoor
raad van De Javasche Bank voelde hij niets, omdat daarmee mogelijkheden 
voor dekking van de Nederlandse aanspraken ten gevolge van de krediet
verlening aan Nederlands-Indië en voor het aanbieden van onderpand voor 
Amerikaans overbruggingskrediet zouden worden aangetast. Bovendien 
moest dat goud in reserve worden gehouden voor mogelijke kosten van re
patriëring van de Europese militaire en civiele bevolking, wanneer dat nodig 
mocht zijn. Lieftinck achtte het noodzakelijk dat de financiële zaken in Indië
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op orde kwamen, omdat daarmee volgens hem de kredietwaardigheid van 
Nederland was gemoeid. Het verkrijgen van een overbruggingskrediet op in 
Nederlandse handen te nemen activa, met of zonder toestemming van de 
Republiek, was volgens hem een eerste vereiste, samen met het scheppen 
van voorwaarden voor verder krediet. In dit kader achtte Lieftinck wisseling 
van de wacht in Indië gewenst, omdat hij meende dat Van Mook en anderen 
niet conform de bedoeling van de regering handelden. Tenslotte dreigde 
Lieftinck op te stappen als minister van Financiën, tenzij maatregelen wer
den getroffen om te voorkomen dat het deviezenprobleem het kabinetsbeleid 
in beslissende zin zou gaan beïnvloeden.344

Op 21 april 1947 volgde weer kabinetsberaad, waar de bovengenoemde fi
nancieel-economische problemen en de daarvoor door Lieftinck gesugge
reerde oplossingen centraal stonden. De minister van Financiën had nog een 
tweede nota geschreven, gedateerd 21 april 1947, waarin de zaken nog uit- 
gebreider werden behandeld. Lieftinck was van mening dat Nederland on
voldoende profijt had getrokken van de voordelen van het Akkoord van 
Linggadjati, te weten een duidelijke basis voor gesprekken met de Republiek 
en een versterking van de Nederlandse positie tegenover de V.S. en Enge
land. Zulks was af te lezen uit de neiging tot "afglijden" aan Nederlandse 
kant in de onderhandelingen met de Republiek over de uitwerking van het 
Akkoord en de geprikkelde reacties overzee op het voortbestaan van de eco
nomische blokkade in Indië. Het had volgens Lieftinck aan een Nederlands 
plan ontbroken om door internationale samenwerking, refererend aan 
machtspolitieke en internationaal-economische belangen, het Indonesische 
probleem op te lossen. Nederland was naar zijn mening politiek noch finan
cieel in staat dit zelf te doen. Het Nederlandse volk had volgens de minister 
na de bevrijding zware offers gebracht om in Indië weer orde op zaken te 
stellen: "De resultaten, die tot nog toe werden bereikt, zijn m.i. onvoldoende 
om aan de meerderheid van het Nederlandse volk het minimum aan bevre
diging te schenken, dat men van deze offers verwacht." Men moest derhalve 
zorgen dat op korte termijn die resultaten werden verbeterd en geconsoli
deerd. Vasthouden aan het Akkoord moest volgens Lieftinck de leidraad 
zijn, evenzo aan de uitvoering van de "kleine motie-Romme", volledig 
rechtsherstel van ondernemers, gecontroleerde afvoer van ondernemings- 
produkten, afspraken over economische openlegging van republikeins ge
bied, het binnenhalen van een overbruggingskrediet bij de Angelsaksische 
mogendheden, beperking op met name de militaire deviezenuitgaven in de 
Oost, inkrimping van het militaire apparaat in samenhang met demobilisatie 
aan beide kanten onder controle van genoemde mogendheden, eervolle ont
heffing van Van Mook en inschakeling van deze persoon in de onderhande
lingen met deze mogendheden, handhaving van minister Jonkman op O.G. 
en versterking van dit departement op financieel-economisch gebied, vrij
making van de premier voor zijn specifieke taak, namelijk het leiding geven 
aan de zaken van het Koninkrijk, met bijzondere aandacht voor de staats-
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rechtelijke hervormingen.345 Hirschfeld en Albarda hebben tegelijkertijd in 
een nota, in vervolg op het onderhoud dat zij op 18 april 1947 met enkele 
ministers hadden, eveneens gewezen op de noodzaak het deviezenprobleem 
in Indië aan te pakken en personele wisselingen in het Indische bestuur te 
bewerkstelligen.346

Zoals al eerder beschreven is in dit kabinetsberaad van 21 april 1947 ge
sproken over de opvolging van Van Mook en een reconstructie van het kabi
net, waarmee ook tegemoet werd gekomen aan enkele wensen van Lieftinck. 
Beel kwam in dit beraad ook met het voorstel om de Raad voor Militaire 
Aangelegenheden van het Koninkrijk, die zich hoofdzakelijk bezig hield met 
de militaire aspecten van de Indonesische kwestie, te doen plaats maken 
voor de Raad ter behartiging van Zaken Overzee. Het was de bedoeling om 
de accenten in de aanpak van overzeese perikelen door deze onderraad van 
de ministerraad geheel anders te zetten, hetgeen zich weerspiegelde in de af
spraak naast de ministers die tot de Raad-MAK behoorden, ook de minister 
van Economische Zaken zitting te geven in deze Raad voor Zaken Overzee; 
de militairen konden c.q. werden uitgenodigd de bijeenkomsten van dit col
lege bij te wonen. De militaire kant was enerzijds te gewichtig - vooral het 
kostenaspect - om in een onderraad te bespreken; aan het beleid inzake de 
Overzeese Gebieden zaten anderzijds te veel aspecten, die beter in een on
derraad konden worden afgedaan. De omzetting van de Raad-MAK in de 
Raad-ZO was derhalve een logisch voorstel, dat dan ook is uitgevoerd.

Het was in de oude Raad-MAK, op 22 april 1947, dat Lieftinck zijn voor
stel tot beperking van de militaire uitgaven op tafel kon leggen. Het kabinet 
had een dag tevoren beslist dat dit thema beter in deze vergadering kon 
worden behandeld. Het was ook het thema dat voor Lieftinck als waakhond 
van de deviezenkas op korte termijn van het meeste belang was; de overige 
punten uit zijn nota waren grotendeels door het kabinet wel onderstreept, 
maar konden voorlopig weinig meer opleveren dan intentieverklaringen. Bij 
voorbaat had minister Fiévez (Oorlog) een nota doen opstellen, waarin de 
noodzaak tot vermindering van de sterkte van de troepen in de Oost welis
waar werd onderschreven, maar daaraan voorwaarden werden gekoppeld: 
gelijktijdige evenredige vermindering van de Indonesische strijdkrachten, 
gemeenschappelijk beheer van de uitrusting van de gedemobiliseerde troe
pen van de twee partijen, gemeenschappelijke leiding van de Neder
lands/Indonesische strijdkrachten en opheffing van de demarcatielijnen 
(gemeenschappelijke taak voor beider strijdkrachten). De troepen waren er 
immers voor de uitoefening van de Nederlandse verantwoordelijkheid voor 
recht en orde, als onderhandelingsmiddel ook tegenover de machtsontplooi
ing van de Republiek - Fiévez ging er zonder meer van uit dat Nederlandse 
troepen ook in de eerstvolgende jaren in Indië nodig waren -, zodat eerst die 
zorg voor orde en rust moest worden uitgeoefend. Vóór de zomer wilde Fié
vez een akkoord met de Republiek over het pakket voorwaarden voor de
mobilisatie bereiken. Mocht de regering van de Republiek geen kans zien een
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dergelijk akkoord te bereiken, dan moest militair worden ingegrepen tegen 
de "war lords", ofwel de zaak voor de V.N. worden gebracht, ofwel Neder
land zich uit de archipel terugtrekken. De twee laatstgenoemde mogelijkhe
den stonden echter volgens Fiévez haaks op de plannen achter de uitzending 
van de troepen naar Indië. Het kwam er derhalve op neer dat de minister 
van Oorlog gebruik maakte van de druk die Lieftinck uitoefende om vanuit 
zijn perspectief een beslissing in Indië te forceren.347 De minister van Oorlog 
vertolkte hiermee de grote zorg die in de top van de krijgsmacht leefde over 
de wijze waarop de Nederlandse regering aarzelde bij de tenuitvoerlegging 
van het ondertekende Akkoord van Linggadjati. Minister Fiévez had van 
chef-staf Kruis een nota ontvangen, gedateerd 9 april 1947, waarin de chef- 
staf vroeg waarom de Nederlandse troepen na de overeenstemming over het 
Akkoord niet de functie konden uitoefenen, waarvoor zij waren uitgezon
den. Hoe lang moest men nog in de enclaves blijven? Kruis was bevreesd dat 
het allemaal te lang ging duren, waardoor de gevechtswaarde van de troe
pen zou gaan dalen. Bovendien vreesde hij niet ten onrechte dat het aanhou
den van de troepen in Indië een opbouw van de krijgsmacht in Europa zou 
verhinderen, gezien de geringe geldmiddelen. Vele tekenen in Europa wezen 
er op dat Nederland binnen afzienbare tijd de krijgsmacht in dit werelddeel 
nodig zou hebben. Kruis beval de minister aan om de strijdkrachten in Indië 
in het gehele gebied van de archipel vrede en veiligheid te laten brengen.348 
Fiévez heeft met zijn nota ook aan de vraag van Kruis naar een klare visie op 
de doelstelling van de Nederlandse troepenmacht in Indië willen voldoen.

In het beraad in de Raad-MAK bleek dat de voorzitter, de minister-presi
dent, niet bereid was vermindering van de troepensterkte te overwegen, in
dien niet aan de Nederlandse minimale eisen was voldaan. Ook Lieftinck 
had in zijn nota de noodzaak tot consequente uitvoering van het Akkoord 
van Linggadjati beklemtoond. Nederland kon dan wel voor een bankroet 
staan, maar dat kon er niet toe leiden dat Nederland de Oost zou "abandon
neren". Dat woord kwam in het vocabulaire van de premier naar eigen zeg
gen niet voor. Dat was ferm gesproken, maar daar had de minister van Fi
nanciën niet zoveel aan. Voor hem telden de resultaten, zodat hij een redene
ring opzette, waarbij eenzijdige stappen aan Nederlandse kant de volgens 
hem bestaande militaire wedijver tussen beide partijen - die Nederland toch 
zou gaan verliezen - kon doorbreken. Anders dan Beel of Jonkman had Lief
tinck de indruk dat orde en rust in republikeins gebied vooral door de aan
wezigheid van de troepen aldaar werd bepaald. Aangezien Lieftinck van 
mening was dat het niet te verwachten was dat door rechtstreekse onder
handelingen met de Republiek deze bereid zou zijn haar krijgsmacht als 
"bloem van het nationalisme" te ontmantelen, wilde hij buitenlandse pressie 
gebruiken (V.S. met Engeland) om de Republiek over te halen tot demobili
satie te besluiten, waarnaast Nederland vast eenzijdig tot troepenverminde- 
ring zou moeten overgaan (geen uitzending 2e divisie, alvorens gedemobili
seerde troepen uit Nederlands-Indië niet in Nederland waren teruggekeerd).
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Tenslotte konden de kosten van het militaire apparaat door grotere efficiency 
worden verlaagd. De orde en rust zouden door de demobilisatie vanzelf te
rugkeren. In ieder geval stond voor Lieftinck buiten kijf dat zonder eenzijdi
ge vermindering van de sterkte Nederland het eindpunt financieel niet zou 
halen.349

Lieftinck kreeg voor zijn verhaal niet veel bijval in de Raad-MAK. In zijn 
inleiding had Beel al laten weten dat, zolang de door "Linggadjati" omschre
ven samenwerking niet bestond en de republikeinse regering kennelijk geen 
greep had op allerlei extremistische groepen, hij niet bereid was de verant
woording te dragen voor een vermindering van de troepensterkte aan Ne
derlandse kant. Ook Jonkman stelde zich achter het betoog van de premier 
op: geen vermindering van de Nederlandse troepen zonder uitvoering van 
het Akkoord van Linggadjati, waarvoor aan Nederlandse kant de bindende 
toelichting gold. Hoewel hij bereid was aan te nemen dat verlaging van de 
sterkte der strijdkrachten de oorlogssfeer zou kunnen doen verminderen en 
de nodige ontspanning - derhalve meer orde en rust - teweeg zou kunnen 
brengen, weigerde hij eenzijdige troepenvermindering te overwegen. Wilde 
men daartoe toch overgaan, dan moesten de Staten-Generaal vanwege de 
afwijking van de instructie opnieuw worden geraadpleegd, waarvoor Jonk
man op dat moment geen mogelijkheden zag. Wel zag Jonkman iets in de 
suggestie van Lieftinck om een onpartijdige derde in de buurt te hebben in 
het geval van een gelijktijdige ontwapening van twee partijen. Minister van 
Oorlog, Fiévez, sloot zich bij Beel en Jonkman aan. Hij zag slechts twee mo
gelijkheden om tot terugkeer van orde en rust in republikeins gebied te ko
men: een krachtige militaire actie of het wederzijds verminderen van de 
strijdkrachten. Hij vroeg zich zelfs af of er wel een legale basis was voor de 
troepenmacht van de Republiek. Fiévez wilde, precies als Beel en Jonkman 
hadden betoogd, onmiddellijk overleg met de Republiek om na te gaan of ef
fectieve samenwerking mogelijk was. De minister van Marine, Schagen van 
Leeuwen, vertolkte de onrust die er in zijn ressort over de regeringspolitiek 
inzake Indië leefde. Bij de Marine-top vroeg men zich af hoe lang er nog ge
sproken werd met een tegenpartij die niet van zins leek om de gesloten over
eenkomst na te leven en orde en rust in het binnenland te herstellen. Als de 
Republiek dat niet kon, dan moesten de Nederlandse strijdkrachten dat in 
deze redenering doen.350 Minister Schagen, die als Marine-officier tussen 
1919 en 1931 enkele periodes in Indië gediend had (zie Band A, p. 682), heeft 
in deze vergadering van de Raad-MAK daarop gemakkelijk kunnen inhaken: 
hij had nu eenmaal geen vertrouwen in "de inheemsen", aangezien de doel
einden van de twee in het conflict betrokken partijen te uiteenlopend waren. 
De ene partij wilde de totale vrijheid, los van het moederland, terwijl de an
dere partij samenwerking wilde behouden. De "inheemsen" hielden volgens 
de minister de tegenpartij aan de praat, in de wetenschap dat de tijd voor 
Nederland ging dringen. Mede gelet op de erbarmelijke legering van de mi
litairen in Indië, waardoor snelle besluitvorming eveneens gevorderd werd,
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stelde Schagen voor dat de Nederlandse politiek zich concretiseerde op de 
doelstellingen, zoals die waren neergelegd in de Nederlandse interpretatie 
van het Akkoord van Linggadjati. Het militaire apparaat moest daarbij die
nen als stok achter de deur. Zou Nederland hiertoe niet overgaan, dan 
meende Schagen dat het onverantwoord was op de bestaande voet verder te 
gaan. Schagen erkende dat militaire uitgaven voor materieel deviezenuitga- 
ven waren, zodat de bestaande toestand niet kon worden gecontinueerd. 
Zijn slotstelling was tenslotte dat de uitgaven op maritiem gebied ten koste 
gingen van de opbouw van een toekomstige oorlogsvloot, met name door 
het afmonsteren van een deel van het beroepspersoneel van de marine.351 
Ook Fiévez was van mening dat de militaire inspanningen in Indië een op
bouw van een Nederlandse strijdmacht in Europa in de weg stonden. Zoals 
al eerder betoogd in dit boek in Band A, hoofdstuk III, paragraaf II, werd 
Fiévez korte tijd later in de REA en vervolgens in de ministerraad gedwon
gen op grond van de snel verslechterende uitzichten voor de staatskas (met 
name de deviezenkant ervan) daadwerkelijk elke aanzet voor een Neder
landse krijgsmacht in Europa conform zijn eigen uitspraken in dit beraad in 
de Raad-MAK ongedaan te maken en forse bezuinigingen voor 1948 in het 
vooruitzicht te stellen; Schagen zou conform zijn voorwaarde bij de toetre
ding tot het kabinet - mogelijkheden voor de opbouw van een Nederlandse 
oorlogsvloot - uit de zijns inziens besluiteloze politiek van de regering inzake 
Nederlands-Indië na de eerste politiële actie in het najaar van 1947 de poli
tieke consequenties trekken.

Dat de ministers van Oorlog en Marine verzet aantekenden tegen de visie 
van Lieftinck lag voor de hand. Dat echter de partijloze minister van Buiten
landse Zaken zich eveneens scherp uitsprak tegen de gedachtengang van 
Lieftinck, was ongetwijfeld een tegenslag voor laatstgenoemde. Van Boetze- 
laer erkende dat de financiële toestand dwong tot drastische maatregelen. 
Welke maatregelen dat konden zijn, was slechts indirect uit zijn betoog, 
waarin hij aanbeval om beperking van de strijdkracht alleen op basis van het 
Akkoord te doen plaatsvinden, op te maken. Voor een Amerikaans-Britse 
supervisie bij een dergelijk proces voelde hij niets. Beter leek het hem de Ne
derlandse plannen aan de beide mogendheden voor te leggen om geld los te 
krijgen. De minister van Financiën bleef er echter bij dat Sjahrir nimmer de 
wapens zou inleveren, tenzij onder internationale druk. Men moest zich 
hierover volgens hem geen illusies maken. Minister Jonkman sloot echter 
niet uit dat Sjahrir belang had bij hulp van Nederland bij de bestrijding van 
de ongeregelde militaire troepen (los van het TRI). De minister van O.G. nam 
overigens ook afstand van de door de minister van Marine gehanteerde 
kwalificatie van de "inheemse" onbetrouwbaarheid. Uiteindelijk werd men 
het eens dat de V.S. en Engeland zou worden gevraagd om morele en finan
ciële hulp bij de samenwerkingspolitiek in Indië. Beel recapituleerde dat de 
voorgenomen reis van hem en Jonkman naar Indië derhalve moest dienen 
om te bekijken of het Akkoord, en dus de samenwerkingspolitiek, kon wor-
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den verwezenlijkt door het voeren van een strakke politiek. Ter oplossing 
van de concrete door Lieftinck aan de orde gestelde financiële problemen 
werd slechts tot de inschakeling van de directeur van de Rijksbegroting bij 
de rationalisatie van de militaire uitgaven - in overleg met de Nederlands- 
Indische regering - besloten. Begrijpelijk dat Lieftinck aan het slot van het 
overleg liet aantekenen niet geheel bevredigd te zijn door de resultaten er
van. Aan de andere kant had Lieftinck veel bereikt: de regering moet zich 
bewust zijn geworden van de financiële beperkingen en was vastbesloten om 
de samenwerking met de Republiek bij de uitvoering van het Akkoord, juist 
op het punt van de verzorging van orde en rust en derhalve van de voor
waarden tot hervatting van de economische activiteiten door een gemeen
schappelijke politiële dienst, op korte termijn te toetsen. Duidelijk was voor 
iedereen die aan het ministerieel beraad in deze Raad-MAK van 22 april 1947 
had deelgenomen, dat langer dralen de zin van de aanwezigheid van Ne
derlandse strijdkrachten in de Indische archipel teniet zou doen.352 Daarte
genover stond dat Lieftinck met zijn al eerder aangehaalde deviezennota- 
1947, voor zover daaruit openlijk gelezen kon worden dat Nederland in een 
weinig florissante deviezensituatie verkeerde en dat het land nog enkele 
moeilijke jaren tegemoet ging, mogelijkerwijze kan hebben bijgedragen aan 
een verharding van de houding van de Republiek in de confrontatie met 
Nederland. De Republiek kon immers op goede gronden menen dat Neder
land vanzelf door de knieën zou gaan, liever dan een internationaal zeker 
omstreden, kostbaar en ongewis militair avontuur tegen de niet geslagen re
publikeinse strijdkrachten te beginnen. Een vergissing?

Landvoogd en CG zijn de houding van de Republiek beu
De minister-president en de minister van O.G. gingen derhalve naar de 

Oost om te kijken of "Linggadjati" kon worden uitgevoerd. Bovendien zou 
de vervanging van Van Mook op de agenda staan. De ministers, op 3 mei 
vertrokken en op 27 mei 1947 teruggekeerd, werden vergezeld door de fi
nancieel-economische adviseurs Albarda en Hirschfeld, gezien het zware 
accent op de oplossing van de gerezen financieel-economische problemen in 
Nederlands-Indië. Wat trof het Haagse gezelschap in Batavia aan?

In Batavia waren Van Mook, de CG, de departementshoofden, zomede de 
militaire top, teleurgesteld in de stand van de onderhandelingen met de Re
publiek over de uitwerking van het Akkoord. Kon op een enkel onderge
schikt punt, zoals de watervoorziening rond Soerabaja (de Modjokerto-zaak) 
na militair ingrijpen door Nederland, worden gesproken van enige succes
volle samenwerking met de Republiek, op hoofdlijnen bleken de Republiek 
en de Nederlandse gesprekspartners ver uit elkaar te liggen. De Republiek 
beschouwde zich als een zelfstandige eenheid beschouwde, als lid van een 
confederatie, in plaats van een deel van een federatie, met centrale instellin
gen, gekoppeld aan Nederland. De Republiek kwam tot deze stelling mede 
op basis van een bepaalde uitleg van het begrip "erkenning de-facto". De Re
publiek wilde bijvoorbeeld een afzonderlijk deviezenregime en een eigen
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goederenregime, terwijl van Nederlandse kant werd gesteld dat een centraal 
beheer nodig was in het belang van een algehele reconstructie, bijvoorbeeld 
met het oog op het verkrijgen van (buitenlandse) leningen voor geheel Indië. 
Al eerder is geschreven dat Nederland een groot belang had bij de oplossing 
van de deviezenproblemen in Indië en bij de erkenning door de Republiek 
van een gemeenschappelijke financieel-economische verantwoordelijkheid 
bij de federatie. Alleen zo immers kon Nederland verzekerd zijn van de te
rugbetaling van de door Nederlands-Indië aangegane schulden. Coördinatie 
op het gebied van voedingsmiddelen, een klemmende zaak voor de Neder
landse enclaves, kon volgens de Republiek slechts tot adviezen leiden, niet 
tot overdracht van bevoegdheden. Ondernemers zouden pas naar hun on
dernemingen in republikeins gebied kunnen terugkeren, nadat de rechtspo
sitie van de ondernemingsprodukten zou zijn geregeld. Ook bestonden er 
grote verschillen van mening over de teruggave van genationaliseerde be
drijven (en voorraden) in republikeins gebied. De Republiek wenste boven
dien haar contacten met het buitenland niet op te geven in ruil voor de bezet
ting van plaatsen in de Nederlandse diplomatie. Er was nog steeds geen rust 
langs de demarcatielijn gekomen. Militaire schermutselingen bleven aan de 
orde van de dag. De besprekingen tussen de republikeinse minister van Eco
nomische Zaken Gani en mr. J.E. van Hoogstraten, directeur van het depar
tement van Economische Zaken in Indië, over de dringende economische 
aangelegenheden wezen op onoverbrugbare tegenstellingen: de Republiek 
wenste de Nederlandse soevereiniteit in het gebied van de Republiek voor 
de overgangsperiode niet te erkennen en daarmee ook niet de federale ge
dachte. Van de kant van de Republiek dacht men aan een gelijkwaardig ge
zag tussen de Republiek en de rest. De "rest" was dan de Nederlands- 
Indische regering en haar gezag over het overige Indië.353 Uit alles bleek dat 
de Republiek vreesde haar zelfstandigheid of onafhankelijkheid te verliezen 
bij een echte samenwerking zoals bedoeld in het Akkoord. In de Nederlands- 
Indonesische werkvergadering van 14 april 1947 had Sjahrir letterlijk gezegd 
dat niet verwacht kon worden dat in de resterende overgangstijd de Repu
bliek "uit de hand van Nederland gaat eten".354 Schermerhorn moest op de
zelfde datum constateren dat de Republiek zelfs niet bereid was mee te wer
ken aan een Nederlandse poging om de havenboycot in Australië, gericht 
tegen Nederland, te doen opheffen. De door de vakorganisatie van havenar
beiders ten gunste van de Republiek uitgevaardigde boycot zou immers 
door een gezamenlijke verklaring kunnen worden bestreden. De Republiek 
verbond aan een dergelijke medewerking voorwaarden, zoals het opheffen 
van de blokkade (i.c. de handhaving van de in- en uitvoerregeling) jegens de 
Republiek. Hier zij al vermeld dat pas op de dag van het vertrek van Beel en 
Jonkman uit Indië (24 mei 1947) een akkoord tot stand kwam over een ge
zamenlijke oproep van de Nederlands-Indische en de republikeinse regering 
aan de Australische regering om in het gerezen (arbeids-)conflict te bemid
delen, hetgeen leidde tot een opheffing van de boycot voor niet-militaire
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M inister-president dr.L.J.M. Beel (rechts) en m inister van O verzeese G ebiedsdelen mr.J.A. 
Jonkm an (links) poseren nog even voor de fotografen, alvorens hun reis naar Nederlands- 
Indië vanaf Schiphol te aanvaarden op 3 mei 1947. (Foto Anefo)

"De vliegtocht van de ministers is een onmisbare schakel in de ontwikkeling van de gebeurtenissen. 
Hij vindt plaats ter oriëntering van de ministers, tot inlichting van den luitenant-G.G. over de situa
tie hier, ter gedachtenwisseling over de uitwerking van Malino en Linggadjati, en dit alles erlangt 
prioriteit boven het noodzakelijke werk hier te lande. ... De Minister-President heeft zich tot nog toe 
het meeste op de binnenlandse zijde gericht, maar zal hierdoor nu de Indische zaken klaarder zien, 
hetgeen van belang is voor dat aspect van zijn taak en het deel dat op het buitenland gericht is." (Uit: 
Verslag van de bijeenkomst van minister van Overzeese Gebiedsdelen Jonkman met zijn afdeli7igs- 
chefs op 1 mei 1947, in: Van der Wal VIII, nr.!72,p.500)
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Prem ier Beel wordt bij zijn aankom st op het vliegveld K em ajoran (Batavia) op 7 mei 1947 
begroet door de republikeinse leden van de ontvangstdelegatie. Op deze foto schudt hij de 
hand van de republikeinse m inister van Binnenlandse Zaken, M oh. Roem ; achter M oh. 
R oem  staat de rep ublikeinse m in ister van V oorlichting , M oh. N atsir. Links: de lt.- 
gouverneur-generaal, dr.H.J. van Mook. (Foto Ipphos)

"De persoonlijke omgang van de Ministers met de heeren van de Rep. liet zoo goed als niets te wen- 
schen over. Zij hebben bij onze aankomst een afvaardiging gestuurd en ook toen wij vertrokken. De 
wijze van ontvangst heeft voldaan aan de meest ouderwetse protocollaire verlangens." (Uit: Minister 
Jonkman in de bijeenkomst met zijn afdelingschefs op 30 mei 1947, in: Van der Wal IX, nr.50, p.98)
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Op de dag van aankom st van de N ederlandse m inisters in  Batavia, 7 mei 1947, werd des 
avonds in  Paleis Rijsw ijk door de lt.-gouverneur-generaal dr.H.J. van M ook een cocktail
party aangeboden ter ere van de hoge gasten. Op de foto zijn (v.l.n.r.) m inister-president 
Beel en m inister Jonkm an in gesprek m et de republikeinse prem ier Soetan Sjahrir. (Foto 
Ipphos)
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goederen naar Java; op 22 juli 1947, na het uitbreken van de (eerste) politiële 
actie, werd de boycot weer ingesteld.355 Zo betekende demilitarisatie in re
publikeinse visie altijd terugtrekking van de Nederlandse troepen en stop
zetting op de aanvoer van nieuwe Nederlandse troepen. Zolang de Neder
landse troepen als een bedreiging konden worden beschouwd, achtte de Re
publiek de handhaving van eigen machtsmiddelen noodzakelijk. De Neder
landse visie, gebaseerd op de Nederlandse verantwoordelijkheid voor recht 
en orde, was aan dovemansoren gesproken.356

Na een aantal Nederlands-Indonesische werkvergaderingen moest de CG 
op 18 april 1947 aan minister Jonkman laten weten dat de financiële en eco
nomische factoren zozeer de zaken waren gaan beheersen, dat er geen be
leidskeuzes meer resteerden. Alleen aanvullende kredieten zouden de mili
taire kaart aan Nederlandse zijde nog kunnen ophouden; anders zou deze 
kaart moeten worden uitgespeeld. De Republiek scheen volgens de CG een 
afmattingspolitiek te volgen. De onzekerheid aan Nederlandse kant over de 
te volgen politiek en over de mogelijkheid het militaire apparaat overeind te 
houden, had vérstrekkende gevolgen binnen het militaire kamp en bij de 
ondernemers.357 De beide overgebleven leden van de CG - buiten de luite- 
nant-gouverneur-generaal -, namelijk Schermerhorn en Van Poll, zagen met 
Van Mook het onhoudbare van de situatie in. Die situatie was naar het in
zicht van Schermerhorn daarom zo uitzichtloos, omdat de Nederlandse re
gering publiekelijk had laten weten dat militaire macht niet zou worden 
aangewend om politieke doelen te bereiken. Voor de CG-voorzitter was er al 
veel bereikt als Nederland op dit punt de Nederlandse onderhandelaars 
meer ruimte zou verschaffen en via diplomatieke acties Engeland en de V.S. 
zou weten over te halen in geval van een militaire confrontatie in Indië Ne
derland te willen steunen, namelijk door een neutrale houding, respectieve
lijk financiële steun, aldus zijn suggesties in een brief van 3 mei 1947 aan mi
nister Lieftinck.358 In de CG-vergadering van 5 mei 1947 kon Schermerhorn 
dan ook collega Van Poll bijvallen, toen laatstgenoemde voorstelde om de 
Republiek in scherpe vorm de vraag voor te leggen of zij al dan niet tot sa
menwerking bereid was. Indien de Republiek op de belangrijke financieel- 
economische punten tot samenwerking bereid was, kon Nederland volgens 
Van Poll in een quid-pro-quo regeling aanbieden de controle op zee op te 
heffen en in andere zaken coulant te zijn. In ieder geval wilde Van Poll niet 
meer dat er onderhandeld werd, want de eenvoudigste dingen werden vol
gens hem getraineerd. De man die zijn politieke achterban tot het uiterste 
had gebracht door zijn pleidooien om de Republiek vérgaand tegemoet te 
komen ten behoeve van de politieke overeenkomst van Linggadjati, had er 
duidelijk zijn bekomst van. Ook Van Mook was zo ver dat hij weinig fiducie 
meer had in de republikeinen. Hij wilde de pressie op de Republiek opvoe
ren en haar de consequenties van haar gedrag duidelijk maken. Tegelijkertijd 
moest Nederland bij Washington en Londen steun verwerven voor de Ne
derlandse politiek en voor het laatste middel daarbij, een militaire actie. Deze
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actie scheen het best eind juni 1947 te kunnen plaatsvinden. Hij verwachtte 
dat de Republiek een toontje lager zou zingen, zodra haar in klare taal werd 
duidelijk gemaakt dat haar houding internationaal niet zou worden begre
pen. Gelet op de beoogde gunstige tijd voor een militaire actie, moest een 
tijdschema worden ontworpen, waarbinnen de Republiek de tijd werd gela
ten op de nadere Nederlandse voorstellen te reageren.359 Het bezoek van de 
Nederlandse ministers was een goede gelegenheid hierover concrete afspra
ken te maken.

Tegenover al deze negatieve ervaringen aan Nederlandse zijde in de con
tacten met de Republiek stonden slechts enkele punten die de Nederlanders 
konden sterken in hun visie op de politieke oplossing van het geschil. Dat 
betrof allereerst de voortgang van de federatieve opbouw buiten de Repu
bliek om. De opening van het parlement van de deelstaat Oost-Indonesië te 
Makassar op 22 april 1947, waarbij Van Mook en de CG aanwezig waren 
geweest, was van deze voortgang in de opbouw van de VSI een duidelijk te
ken. Aan de andere kant betrof het hier gebieden die in vergelijking met de 
Republiek weinig gewicht in de schaal legden. "Een broos maaksel, maar een 
exempel van Nederlands goede wil", schreef dan ook terecht Trouw over de 
uitbouw van deze deelstaat.360 Juist vanwege de doorslaggevende rol van de 
Republiek in de afloop van de Indonesische kwestie werd in de Buitenge
westen met argusogen gekeken naar de onderhandelingen van de Nederlan
ders met de Republiek. Indien het Nederland niet zou gelukken de Repu
bliek binnen de lijnen van "Linggadjati" te brengen, was elke federatieve op
bouw bij voorbaat een slag in de lucht. De Republiek zou dan immers door 
haar overwegende positie in bevolkingsaantal, economische macht en geo
grafische positie de andere gebieden kunnen verpletteren. Om de Malino- 
staten op het door Nederland gewenste Linggadjati-spoor te houden, diende 
de Nederlandse delegatie dan ook elk verder "afglijden" in de richting van 
een bijzondere positie voor de Republiek in de toekomstige federatie te 
voorkomen. Een ander punt van belang voor Nederland in het geschil in de 
Oost was de mogelijke teloorgang van de Republiek. Deze had duidelijk 
moeite het centraal gezag in het gehele aan de Republiek gelaten gebied te 
doen aanvaarden. Dat binnen de Republiek spanningen bestonden, zoals 
tussen politici en strijdkrachten, tussen de strijdende groepen onderling en 
tussen de verschillende volksgroepen en regio's, kon mogelijk een factor van 
betekenis zijn bij het inschatten van de republikeinse spankracht. Omgekeerd 
was het de Republiek natuurlijk niet ontgaan dat Nederland in grote financi- 
eel-economische problemen verkeerde. De problemen aan beide zijden heb
ben er zeer waarschijnlijk toe bijgedragen dat ficties over eikaars uithou
dingsvermogen en vastberadenheid zijn ontstaan, die kunnen hebben bijge
dragen aan een vertragingstaktiek te ener en overhaastheid te anderer zijde.

Zo kwam het tijdens het bezoek van de Nederlandse ministers aan de 
Oost tot een tijdelijke bezetting op 23 mei 1947 van enige republikeinse ge-
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bouwen in Buitenzorg door een afscheidingsbeweging binnen de Republiek. 
Het ging hier om de zogeheten Pasoendan(= West-Java)-beweging. Kort na 
de parafering van het Akkoord van Linggadjati was te Bandoeng de Partai 
Rajat Pasoendan (Soendanese Volkspartij) opgericht, welke er naar streefde 
om conform art. 3 van het Akkoord een eigen deelstaat binnen de toekom
stige federatie in Indonesië te vormen. De beweging gold als een school
voorbeeld van een actie van de oude bestuurslaag, die gebruik makend van 
oude regionale sentimenten hoopte met Nederlandse steun weer in het zadel 
te komen na daaruit door revolutionaire jongeren in de schemertijd na de Ja
panse bezetting te zijn verjaagd. In Indonesië was namelijk niet alleen een 
politieke revolutie na de Tweede Wereldoorlog op gang gekomen, maar 
vooral ook een sociale en economische revolutie. Het Nederlandse bestuur 
werd gezien als steunpilaar voor de oude feodale verhoudingen, waarvan dit 
bestuur zich aanvankelijk ook goed bewust is geweest. In het geval van de 
PRP was het Nederlands gezag dan ook terughoudend; uit opportunistische 
overwegingen in het kader van de federalisering van Indonesië na de eerste 
politiële actie van 1947 is deze voorzichtige koers pas verlaten. Vandaar dat 
de landvoogd zich niet onder de indruk toonde, toen op manifestaties van de 
PRP in Bandoeng en Buitenzorg op 4 mei 1947 de vorming van een eigen 
deelstaat los van enige volksraadpleging werd gevorderd. Onzorgvuldig 
toegeven aan een dergelijk uitgedragen verzoek zou immers ook koren op de 
molen van de Republiek zijn geweest. Wel heeft Van Mook op 16 mei 1947 
het hoofdbestuur van de PRP ontvangen en steun toegezegd in geval van 
openlijke onderdrukking door de Republiek, die tot dan toe de beweging 
met politieke middelen had proberen te beteugelen. De zogeheten "stads- 
greep" had weinig om het lijf, maar de Pasoendan-beweging gaf - samen met 
geluiden over andere volken die uit de republikeinse greep zouden willen 
ontsnappen - voedsel aan de theorie dat een Nederlands militair optreden ter 
uitvoering van het Akkoord van Linggadjati zou kunnen rekenen op de bij
val van talloze volken en personen binnen de Republiek. Deze theorie deed 
vooral opgeld bij de militairen onder Nederlands gezag. De Nederlandse 
burgerlijke autoriteiten voelden er evenwel weinig voor om op dat moment 
de Republiek uit te dagen door allerlei afscheidingsbewegingen binnen de 
Republiek te gaan steunen. Dat zou de gehele uitwerking van het Akkoord 
om hals brengen. Pas nadat Nederland door de politiële actie op republi
keins gebied was doorgedrongen, is tegemoet gekomen aan bepaalde serieus 
te nemen of ogende wensen vanuit de bevolking van gebiedsdelen binnen de 
Republiek om een zelfstandige positie in de federatie in te nemen. Daarmee 
kon ook tegenover het buitenland (met name de V.S., die hierop hadden 
aangedrongen, zie het bezoek van Van Mook aan de V.S. in september 1947) 
worden getoond dat het "Linggadjati-model" breed werd geaccepteerd en de 
republikeinse aspiraties naar alleenvertoning van het Indonesisch nationa
lisme vanuit Indonesië zelf werden tegengesproken. Op Sumatra, West-Java 
en Madoera zijn toen organisaties tot stand gekomen die stapsgewijs - via
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comité’s en (aangewezen) volksvertegenwoordigingen - een eigen plaats in 
de voorgenomen federale organisatie van Indonesië, gesanctioneerd door het 
Nederlandse gezag in Batavia, wisten te bereiken. Op die organisaties zal 
nog in de beschrijving van de ontwikkelingen tussen de beëindiging van de 
politiële actie van 1947 en de Renville-overeenkomsten  afzonderlijk worden 
teruggekomen (Sumatra en West-Java: zie onder par. IV. c, Het Consulair rap
port; Madoera: zie onder par. IV. c, Nederlandse schending van de VR-resoluties? 
Het geval Madoera). Beschreven zal nog worden hoe de toekenning van af
zonderlijke relaties binnen de federatie aan onder meer West-Java (Pasundan 
verwierf de status van "negara" of autonoom gebied op 24 april 1948) poli
tieke verwikkelingen met de Republiek en internationale rapportage (aan de 
Veiligheidsraad van de V.N.) heeft uitgelokt. Alle moeite van de kant van de 
"federalen" onder de Indonesiërs, uit welk motief dan ook, en van de Neder
landers is uiteindelijk tevergeefs geweest: na de soevereiniteitsoverdracht en 
de uitroeping van de eenheidsstaat zouden de afzonderlijke bestuurlijke 
eenheden worden geliquideerd.361

Het bovenstaande geeft in het kort de achtergrond weer van het bezoek 
van de ministers Beel en Jonkman. Zij waren vertrokken voor oriëntatie en 
informatie en ter bespreking van de mogelijkheden van persoonswisseling 
aan de top in Indië. Al spoedig bleek dat de ministers werden betrokken in 
de besluitvorming over de aanpak van de vastgelopen onderhandelingen en 
dat de personele kant van de zaak daarbij voorlopig uit het zicht verdween. 
Zoals eerder beschreven was de kwestie van de herbezetting van de verschil
lende "Indische posten" - te weten het ministerschap van O.G. en de troon 
van Buitenzorg - aan de orde gekomen als een middel om de KVP tegemoet 
te komen na de moeizame goedkeuring door de KVP-fractie in de Tweede 
Kamer van de ondertekening van het half-"naakte" Linggadjati. De KVP- 
Kamerfractie had uiteindelijk niet willen wachten totdat de ministers uit In
dië zouden zijn teruggekeerd, alvorens de personele kwestie af te ronden. De 
ministers waren naar de Oost gereisd met het door de ministerraad gesanc
tioneerde plan op zak om Van Mook te doen vervangen door Meynen, waar
na de herschikking van de zetels binnen het kabinet en de invulling daarvan 
zou volgen. Wat er met de CG zou moeten gebeuren, zou worden beslist 
naar aanleiding van de bevindingen van de beide ministers in Indië. Het in 
Nederland met zoveel zorg voorgebakken compromis over de personele be
zetting van de centrale Indische posten bleek in Indië zelf snel van geringe 
waarde. De situatie was immers in de Oost zo gespannen geraakt tegen de 
achtergrond van de grote financieel-economische problemen in het moeder
land en in Indië, dat de besluitvorming over de te volgen koers, met inbegrip 
van een mogelijke militaire actie, prioriteit had. Het standpunt van Scher
merhorn, dat een militaire actie beter onder verantwoordelijkheid van Van 
Mook kon vallen om de continuïteit in de Linggadjati-politiek naar buiten 
toe te onderstrepen, had in dit licht zijn aantrekkelijke kanten. In ieder geval 
besloten de ministers de vraag of en wanneer Van Mook moest worden op-
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gevolgd en welke positie Meynen zou gaan bekleden - Schermerhorn en Van 
Poll meenden dat Meynen als derde man in de CG kon worden opgenomen - 
met de kwestie-Romme te laten afhangen van hetgeen in Indië zou blijken. 
De CG, die uit correspondentie met goede vrienden in Nederland zeer wel 
op de hoogte was dat in Nederland het kabinet in wezen al beslist had, zag 
met genoegen dat ook in dit geval de feiten het weer eens gingen winnen 
van de Haagse politieke dromen. De ministers werden al spoedig geheel in 
beslag genomen door een reeks vergaderingen met de CG en de bestuurlijke 
top in Indië, die slechts één conclusie toelieten: Indië stond aan de voora
vond van gewichtige beslissingen, waarbij de persoon van Van Mook niet 
kon worden gemist. In dit kader had ook de CG nog een taak te vervullen.362

Een militaire actie als sluitstuk in de besluitvorming
Het overleg in Nederlands-Indië tussen de ministers Beel en Jonkman en 

de groep Indische autoriteiten, CG-leden en adviseurs richtte zich vervol
gens op de hoofdkwestie: het kunnen doorvoeren van het Akkoord. Daarbij 
werden de ministers geconfronteerd met de wens van de landvoogd Van 
Mook en de CG, zowel in geschrifte als mondeling, om zich te verplaatsen in 
de gedachtengang van de leiding van de Republiek om aldus betere kansen 
te scheppen voor de eigen Nederlandse wensen. Voor Van Mook en de CG 
betekende het doorvoeren van de afspraken van "Linggadjati" óók het ont
wikkelen van begrip voor de Republiek. Het moet allemaal voor Beel en 
Jonkman moeilijk te volgen zijn geweest: nu eens werd er begrip gevraagd 
voor de Republiek, dan weer waren ook Van Mook en de CG van mening 
dat de Republiek de uitvoering van het Akkoord saboteerde. Zo vroegen 
Van Mook en de CG begrip voor het feit dat de Republiek niet stond te sprin
gen om na vele maanden zelfstandigheid op te gaan in een federatie, laat 
staan als die federatie eerst nog voor een overgangsperiode onder formeel 
Nederlands gezag moest blijven. De militaire opbouw aan Nederlandse kant 
kon in deze visie door Djocja worden beschouwd als een bedreiging, te meer 
daar veel uitlatingen in het Nederlandse kamp er op wezen dat steunver
klaringen aan het Akkoord wel eens niet veel méér konden betekenen dan 
pogingen om een middel in handen te krijgen, teneinde alsnog de oude toe
stand feitelijk terug te winnen. Van Mook en de CG wilden met deze ar
gumenten bereiken dat aan Nederlandse kant het Akkoord zo royaal moge
lijk werd uitgevoerd, waartegen dan van de Republiek kon worden ge
vraagd loyaal mee te werken. Van Mook en de CG voelden er in ieder geval 
weinig voor om de Republiek zonder duidelijke aanleiding met sancties te 
bedreigen; juist daarom moesten de beide ministers en hun adviseurs kno
pen doorhakken in Indië.363

Concreet stelden Van Mook en de CG in het overleg van landvoogd, CG, 
ministers en financieel-economische bestuurders op 14 mei 1947 voor om het 
republikeinse wantrouwen inzake de ware bedoelingen van Nederland met 
de opbouw van de federatie en de inpassing van de Republiek daarin weg te 
nemen door met spoed een (federale) interimregering in het leven te roepen.
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De Republiek zou dan - bij voortgaande uitbouw van haar organen - veel 
duidelijker haar stem in het kapittel kunnen houden. De vrees ontmacht te 
worden alvorens in de federatie een plaats te kunnen krijgen, zou dan bij de 
Republiek kunnen worden weggenomen. De constructieve elementen in de 
Republiek zouden aldus een steuntje in de rug krijgen. Beel was niet tegen 
het plan voor een interimregering als zodanig - afgezien van staatsrechtelijke 
bezwaren maar hij verklaarde niet de zekerheid te hebben dat de andere 
kant echt wilde meewerken. Volgens Jonkman zou de instelling van een de- 
iure-interimregering in strijd zijn met de basisovereenkomst, waarin het ge
zag over Indonesië de-iure werd toegekend aan de Nederlands-Indische re
gering. Het plan voor een federale interimregering vond derhalve bij de mi
nisters weinig steun. Maar ook Van Mook en de CG moeten dit plan met 
enige aarzeling hebben gebracht, gezien hun geringe vasthoudendheid op 
dit punt.364 Daargelaten de vraag of de Republiek zelfs via een interimrege
ring zou kunnen worden overgehaald werkelijk federale organen te aan
vaarden, bijvoorbeeld op het gebied van deviezenbeheer en voedselverde
ling, was de tijdsfactor toch van doorslaggevende aard. Gegeven de tegen
werking bij de uitvoering van de overeenkomst door de Republiek en de fi
nancieel-economische problemen in Nederland en in Indië lag het weinig 
voor de hand vast te houden aan het waagstuk van een federale interimrege
ring in Indonesië, Het ging er derhalve eerder om hoe de Republiek er toe 
kon worden gebracht het Akkoord van Linggadjati op de kortst mogelijke 
termijn uit te voeren. Daarbij kwam vanzelf de mogelijkheid van een militai
re actie als laatste redmiddel aan de orde. De vraag was vervolgens wanneer 
en hoe een dergelijke actie zou worden gehanteerd.

Het was Van Mook zelf die in dit beraad de vraag aan de orde stelde bin
nen welke termijn een militaire actie, nodig om de overeenkomst te doen 
uitvoeren, uit financieel-economisch oogpunt zou moeten aanvangen. De fi
nanciële specialisten, die in het gezelschap van Beel en Jonkman waren mee
gereisd naar Indië, te weten Hirschfeld en Albarda, kwamen met een becij
fering, waarbij op korte termijn het besluit moest vallen om Java open te leg
gen. Tegenover de kosten, verbonden aan het herstel van verkeer en water
staat in de open te leggen gebieden, werden de aanwezige voorraden onder- 
nemingsprodukten op een deviezenwaarde van ca. 300 miljoen gulden ge
schat. Op grond van deze voorraadswaarde zou commercieel krediet kunnen 
worden verkregen. Bovendien meende Hirschfeld dat de V.S., gesteld voor 
het fait accompli van een militaire actie, de Nederlandse handelwijze wel 
zouden goedkeuren. Er zijn in dit beraad wel enkele kanttekeningen ge
plaatst bij het plan voor een militaire actie. Zo sprak Schermerhorn de vrees 
uit dat de Republiek de verschroeide-aarde-politiek bij een militaire actie van 
de kant van Nederland zou toepassen. De directeur van het kabinet van de 
landvoogd, dr. P.J. Koets, vroeg zich af of er na een militaire actie nog een 
groep Indonesiërs zou zijn, waarmee de uitvoering van het Akkoord alsnog 
ter hand zou kunnen worden genomen. Ondanks deze kanttekeningen werd
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het noodzakelijk gevonden om een militaire actie als alternatief achter de 
hand te hebben om, zoals Schermerhorn betoogde, de maximale onderhan- 
delingsdruk op de Republiek te kunnen uitoefenen. Een man als Hirschfeld 
daarentegen meende dat verdere druk op Djocja verloren tijd was. Minister 
Jonkman stelde echter dat een voorstel tot een volmacht voor de actie van de 
kant van de landvoogd en de CG aan het kabinet duidelijk moest aantonen 
dat samenwerking met de Republiek onmogelijk was. De regering had im
mers uitdrukkelijk voor samenwerking gekozen. De gevolgen waren anders 
nationaal en internationaal volgens hem niet te overzien. Voor Jonkman tel
de ook zwaar dat de tijdsfactor ten gevolge van de vrij plotseling onder
kende economische en financiële zwakte aan Nederlandse kant een oneigen
lijk element in de onderhandelingen met de Republiek had gebracht. Kort
om: de onderhandelingen moesten tegenover regering, politieke partijen, 
parlement en de internationale gemeenschap de onwil van de Republiek en 
het onhoudbare van de bestaande toestand hebben aangetoond alvorens het 
besluit voor een militaire actie kon worden genomen. In deze redenering van 
Jonkman dienden de financieel-economische argumenten derhalve slechts 
als drijfveren voor de besluitvaardigheid aan Nederlandse kant, niet als lei
dende motieven. Ook Beel meende dat het moeilijk te verkopen zou zijn om 
na zeven weken plotseling naar buiten te treden met de mededeling dat de 
wil tot samenwerking, die was neergelegd in de overeenkomst, gebleken 
was niet te bestaan. Schermerhorn zei tenslotte dat het voor hem geen geheel 
onverwachte teleurstelling zou zijn, indien zou moeten blijken dat de basis
overeenkomst niet zou kunnen worden uitgevoerd. De kansen op succes, die 
er volgens hem in het najaar van 1946 waren geweest, waren gering gewor
den. Niettemin vroeg hij om verdere onderhandelingen, waarbij de regering 
de onderhandelaars binnen bepaalde grenzen zou moeten machtigen en al
ternatieven zou moeten aangeven. Anders was "afglijden" vrijwel onvermij
delijk. Derhalve vroeg ook de CG-voorzitter om de stok achter de deur, 
wanneer de Republiek op duidelijk door Nederland te stellen eisen afwij
zend zou reageren. Uiteindelijk is aan Nederlandse kant besloten deze weg 
te volgen, die zou leiden tot de militaire actie van de zomer van 1947.365

Na deze eerste oriënterende vergadering, die Beel en Jonkman al onmid
dellijk moet hebben geconfronteerd met de werkelijke dimensies van het In
dische probleem, volgden op 15 mei 1947 nog drie vergaderingen, die zich 
meer gedetailleerd bezig hielden met de financiële problemen, de binnen- 
lands-politieke situatie en de militaire aspecten van een eventuele bezetting 
van republikeins grondgebied. De landvoogd, de CG en de ministers met 
hun staven waren steeds de vaste bezetting in deze bijeenkomsten. Het is 
niet onmogelijk dat het optreden van Van Mook in deze vergaderingen er 
voor heeft gezorgd dat zijn voorgenomen vervanging en de mogelijke muta
ties in het kabinet op de achtergrond zijn geraakt. Ten eerste bleek dat Van 
Mook, die als voorzitter van deze overlegronde optrad, de meest ingewik
kelde problemen, zoals op financieel-economisch terrein, volledig beheerste.
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De archipel, met zijn vele volken en culturen, had voor hem geen geheimen. 
Alleen daarom al leek het op dat moment, waarin over de politieke toekomst 
van Indië moest worden beslist en zeer grote financieel-economische pro
blemen moesten worden opgelost, minder gewenst een buitenstaander de 
hoogste post in Indië te geven. Maar ook de inhoud van de vergaderingen 
zelf moet voor Beel en Jonkman op dit punt verhelderend zijn geweest. De 
vergaderingen wezen immers op een communis opinio over de noodzaak 
van een sterk optreden tegenover de Republiek, waarbij een militaire actie 
als laatste drukmiddel zou worden gehanteerd. Dit maakte een persoonswis
seling met het oog op het voorkomen van verder "afglijden" ten gunste van 
de Republiek minder urgent. De KVP zou zich immers in de hardere richting 
van de regeringspolitiek inzake de Republiek ter uitvoering van "Linggadja
ti" kunnen herkennen. De handhaving van Van Mook als landvoogd en van 
Jonkman als minister van O.G. zou de PvdA binnen de coalitie kunnen hou
den, mocht het tot een militaire actie moeten komen. In dit laatste geval leek 
het ook internationaal beter de continuïteit in de regeringspolitiek door de 
personeelsbezetting te onderstrepen.366

In de eerste vergadering met de Nederlandse ministers was de schulden- 
kwestie het belangrijkste thema. Van Mook kwam officieel met het plan om 
een onderpand in Indië te creëren ter aflossing en garantie voor de schuld 
van Indië aan Nederland, bijvoorbeeld de tinwinning. Deze gedachte, die 
eerder door minister Lieftinck was gelanceerd, vond allerwegen bijval. Ne
derland zou zo kunnen worden overgehaald voort te gaan met steun aan de 
Indische economie, waardoor het voor het buitenland - met name de V.S. - 
aantrekkelijker zou worden in de Oost investeringen te doen of krediet te 
verlenen. Zoals in Band B, hoofdstuk IV, par. V 4 c, in dit boek al is aangege
ven, school voor Nederland hierin het voordeel dat ook het moederland zelf 
met dit onderpand aan kredietwaardigheid zou winnen. Nederland is inder
daad voortgegaan met de kredietverstrekking aan Nederlands-Indië, waarbij 
de eind 1948 gesloten overeenkomst tussen Nederland en de Nederlands-In- 
dische regering over het bedoelde onderpand (de "tin-pledge") een rol 
speelde. Bij de soevereiniteitsoverdracht eind 1949 is deze overeenkomst 
vervallen.367

Het overleg over de binnenlands-politieke vooruitzichten bij de tenuit
voerlegging van het Akkoord van Linggadjati bracht duidelijkheid over de te 
volgen koers. De directeur-generaal Algemene Zaken van de Nederlands-In- 
dische regering, dr. P.J.A. Idenburg, liet duidelijk uitkomen dat een militair 
optreden politiek een hachelijke zaak kon zijn. Indien de medewerking van 
coöperatieve Indonesiërs op basis van de overeenkomst van Linggadjati na 
de militaire actie niet verzekerd was, achtte hij een militair optreden bij 
voorbaat tot mislukking gedoemd. Evenmin was Idenburg optimistisch over 
de economische resultaten van een militaire operatie: boycot (stakingen) 
door Indonesiërs en de kosten van het herstel van vernielde installaties en in
frastructuur zouden wel eens de voordelen van een actie op economisch ge-
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bied teniet kunnen doen. Het kwam er op neer dat alleen van een actie in 
West-Java (Pasoendan) direct voordeel werd verwacht. Indien op het mo
ment van de beslissing dezelfde onzekerheid over de effecten van militaire 
actie zou bestaan, leek het Idenburg maar het beste de zaak aan de V.N. voor 
te leggen. Van Poll zag in de reeks van geopperde bezwaren tegen een mili
taire actie zijn oude reserves tegen een militaire actie onderstreept, maar hij 
vond ook dat doorgaan op dezelfde voet onmogelijk was zonder failliet te 
gaan. Een inmenging van de V.N. in het geschil achtte hij geen alternatief. 
Schermerhorn had nog de hoop dat met de uiterste druk de Republiek kon 
worden overgehaald de overeenkomst na te leven. Jonkman verklaarde 
daarop dat de Nederlandse regering bereid was de consequenties te overwe
gen, wanneer het bewijs werd geleverd dat de Republiek op hoofdpunten 
weigerachtig bleef de overeenkomst na te komen. Hij liet blijken er niets voor 
te voelen, zoals Van Mook suggereerde, om buiten de overeenkomst gelegen 
argumenten te hanteren bij de inzet van militaire middelen, zoals het bieden 
van hulp aan bevolkingsgroepen die daarom vroegen. Alleen als de Repu
bliek rechtmatige (volgens de overeenkomst) verlangens onder de bevolking 
naar afzonderlijke status zou verhinderen, zag Jonkman een mogelijkheid tot 
ingrijpen.368

Jonkman heeft ook in het overleg met de Nederlandse militaire leiding, 
over de vraag wat er moest gebeuren als de zware druk op de Republiek 
geen positieve gevolgen had, de Linggadjati-gedachte centraal moeten stel
len. De voorstellen, zoals die in de vergadering in antwoord op de vragen 
van fungerend voorzitter Van Mook werden gedaan, konden de suggestie 
van een koloniale oorlog wekken, terwijl het hem ging om een actie die als 
een waarschuwing aan de Republiek moest dienen. Hijzelf toonde een voor
keur voor een actie ter bezetting van West-Java en afronding van enkele 
reeds bezette gebieden, in plaats van een actie die West- en Oost-Java, zome
de Zuid-Sumatra zou betreffen. Een dergelijke actie werd door Van Mook 
aan de orde gesteld en door de militairen uitvoerbaar geacht. Beel was ge
porteerd voor een grote actie, omdat hij meende dat het niet gemakkelijk zou 
zijn tot een hernieuwde actie over te gaan, wanneer men zich eerst had be
perkt tot West-Java. Hij wilde zo ver gaan als de middelen toelieten. Gene
raal Spoor ontkende niet dat het accent bij het opstellen van de plannen sterk 
was bepaald door economische motieven binnen de militaire mogelijkheden. 
Strategisch zou ook de hoofdstad van de Republiek, Djocjakarta, het na
tuurlijk doel moeten zijn, maar Spoor erkende dat er politieke redenen kon
den zijn om dit na te laten. Van Poll meende daarop dat een militaire actie 
niet voor de poorten van Djocja halt kon houden, omdat dan een haard van 
verzet zou blijven bestaan en bijgevolg een voortdurende oorlog aan de 
nieuw ontstane fronten moest worden gevreesd. Aan het slot van dit belang
rijke beraad benadrukte Jonkman de noodzaak van goede argumenten om 
een grote militaire actie, zoals voorgesteld, in het parlement te kunnen ver
dedigen. Speciaal in de PvdA zou een militaire actie moeilijk verwerkt kun-
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Het lid van de Comm issie-Generaal, M ax van Poll, vertegenwoordigde de CG bij overleg in 
Soerabaja, zoals in de Joint Truce Comm ission, die op 9 april 1947 in M odjokerto de situatie 
ter plekke besprak. Staande voor het bestuursgebouw  te M odjokerto vooraan m idden m et 
w andelstok: CG-lid Max van Poll; vooraan rechts: dr.P.J. Koets, directeur van het kabinet 
van de landvoogd. (Foto Ipphos)

Toelichting op en generaal Spoor over de M odjokerto-kwesde:

Door republikeinse eenheden waren vanaf begin februari 1947 inundaties veroorzaakt in de Bran- 
tasdelta (bij Soerabaja), die ernstige gevolgen zouden kunnen hebben voor de bewoners van de delta en 
voor de rijstoogst. Nadat tevergeefs was onderhandeld met de republikeinen, die kennelijk geen einde 
konden of wilden maken aan deze acties, hebben Nederlandse troepen ingegrepen en op 17 maart 1947 
Modjokerto, de waterwerken bij Mlirip en de stuw bij Lengkong bezet en aldus aan de inundaties een 
einde kunnen maken. Uil overleg tussen de Commissie-Generaal en vertegenwoordigers van de Repu
bliek volgde op 29 maart 1947 de gemeenschappelijke proclamatie dat demilitairisering was overeen
gekomen in dier voege dat het hoogste gezag in het betrokken regentschap kwam te berusten bij de 
republikeinse burgerlijke autoriteiten. De Nederlands-Indische regering en de regering van de Repu
bliek zouden volgens deze verklaring onmiddellijk in onderling overleg maatregelen nemen om 
(vervolg: zie ommezijde)

2651



Nederlands-Indië

Vervolg toelichting op en generaal Spoor over de M odjokerto-kwestie (zie foto ommezijde): 

dit doel te bereiken en de veiligheid van persoon en goed in dit gebied te verzekeren. Tevens werd op 
dezelfde dag bij communiqué bekend gemaakt dat de bezetting van Patjet en Trawas ongedaan zou 
worden gemaakt. Buiten voorkennis van de landvoogd hadden Nederlandse troepen ter verzekering 
van de drinkwatervoorziening van Soerabaja het complex Patjet-Trawas onder controle genomen op 
25 en 26 maart 1947. Deze actie, die gelegenheid bood om enkele beschadigingen aan het complex te 
herstellen, riep het nodige wantrouwen over de Nederlandse bedoelingen bij de republikeinen op. Op 
last van de landvoogd werd de bezetting van dit complex zo snel mogelijk ongedaan gemaakt: de on
dertekening van het Akkoord van Linggadjati vroeg, gelet ook op de ontstane internationale kritiek op 
de ondernomen militaire acties, om andere wegen om geschillen op te lossen.

Generaal Spoor over Modjokerto-proeftuin van Nederlands-republïkeinse samenwerking:
"Generaal Spoor w il... erop wijzen, dat het experiment van Modjokerto, de z.g. proeftuin, z.i. mislukt 
is. In een overzicht, dat hij aan den Lt.Gouverneur-Generaal zal doen toekomen, blijkt in hoe grote 
mate in het tijdperk van 24 April tot 12 Mei van Republikeinse zijde vernielingen zijn aangebracht en 
vexaties hebben plaats gevonden. Dit ging niet uit van de bevolking, maar van de geïnfiltreerde vijan
dige elementen. Generaal de Bruyne (gen.majoor der mariniers, M.R. de Bruyne, commandant A- 
divisie te Soerabaja, MB) vond hierin aanleiding om aan spreker voor te stellen enige actie te onder
nemen buiten de demarcatielijn, en tevens voor te stellen, dat de demilitairisering in dit gebied in 
belangrijk vertraagd tempo zal geschieden. De oorzaak van deze moeilijkheden is te zoeken in de 
voortdurende infiltraties van T.R.1. in het betrokken gebied, hetgeen des te eenvoudiger geschiedt, nu 
een soepele samenwerking met de Republikeinse instanties is ontworpen, waarvan door die zijde mis
bruik wordt gemaakt door subversieve activiteiten." (Uit: Notulen van de vergadering met minister
president Beel en minister van overzeese gebiedsdelen Jonkman op 15 mei 1947, in: Van der Wal VIII, 
nr.236, p.696)
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nen worden, aldus de minister van O.G.. De minister zelf had immers enkele 
malen in het parlement verklaard dat het politieke doel niet met geweld zou 
worden bereikt; nog op het congres van de PvdA, van 24 tot en met 26 april 
1947 in Utrecht gehouden, was een resolutie aangenomen, waarin werd aan
gedrongen op stipte uitvoering van de bereikte overeenkomst, "zodat een 
gewapend conflict uitgesloten is", en was de verwachting uitgesproken dat 
spoedig een aanzienlijke troepenvermindering zou kunnen worden doorge
voerd, de geinterneerden zouden worden vrijgelaten en alle krachten zouden 
worden ingespannen voor herstel van produktie en kredietwaardigheid van 
Indonesië. Jonkman en de voorzitter van de CG waren het er dan ook over 
eens dat op dat moment onvoldoende argumenten voor handen waren om 
de te verwachten repercussies in binnen- en buitenland op te vangen. Hoe
wel Beel meende dat tegenover het Nederlandse parlement en het buiten
land gewezen kon worden op de Nederlandse verantwoordelijkheid voor 
alle gebieden in Indië, was het duidelijk dat de voorbereide militaire actie al
leen dan kon starten, wanneer de Republiek op haar medewerking op een 
aantal centrale punten zou zijn getoetst.369 Een van die punten moest zonder 
twijfel betrekking hebben op de toestand langs de bestaande demarcatielijn, 
aangezien de militaire en subversieve activiteiten van de kant van republi
keinse organisaties en individuen voor troepen en bevolking in de grensge
bieden een onhoudbare toestand hadden geschapen. Het experiment-Mo- 
djokerto, waar het Nederlandse gezag met republikeinse instanties zou sa
menwerken volgens de gemeenschappelijke verklaring van 29 maart 1947, 
was blijkens de rapporten een mislukking 370

De vraag was natuurlijk wel of een militaire actie veel zou betekenen voor 
de oplossing van de problemen op korte en lange termijn. De economische 
voordelen zouden pas na enige tijd kunnen worden geoogst. Het zou niet 
eenvoudig zijn voldoende kader bij de hand te hebben voor bestuurs- en be
heersfuncties. Of er voldoende Indonesiërs konden worden gevonden voor 
de voortzetting van het Linggadjati-concept was een ernstige vraag. Ten lan
ge leste moest echter ook de vraag onder ogen worden gezien of "Lingga
djati" eigenlijk wel, met vreedzame of militaire middelen, te redden was. 
Laatstgenoemde kwestie kwam aan de orde in het onderhoud van de minis
ters met de bestuurlijke top van Indië op 16 mei 1947. De overeenkomst van 
Linggadjati was eigenlijk een onding als richtsnoer voor een federatie in In
donesië, aldus de boodschap van deze bijeenkomst. Idenburg was van oor
deel dat, zolang de Republiek niet uiteen zou vallen, een werkelijke federale 
opbouw in Indonesië onmogelijk was vanwege de ongelijke verhoudingen 
tussen de beoogde deelstaten. De Republiek zou volgens hem altijd een 
enorm overwicht opeisen, wat weer niet kon tegenover de Malino-gebieden. 
Terecht vroeg Beel zich af of men met al deze factoren geen rekening had 
kunnen houden bij de opstelling van het Akkoord. Maar Van Mook was van 
mening dat de overeenkomst noodzakelijkerwijze had moeten uitgaan van 
de bestaande feitelijke verhoudingen. Toch zag Van Mook nog wel mogelijk-
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heden voor de opbouw van een regeringsvorm in Indonesië, die het over
wicht van de Republiek ten dele teniet kon doen, bijvoorbeeld via een colle
giale regeringsvorm en een arbitrale rol voor de vertegenwoordiger van de 
Kroon. De beide CG-leden deden vervolgens hun best om uit te leggen dat 
bij de opstelling van het Akkoord de asymmetrie binnen de beoogde federa
tie was onderkend. Men had echter hoge verwachtingen gehad van de fede
ratieve opbouw na realisering van "Linggadjati", bijvoorbeeld door uitbrei
ding van het aantal deelstaten (Sumatra) en door vertegenwoordigende li
chamen naar rato van het aantal deelstaten te doen inrichten. De logica van 
het betoog van Idenburg werd niet ontkend. Dat betekende dat Nederland 
eigenlijk pas met de Republiek tot zaken zou kunnen komen, indien de Re
publiek haar overwicht zou opgeven en zou worden opgesplitst. Een water
dichte parapluie ter bescherming van Oost-Indonesië en mogelijk Borneo 
leek dan pas mogelijk. Geconstateerd moest worden dat de Republiek er 
weinig voor voelde in de toekomstige federatie onder te gaan. Evenmin leek 
de Republiek bereid om de overwegende plaats van Nederland in de over
gangstijd te erkennen. Dat was gebleken in de blokkades op samenwerking 
op het terrein van de buitenlandse politiek (de eigen buitenlandse vertegen
woordigingen van de Republiek waren nog niet teruggetrokken), het goede- 
ren- en deviezenregime (de Republiek claimde daarvoor eigen organen) en 
het militair beleid (bestandsschendingen gingen door). Jonkman moet on
derkend hebben dat de betogen wezen op de aanwezigheid van een tijdbom 
onder de toekomstige federatie: de Republiek zelf. Aan de andere kant wilde 
hij toch de Linggadjati-gedachte trouw blijven. Vandaar zijn pleidooi om al 
voor de overgangstijd de deelstaten grote zelfstandigheid toe te kennen en 
waar nodig en mogelijk Indonesiërs in te zetten bij het gemeenschappelijk 
beheer op korte termijn (bestuur Javasche Bank). Aangezien ervan werd uit
gegaan dat de Republiek wel in nieuwe federale organen zitting wilde ne
men en niet in omgebouwde organen van de Nederlands-Indische regering, 
beval hij het bedenken van dergelijke organen aan, naast het uitstippelen van 
lijnen voor een collegiale centrale regering die recht zou doen aan de zelf- 
standigheidsaspiraties van de bevolking. Dergelijke voorstellen achtte Jonk
man ook noodzakelijk om aan de buitenwereld de goede bedoelingen van 
Nederland bij de onderhandelingen te kunnen onderstrepen. De financieel- 
economische onderwerpen konden als toetsstenen voor de uitwerking van 
het Akkoord te veel worden geïnterpreteerd als zorg voor het eigenbelang. 
Beel onderstreepte bij deze conclusie van Jonkman het belang van de Ma
lino-gebieden, die zich niet verlaten moesten voelen.371 Met deze bespreking 
was men, na de pessimistische schildering van de problemen op korte ter
mijn in de eerste vergaderingen in Indië, gestoten op een van de hoofdpro
blemen op lange termijn: de overgangstijd onder formeel Nederlands gezag, 
waarin een basis zou moeten worden gelegd voor een federatie die bestand 
zou zijn tegen het overwicht van de Republiek. Het is Nederland niet gege
ven geweest - geobsedeerd door het verschil van mening met de Republiek -
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Bij gelegenheid van de ondertekening van het Statuut van W est-Borneo op 12 mei 1947 w a
ren de m inister-president dr.L.J.M . Beel, de m inister van O verzeese G ebiedsdelen mr.J.A. 
Jonkm an, de leden van de Comm issie-Generaal en de landvoogd dr.H.J. van M ook en diens 
echtgenote op zondag 10 m ei 1947 per Catalina-vliegboot van Priok naar Pontianak gevlo
gen, w aar zij in  de avond op een groot feest in  de kraton van sultan Hamid II Alkadrie, 
hoogste autoriteit in  W est-Borneo, w erden ontvangen. Op de foto is het hoge gezelschap in 
de ontvangstzaal gezeten na de receptie. Links op de achtergrond is m inister Jonkm an te 
onderscheiden; rechts, ter linkerzijde van sultan Ham id II, m inister-president Beel. (Foto 
Anefo)

Beschrijving feestelijkheden: zie ommezijde.
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Schermerhorn over de feestelijkheden op Borneo (zie foto ommezijde):
De voorzitter van de CG, prof.dr.ir. W. Schermerhorn, noteerde in zijn dagboek over de tocht vanaf het 
gastenverblijf naar het feest en het feest zelf: "Wij werden afgehaald door de burgemeester van Ponti
anak met gevolg en door hen naar de steiger geleid om daar plaats te nemen in de statieprauw van de 
sultan, die hij eens per jaar gebruikt om de graven zijner voorouders te bezoeken. De prauw was fan
tastisch met vetpotjes verlicht en werd door 12 roeiers voortbewogen. Van de steiger, die elektrisch 
geïllumineerd was, was het een vijf minuten wandelen naar de kraton. Wij werden begeleid door in 
Arabische en Maleise klederdracht getooide vrouwelijke familieleden van de sultan. Zij liepen links en 
rechts van ons en droegen de rijkste sieraden. De kraton zelfwas eveneens sprookjesachtig verlicht. In 
de ontvangstzaal recipieerden de heer en mevrouw Van Mook, de ministers, Van Poll en ik. Een ein
deloze rij mensen van allerlei landaard en een half uur handjes geven. Daarna zetten de officiële per
sonen zich in een grote kring. Dat was een beetje saai, maar ik brak er a f en toe nog wel eens uit om 
met wat mensen te gaan praten .... Dit avondfeest was een typische mengeling van Oosterse verschij
ningsvormen en een Westers bal." (Uit: Het dagboek van Scherm erhorn, dl.II, pp.522-523)
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11 'aarom niet o ok  in N ederland?

Uit: De Groene Amsterdammer 17 mei 1947 (L.J. Jordaan)

H et krantenbericht luidde: "N a afloop van de plechtigheid waren de Nederl. min., de luit.- 
gouverneur-generaal en prof. Scherm erhorn de gasten van de sultan van Pontianak op een 
partij in zijn paleis. Een lijfwacht van twintig gesluierde vrouwen geleidde de autoriteiten in 
de troonzaal."
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om tijdig de sprong voorwaarts te doen, de juridische problemen op te los
sen en de Indonesiërs (niet-republikeinen of "federalen" en republikeinen) 
overtuigend de federatie in voorlopige vorm voor te houden. De na veel 
moeite in de loop van 1948 gedane voorstellen zouden te laat komen: de ont
wikkelingen (tweede politiële actie; vervroegde soevereiniteitsoverdracht) 
hebben ze achterhaald. Noch die overgangstijd, noch die garanties voor een 
sterke federatie zouden uiteindelijk kunnen worden binnengehaald.

Hoezeer ook de ministers overtuigd kunnen zijn geweest van het ramme
lend geheel van "Linggadjati", waarvan zelfs Jonkman tegenover onderne
mers in Indië op 20 mei 1947 heeft getuigd, toch heeft de twijfel daaraan 
geen zodanige vorm aangenomen dat daardoor de besluitvaardigheid over 
de aanpak van de Republiek op dat moment is beïnvloed.372 De beide be
windslieden moeten eerder de indruk hebben gekregen dat Nederland een 
taak had om via de doorvoering van "Linggadjati" te waken over de belan
gen van de andere deelstaten en de verschillende bevolkingsgroepen. Er wa
ren immers tekenen dat de federatie van de grond kwam, waarvan de minis
ters zich zelf konden overtuigen. De rondreis van Beel en Jonkman langs 
Pontianak op Borneo, waar ze de stichting van West-Borneo als een op zich
zelf staand gebied (daerah) met eigen bestuur als opmaat naar de vorming 
van geheel Borneo tot één staat (negara) op 12 mei 1947 hadden bijgewoond, 
en langs Makassar op 17 en 18 mei 1947 in confrontatie met de organen van 
de zelfstandige deelstaat Oost-Indonesië (onder meer bijwoning van een 
vergadering van de volksvertegenwoordiging), moet het optimisme over de 
kansen voor een federatie hebben gesterkt.373 Aan de andere kant hebben ge
sprekken in deze Buitengewesten en in Soerabaja en in Batavia met verte
genwoordigers van regio's, groepen en minderheden en met civiele en mili
taire autoriteiten ongetwijfeld de niet al te gunstige visie op de Republiek 
versterkt. Alleen al de terughoudendheid in de uitvoering van het Akkoord 
door de Republiek kon verantwoordelijk worden gehouden voor de tamelijk 
sceptische houding in de Buitengewesten tegenover "Linggadjati". Republi
keinse propaganda-acties en infiltraties droegen het hunne bij aan de tame
lijk labiele toestand in bepaalde delen van de Buitengewesten. Wat men aan 
de ene kant wellicht kon winnen - vergelijk de Pasoendan-beweging in re
publikeins gebied -, kon verloren gaan in niet-republikeins gebied. In een 
rapport van de minister van Binnenlandse Zaken van Oost-Indonesië, Ide 
Anak Agung Gde Agung, over de politieke toestand aldaar na de totstand
koming van het Linggadjati-akkoord, opgesteld ten behoeve van de minis
ters uit Holland en gedateerd 19 mei 1947, stond botweg te lezen dat de eni
ge duidelijke en positieve instelling ten aanzien van "Linggadjati" die der 
vorsten was, waarmee als vanouds de machtslijnen waren getekend.374

Het kwam er op neer dat binnen Oost-Indonesië moesten worden onder
scheiden republikeinen, die evenwel een Javaans overwicht in een republi
keinse staatsvorm wilden ontgaan, de groep "Linggadjati"-federalisten en 
tenslotte separatisten, die hun heil zochten in een voortgezette bijzondere
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band met het moederland. Zoals hiervoor aangegeven was het onduidelijk in 
hoeverre de republikeinse gedachte wortel had geschoten en zich voorlopig, 
na de massieve militaire acties aan Nederlands-Indische kant, schuil hield. 
Zeker was dat de federatieve gedachte, zoals in "Linggadjati" bevestigd, op 
weerklank mocht rekenen, maar niet noodzakelijkerwijs verbonden was met 
de gedachte aan een duurzame band met de voormalige kolonisator. Dat lag 
voor hen, die een bijzondere bestuurlijke of militaire, religieuze of culturele 
band hadden gehad of soms nog hadden met het moederland, anders. Ge
wezen is al op de bestuurslaag van de vorsten in de Grote Oost als steunpi
laar voor "Linggadjati". In dit verband moet ook gewezen worden op de 
houding van enkele separatistische organisaties op Ambon, Timor en Cele- 
bes (Menado; Minahassa), die voortgekomen waren uit en banden hadden 
met het Nederlands bestuur en het KNIL en op sympathie en waar mogelijk 
op daadwerkelijke steun van civiele en/of militaire autoriteiten van het Ne- 
derlands-Indische gezag (in het bijzonder de marine) konden rekenen. Met 
name het KNIL had immers traditioneel veel goede krachten weten te wer
ven in de betrokken gebieden, zodat het begrijpelijk was dat juist vanuit het 
KNIL personen uit deze gebieden hebben gepoogd aanhang te werven voor 
een aparte regeling van de status van de betrokken gebieden. Gezien de bui
ten deze gebieden doorgebrachte tijd bij een deel van de initiatiefnemers en 
de daarmee samenhangende vervreemding van deze personen ten opzichte 
van de eigen landstreek, kan betwijfeld worden of zij ook maar op enige 
aanhang van betekenis binnen deze gebieden konden bogen. Zo waren bij
voorbeeld in de afvaardiging uit de Zuid-Molukkenraad naar de conferentie 
van Den Pasar twee republikeinen en een federalist gekozen, maar geen se
paratist. Het Nederlandse gezag heeft toen een extra afgevaardigde, die een 
eigen weg voor een Moluks gemenebest binnen het Koninkrijk voorstond, op 
verzoek van enkele "rechtse" organisaties aan deze delegatie toegevoegd. Op 
8 mei 1947 hebben de bedoelde organisaties van separatistische strekking op 
Ambon, Timor en Celebes via een petitie aan de Koningin en de Staten-Ge
neraal een pleidooi gehouden voor een eigen status binnen het Koninkrijk, 
dat wilde zeggen als gelijkwaardig deel binnen het Nederlandse rijksver
band en niet in een Indonesische federatie. De petitie deed een beroep op art. 
3 van het Akkoord van Linggadjati, waarin een dergelijke mogelijkheid was 
opengelaten, zij het in de beperkende context van het "overleg met de overi
ge gebiedsdelen". De ondertekenaars van de petitie beriepen zich op het lan
ge bondgenootschap van de volken van de genoemde gebieden met de 
Compagnie (VOC) en later met het Koninkrijk, waardoor zij de christelijke 
godsdienst hadden ontvangen. Door de gemeenschappelijke christelijke 
overtuiging en door de eeuwenlange wapenbroederschap, bij de "vestiging 
en de handhaving van het zegenrijk gezag van Uwer Majesteits Huis over 
deze Archipel" waren er zulke banden ontstaan, dat men het nationale zelf
beschikkingsrecht binnen Nederlands-Indië en binnen het Koninkrijk opeis
te. De ondertekenaars protesteerden tegen de opname in een federatie en te-

2659



Nederlands-Indië

gen de plannen van de landvoogd en diens regering, alsook van de CG. De 
meerderheidsbeslissing van de afgevaardigden op de conferentie van Malino 
over de inrichting van de federatie werd betwist, aangezien de betrokken 
volken gehinderd waren geweest in hun pogingen aandacht te vragen voor 
hun zienswijze. De petitie voorspelde dat de federatie van Java, Sumatra, 
Borneo en Oost-Indonesië slechts een overgangsstadium zou betekenen naar 
de eenheidsstaat en dus zou leiden tot overheersing "door de ons vreemde 
en vijandige Javanen". Dat de leider van de grootste Nederlandse partij, 
Romme, bij de bespreking van het Akkoord van Linggadjati in de Tweede 
Kamer op het recht van zelfbeschikking voor de Indonesische volken con
form het Akkoord had gewezen, werd met waardering gememoreerd. Om
dat Romme dit recht had gekoppeld aan de voorwaarde dat de betrokken 
volken hun wil te dien aanzien vanaf het begin van de reconstructie van het 
rijk zouden dienen te laten weten, had men besloten tot de opstelling van 
deze petitie.375 De eerste officiële poging om voor de betrokken volken een 
aparte, aan Nederland gekoppelde positie te verwerven was hiermee een 
feit, dat zowel voor de volken zelf, in het bijzonder dat van Ambon, als voor 
Nederland een lange nasleep zou hebben. Hoezeer ook aan Nederlandse zij
de op dat moment aandacht werd gevraagd voor de pro-Nederlandse hou
ding van een deel van de bevolking van Ambon en de andere gebieden, het 
lag niet voor de hand om de deelstaat Oost-Indonesië aan de vooravond van 
de verwezenlijking van "Linggadjati" te onderwerpen aan allerlei volks
raadplegingen om aan de gewenste zelfbeschikking te voldoen. Jonkman 
had dan ook vertegenwoordigers van deze bewegingen bij zijn bezoek aan 
Makassar aangeraden hun verlangens vooral tot uitdrukking te brengen in 
het Oost-Indonesische parlement. Dat was uiteindelijk ook het antwoord dat, 
na de herhaling van de petitie op 21 mei 1948 (er zou er nog één volgen in 
1949), officieel op de petitie in juli 1948 is gegeven.376 Wel onderstreepten 
deze bewegingen naast die van de federalisten dat de federatie als minste 
kwaad kon worden gezien ter oplossing van de nalatenschap van de Neder
landers. Een reden te meer om alles op alles te zetten om het Akkoord uitge
voerd te krijgen.

De Republiek krijgt de duimschroeven aangedraaid
Al met al moeten de ministers, zij het op onderscheiden motieven en met 

onderlinge nuances, op grond van de informatie, zoals vergaard in de ge
noemde bijeenkomsten met de bestuurlijke top in Indië en de CG en via ei
gen kennisneming en rapportage, elkaar toch dichter genaderd zijn in de in
schatting dat militair ingrijpen bij verdere weigerachtigheid van de Repu
bliek bij de tenuitvoerlegging van het Akkoord onvermijdelijk was gewor
den. Deze notie is overgebracht aan de republikeinen. Bij de aankomst van 
de Nederlandse delegatie hadden de republikeinen gezorgd voor een af
vaardiging binnen de Nederlands-Indische delegatie ter verwelkoming on
der aanvoering van de landvoogd (ook bij het afscheid geschiedde zulks), op 
grond waarvan de Nederlandse delegatie de republikeinse afvaardiging
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M inister van Overzeese Gebiedsdelen, mr.J.A. Jonkm an, in gesprek met - rechts op de foto - 
de republikeinse premier Soetan Sjahrir op 21 mei 1947. (Foto Ipphos)

"Bij het tegenbezoek, dat Minister jonkman aan het einde van het verblijf in Indië aan Sjahrir bracht, 
heeft hij onomwonden gesproken over de ernstige twijfel, ook in progressieve kringen, aan de bereid
heid van de Republiek tot samenwerking. Categorisch heeft hij aan de Heer Sjahrir de vraag gesteld of 
het Linggadjati-accoord ook voor deze nog steeds het punt van uitgang bleef. Sjahrir antwoordde na 
enig bedenken, dat hij natuurlijk zijn handtekening zou honoreren." (Uit: Notulen van het verslag 
van minister Jonkman van de reis van de premier en hemzelf m ar Indië in het kabinetsberaad van 28 
mei 1947, in: Van der Wal IX, nr.37, p.65 in fine)
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voor een gesprek op het Paleis van de landvoogd had uitgenodigd. Aan dat 
gesprek heeft ook de republikeinse premier Sjahrir deelgenomen. Jonkman 
heeft er in een afrondend en afzonderlijk gevoerd overleg met Sjahrir geen 
twijfel over laten bestaan dat Nederland in bijzondere omstandigheden be
reid zou zijn tot militaire maatregelen over te gaan.377 Ook al had Sjahrir te
genover Jonkman verklaard zijn handtekening onder het Akkoord gestand te 
zullen doen, de vraag was toch wel of de Republiek als geheel daartoe bereid 
en in staat zou zijn. Beel had Drees per brief en telefoon laten weten dat hij 
de toestand in Indië kritiek achtte, waarvan mededeling werd gedaan in het 
kabinetsberaad van 19 mei 1947.378 In deze geest lieten de ministers zich uit 
in een onderhoud met een deputatie van de Indische ondernemersbond op 
16 mei 1947. Hoewel de toonzetting van de kant van de ministers in het con
tact met Indische ondernemers ongetwijfeld ook de bedoeling had hen een 
riem onder het hart te steken en vertrouwen te winnen voor het regeringsbe
leid, zijn de ministers wel zeer openhartig geweest. Toen de ondememersde- 
legatie aandrong op snel handelen van de Indische regering tegenover de 
Republiek om uitvoering van het Akkoord af te dwingen en vernielingen te 
voorkomen, alsook om rechtsherstel van bezittingen in republikeins gebied 
te kunnen opeisen, lieten de ministers weten dat de Republiek naar hun op
vatting inderdaad in gebreke was gebleven en dat de Nederlandse regering 
naleving van het Akkoord wenste.379 Waar Jonkman in het onderhoud op 18 
mei 1947 met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven nog poogde de illu
sies van de ondernemers over volstrekte terugkeer naar de eigendomsver
houdingen binnen de Republiek van vóór 1940 te temperen en ook enig be
grip toonde voor het wantrouwen aan republikeinse kant over de Neder
landse bedoelingen, maakte Beel een zeer gedecideerde indruk op de ge
sprekspartners. De beide ministers hadden de mening versterkt dat zij al tot 
de conclusie waren gekomen dat een snelle militaire actie noodzakelijk was, 
zowel in het belang van het land als van zijn bevolking en van Nederland. 
Beel had wel gesteld dat een voorstel voor militaire actie eerst aan het kabi
net en vervolgens aan de Staten-Generaal moest worden voorgelegd. Bij de 
besluitvorming zou rekening dienen te worden gehouden met de politieke 
constellatie van dat moment, waarbij vooral onzekerheid bestond over de 
houding van de meest linkse vleugel van de PvdA, volgens Beel de Parool- 
groep, tegenover een militaire actie. Verder moest onder ogen worden gezien 
dat in Nederland en elders tegen een Nederlands optreden zou worden ge
staakt. Een advies tot militaire actie moest, zo concludeerde Beel, derhalve 
goede gronden moeten kunnen aangeven tegenover kabinet, parlement, poli
tieke partijen en het buitenland.380 Toen Van Mook op 21 mei 1947 in een 
vergadering van de ministers met de landvoogd en de CG een onderscheid 
zag tussen de groep van mensen die een militair ingrijpen onvermijdelijk 
vonden en nog slechts de tussentijd wilden gebruiken voor het verzamelen 
van bewijsmateriaal ter rechtvaardiging daarvan en diegenen die met alle 
middelen tot een oplossing wilden geraken met een militaire actie als uiterste
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middel, liet Beel geen enkele twijfel. Hij beschouwde een militair ingrijpen 
als ultimum remedium, waarmee niettemin ernstig rekening moest worden 
gehouden. Dat betekende dat serieus moest worden nagedacht op welke 
punten men de Republiek op de wil tot medewerking zou toetsen. Van 
Mook had zijn zin gekregen: de Republiek zou een ultimatum worden ge
steld, waaruit zo nodig de volle consequenties zouden worden aanvaard. In 
een brief aan het PvdA-Kamerlid Logemann stelde Van Mook dat de geesten 
(aan Nederlandse kant) rijp waren om een beslissende stap van de Neder
landse regering ter uitvoering van het Akkoord van Liggadjati onder ogen te 
zien en daarvan zo nodig de consequenties - een militaire actie - te aanvaar
den. Op een dergelijke beslissende daad werd volgens Van Mook ook aan 
republikeinse kant gerekend. Hij verwachtte dat de Republiek ofwel zou bij
draaien ofwel in geval van militaire actie medewerking van belangrijke 
groepen van de bevolking aan de Nederlanders onder ogen moest zien. Van 
Mook hoopte dat de ministers het kabinet en de regeringspartijen zouden 
meekrijgen voor het gekozen model en de Nederlandse regering vervolgens 
de spanningen dientengevolge zou overleven: het uitoefenen van zware 
druk terwille van een vreedzame oplossing, waarop Van Mook nog steeds 
zijn hoop had gevestigd; beslistheid om de machtsmiddelen te gebruiken, 
waarop Van Mook rekende.381

Aan het eind van hun verblijf in Indië hebben de ministers Beel en Jonk
man met Van Mook en de CG op 22 mei 1947 overleg gevoerd over een pak
ket van eisen, welke aan de Republiek ter uitvoering van het Akkoord van 
Linggadjati zouden worden gesteld.382 Nadat Beel en Jonkman op 24 mei 
1947 en twee dagen later Schermerhorn en Van Poll naar Nederland vertrok
ken waren, werd op 27 mei 1947 de lijst betreffende de uitvoeringsvoorstel
len van de overeenkomst van Linggadjati aan de republikeinse delegatie 
overhandigd. De nota, namens de CG ondertekend door de landvoogd, stel
de nadrukkelijk dat met deze voorstellen het eindstadium van de onder
handelingen over de uitvoering van "Linggadjati" was bereikt. Essentiële 
wijzigingen in dit hele pakket waren niet meer mogelijk zonder de uitvoe
ring van de overeenkomst in haar geheel praktisch onmogelijk te maken. De 
nota ging uit van het doel van de overeenkomst van Linggadjati: de vor
ming, zo spoedig mogelijk, van de VSI als soevereine, democratische staat, in 
samenwerking verbonden met het Koninkrijk der Nederlanden door de op te 
richten Nederlands-Indonesische Unie. De nota behelsde voorstellen die re
kening hielden met het de-iure gezag van het Koninkrijk over Indonesië ge
durende de overgangstijd krachtens diezelfde overeenkomst, alsook met de 
noodzaak om de-facto een zo ruim mogelijke aanpassing van de Indische re
gering aan de nieuwe verhoudingen te realiseren. De voorstellen behelsden 
derhalve zowel ideeën voor een mederegerende instantie op federatieve 
grondslag voor geheel Indonesië en de vertegenwoordiging van Indonesië 
bij het Opperbestuur in de overgangstijd, als de opsomming van punten 
waarbij de Republiek zich duidelijk als deelstaat in een groter geheel zou
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De aankom st van dr.P.J.A. Idenburg, directeur-generaal Algem ene Zaken en plaatsvervan
ger van de landvoogd (links vooraan) en m r J .E . van Hoogstraten, directeur van het Depar
tement van Econom ische Zaken (rechts vooraan m et tas), op 28 mei 1947 op het vliegveld 
van Djocjakarta, bij hun m issie ter overbrenging van de N ederlandse 27-m ei-voorstellen ter 
uitw erking van het Akkoord van Linggadjati aan de regering van de Republiek Indonesia. 
De leden van het N ederlands-Indisch bestuur w orden nam ens de republikeinse regering 
welkom  geheten door m r.R .M A bdul Gaffar Pringgodigdo, A lgem een Secretaris van de Re
publiek Indonesia (vooraan midden). (Foto ANP)

"In wezen is m.i. de republiek, die in Djocja haar centrum heeft, een Javaansch verschijnsel, dat in 
deze periode samenvalt met gansch anders georiënteerde nationalistische begrippen en sentimenten in 
de Indonesische maatschappij. ... Alles bijeengenomen zie ik in deze verschijningsvorm van de repu
bliek een geestelijke uitingsvorm, die typisch eigen is aan het Javaansche volk: een neiging om de 
grootste tegenstellingen samen te vatten in een geïmagineerd beeld, om dan eindelijk dit beeld meer 
waarde toe te kennen, dan aan de duidelijk sprekende feiten van de realiteit." (Uit: "Indrukken om
trent Djocja" van directeur-generaal Algemene Zaken Idenburg, 31 mei 1947, in: Van der Wal IX, 
nr.59, pp.110-111)
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Dr.P.J.A. Idenburg wordt na aankomst in Djocja op 28 mei 1947 ontvangen door de republi
keinse president Soekarno. V.l.n.r.: mr.J.E. van Hoogstraten, directeur van het D epartem ent 
van Econom ische Zaken; Idenburg; president Soekarno en vice-president drs.M oh. Hatta. 
(Foto Ipphos)

"Het gesprek dat ongeveer 2 V2 uur duurde, bepaalde zich vrijwel uitsluitend tot een algemeene con
versatie over onbelangrijke onderwerpen. Een poging van ondergetekende om de aandacht van den 
heer Soekarno te vestigen op de nota van de Commissie-Generaal, werd afgewezen met de opmerking, 
dat hij nog niet de gelegenheid had gehad deze voldoende te bestudeeren en dat hij overigens daarover 
eerst met zijn ministers moest spreken." (Uit: “Indrukken omtrent Djocja" van dir.gen. Algemene 
Zaken Idenburg, 31 mei 1947, in: Van der Wal IX, nr.59, p.125)

2665



Nederlands-Indië

dienen te onderscheiden, zoals op het gebied van de buitenlandse betrekkin
gen, de verzorging van recht en orde, de economische reconstructie van de 
gehele archipel en het herstel in rechte van niet-Indonesiërs ten aanzien van 
bedrijven en bezittingen in republikeins gebied en tenslotte de regeling van 
de verhouding tot en de samenwerking met de niet tot de Republiek beho
rende delen van Indonesië en de vrijwaring tegen schadelijke gevolgen van 
hun politieke partijkeuze voor de burgers in de bezette delen van Java en 
Sumatra bij de invoeging daarvan in de Republiek. De nota, vergezeld van 
een lijst van bijlagen, besloot met de aanmaning dat binnen 14 dagen ant
woord werd verwacht: "Mocht dit antwoord afwijzend of onbevredigend 
zijn, dan ziet zij (CG) tot haar leedwezen geen mogelijkheid om de bespre
king voort te zetten en zal zij de vraag, wat er verder te gebeuren staat, moe
ten voorleggen aan de Nederlandse Regering." De nota zou op 27 mei 1948 
in Batavia worden overhandigd aan de republikeinse delegatie en op 28 mei 
1947 per vliegtuig worden overgebracht naar Djocja door een afzonderlijke 
missie onder aanvoering van de directeur-generaal Algemene Zaken, Iden
burg. De missie-Idenburg moest de voorstellen in brede kring bespreken en 
toelichten, alsook de ernst van de situatie overbrengen. De indrukken, die 
deze missie uit Djocja zou meenemen, zouden overigens het nodige bijdra
gen aan het pessimisme over de mogelijkheid met de Republiek daadwer
kelijke samenwerking ter uitwerking van het Akkoord van Linggadjati te be
reiken. Van het antwoord van de Republiek op de ingediende voorstellen 
werd bijgevolg weinig goeds verwacht.383

De voorstellen van 27 mei 1947 kwamen op het volgende neer:
1. Het eerste voorstel betrof het aanbod aan Nederlandse kant om de-facto 

de gedaante van de federatie en de Unie reeds op te roepen. Jonkman had 
zich hier sterk voor gemaakt en in zijn onderhoud met Sjahrir tijdens de mi
nisteriële rondreis in mei 1947 hiervoor belangstelling bespeurd. De vrees 
van de Republiek eerst te moeten ondergaan in een federatie onder Neder
lands gezag in de overgangstijd alvorens te kunnen herrijzen in de Lingga- 
djati-constructie kon hierdoor mogelijk worden weggenomen. Voorgesteld 
werd om gemeenschappelijke colleges voor toekomstige federale aangele
genheden als begin van de opbouw van federale departementen te vormen, 
in samenwerking met de Nederlands-Indische regering en de staatkundige 
eenheden in Indië. Boven deze organisaties zou een Federale Raad 
(overgangsregering) worden gevormd door de vertegenwoordiger van de 
Kroon, tesamen met vertegenwoordigingen van de staatkundige organisaties 
in Indonesië. De regering zou de-facto collegiaal zijn, ook al zou in de over
gangstijd de vertegenwoordiger van de Kroon de-iure een bijzondere positie 
hebben met beslissingsbevoegdheden. De beslissingen zouden eenstemmig 
dienen te zijn. De kernstukken in de uitvoering van de overeenkomst van 
Linggadjati dienden te worden behandeld door gezamenlijke delegaties, 
waarbij ook Oost-Indonesië en Borneo zouden zijn betrokken. De besluiten 
zouden worden uitgevoerd door de genoemde Federale Raad en de regerin-
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gen van de deelstaten. In Nederland zou de minister worden bijgestaan door 
een raad, waarin Indonesië vertegenwoordigd zou zijn. De de-iure be
voegdheden van het opperbestuur inzake Indonesië zouden worden uitgeoe
fend in overleg met deze raad. De VSI zouden worden betrokken bij de bui
tenlandse betrekkingen. In Nederland zou een Hoge Commissariaat voor In
donesië worden ingericht.

2. Inzake de regeling van de buitenlandse betrekkingen in de overgangs
periode, ter voorbereiding van de eigen buitenlandse betrekkingen van de 
VSI, werd voorgesteld om aan de Indonesische aspiraties naar medezeggen
schap in het buitenlands beleid tegemoet te komen en te zorgen voor de no
dige krachten voor de toekomst door een nieuwe organisatie in het leven te 
roepen. Beoogd werd om een Raad voor Buitenlandse Aangelegenheden in 
te stellen, bestaande uit de chef DIRVO (Directie Verre Oosten, sedert 1 april 
1947 te Batavia gevestigd als agentschap van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, zie Band A, hoofdstuk II, p. 268), twee vertegenwoordigers van de 
regering van de Republiek en twee vertegenwoordigers voor Oost-Indonesië 
en Borneo. Deze Raad zou de kern vormen van een toekomstig federaal mi
nisterie van Buitenlandse Zaken, dat samen met Nederland de buitenlandse 
betrekkingen voor geheel Indonesië zou verzorgen. Om Indonesië onmid
dellijk te introduceren in de internationale wereld werd een reeks van 
(Nederlandse) diplomatieke posten in de regio en in Washington, te vervul
len door Indonesiërs of andere Indonesische staatsburgers, genoemd. Het 
slotvoorstel op dit gebied behelsde eigenlijk de kern van de zaak: afschaffing 
en intrekking van alle met de hiervoor geschetste organisatie strijdige of an
derszins onregelmatige organisaties en benoemingen op het gebied van de 
buitenlandse betrekkingen van de Republiek. Het betrof de relaties van de 
Republiek met enkele Arabische landen en met India.

3. Het derde deel van de voorstellen had betrekking op de militaire sa
menwerking bij het staken van de vijandelijkheden, het herstel van recht en 
veiligheid, de opbouw van de defensie voor Indonesië en de vermindering 
van de troepensterkten. Het werd dringend nodig geoordeeld dat het over
leg over de samenwerking ten behoeve van de defensie en van het politieel 
toezicht werd gestart. Inzake de defensie werd er van uitgegaan dat voorlo
pig Nederlandse strijdkrachten ter beschikking van Indonesië zouden blijven 
en de vermindering van de Nederlandse strijdkrachten uiteindelijk zouden 
worden getoetst aan de defensiebehoeften van Indonesië in het kader van de 
Unie. Gedacht werd aan een geleidelijke uitgroei van de staatsgewijze defen
sie voor regionale verdediging naar een federale strijdmacht, waarnaast de 
benodigde Nederlandse militaire hulp strategisch zou worden verspreid. 
Hier zij herinnerd aan de Nederlandse wens om de tinproduktie als onder
pand voor Nederlandse leningen militair veilig te stellen (zie in dit boek: 
Band B, hoofdstuk IV, pp. 1208-1209). Om de veiligheid van persoon en goed 
te kunnen waarborgen werd de inrichting van een gemeenschappelijk direc
toraat voor de binnenlandse veiligheid voorgesteld, waarin civiele en militai-
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re autoriteiten van Nederlandse en Indonesische zijde zitting zouden krijgen. 
Als apparaat voor de verzorging van de binnenlandse veiligheid werd ge
dacht aan een gezamenlijke - dat wilde zeggen een politiële macht uit Neder
landse en Indonesische (militaire) formaties samen te stellen - gendarmerie 
als middel om de veiligheid in de bezette gebieden te waarborgen en daar
mee de terugtrekking van de strijdkrachten over en weer, aan Nederlandse 
en republikeinse kant, te bevorderen. Vervolgens zou moeten worden be
oordeeld of deze gendarmerie zich tot een federaal gezagsapparaat zou moe
ten ontwikkelen. Een soortgelijke samenwerking zou tot stand moeten wor
den gebracht met betrekking tot het politietoezicht ter zee, al diende dat toe
zicht vanwege de internationale aspecten door een federaal apparaat te wor
den uitgeoefend. Generaal Spoor was met dit plan voor een gemeen
schappelijke gendarmerie, die bijgestaan in noodgevallen (terrorisme) door 
de wederzijdse (gekazerneerde) strijdkrachten de veiligheid in de demarca- 
tiegebieden en vervolgens de terugkeer van de ondernemers zou moeten 
kunnen garanderen, in het overleg met de Nederlandse ministers van 22 mei 
1947 gekomen. Het voorbeeld voor deze gendarmerie was de vroegere poli- 
tieregeling in de Philippijnen, waarbij Amerikanen en Philippino's hadden 
samengewerkt. Van Poll had tegen dit voorstel bezwaren geuit, omdat het 
opzetten van een gemengd politiecorps het de-facto-gezag van de Republiek 
te na zou komen, maar hij legde zich toch ook neer bij Van Mooks stelling 
dat de Republiek niet bij machte was om orde en rust in haar gebied te 
handhaven en derhalve ter uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati 
(art. 14) betreffende het herstel in hun rechten en de teruggave van hun goe
deren van alle niet-Indonesiërs aan het Nederlandse voorstel gevolg diende 
te geven.384 Schermerhorn had in dit overleg van 22 mei 1947, onder instem
ming van Beel, er op aangedrongen dat in de nota voor de Republiek de Ne
derlandse voorstellen tot militaire samenwerking zodanig zouden worden 
geformuleerd, dat het duidelijk zou zijn dat dit gehele pakket niet onder
handelbaar zou zijn. Het gevolg was dat aan het slot van de bijlage over de 
militaire samenwerking stond vermeld dat het hele pakket van argumenten 
"een dergelijke positieve samenwerking op militair en politioneel gebied een 
onafwijsbare eis maakt". Van die samenwerking hing immers het succes op 
ander terrein bij de uitvoering van de overeenkomst af, zodat dit punt dan 
ook niet voor niets centraal kwam te staan in de verdere notawisseling tus
sen het Nederlandse gezag en de Republiek over de 27-mei-voorstellen.

4. De regeling van de economische problemen, die voor Nederland van 
zo'n vitaal belang was, vergde volgens deze nota een deviezenfonds voor 
geheel Indonesië onder een Raad van Bestuur, bestaande uit 4 vertegen
woordigers van de Republiek, 3 vertegenwoordigers van de Nederlandse en 
Nederlands-Indische regering en twee vertegenwoordigers voor Oost-Indo- 
nesië en Borneo, zomede de President van De Javasche Bank. Deze Raad zou 
met algemene stemmen dienen te beslissen. Alle importen aan goederen en 
te betalen diensten, inclusief alle verplichtingen uit het Nederlandse en bui-
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tertlandse kapitaalverkeer, zouden hieruit worden betaald. Alle importen 
voor alle delen van Indonesië gelijkelijk zouden primair worden beheerst 
door de urgentie van de behoefte aan deze goederen, waarnaast handelspoli
tieke en commerciële factoren en internationale verplichtingen een rol kon
den spelen. De exporten zouden primair worden beheerst door handelspoli
tieke, commerciële en hierop betrekking hebbende internationale factoren. 
Met de deviezeninbreng van de afzonderlijke delen in Indonesië zou bij de 
verdeling van de invoeren, na bevrediging van de primaire behoeften, reke
ning kunnen worden gehouden. Het fonds zou ook dienen voor de betaling 
van overeengekomen schuldverplichtingen en andere wettige overmakingen 
aan Nederland en het buitenland. Er zou een centraal orgaan voor de ver
koop van ondernemingsprodukten in republikeins gebied, gewonnen voor
dat de eigenaar van de betrokken onderneming de leiding van het bedrijf 
had hervat, moeten komen. Deze organisatie, onder een Raad van Bestuur 
van ondernemers (4) en vertegenwoordigers van de Republiek (2) en de Ne- 
derlands-Indische regering (1), zou de opbrengst storten in het genoemde 
deviezenfonds. De terugkeer naar de ondernemingen en de bedrijven en de 
teruggave van goederen van/aan niet-Indonesische eigenaren zouden even
eens op korte termijn moeten worden geregeld, waarvoor een procedure 
werd voorgesteld. De beveiliging daarbij zou moeten worden verzorgd door 
de al eerder genoemde gemeenschappelijke politie-organen. Voorts werd de 
instelling van een gemeenschappelijk voedingsmiddelenfonds, onder een be
stuur met de helft van de zetels voor de Republiek, voorgesteld, alsook een 
gemeenschappelijk douane-regime en douane-corps. De nota verklaarde dat, 
indien dit alles kon worden gerealiseerd, de bestaande in- en uitvoerregeling 
kon worden ingetrokken en de marine-controle op de in- en uitvoer kon 
worden opgeheven. De Marine zou zich dan bezig houden met de bestrij
ding van de invoer van niet-gewenste goederen en van de smokkelhandel.

5. Het laatste punt betrof de toepassing van de inhoud van de gemeen
schappelijke proclamatie van 29 maart 1947, waarbij de CG en de delegatie 
van de Republiek verklaarden dat niemand zou worden vervolgd of op an
dere wijze gelaedeerd, die zich bij een der partijen had aangesloten of zich 
onder de bescherming van een van de partijen had gesteld. Daarbij zou ook 
gedacht moeten worden aan de positie van het personeel in dienst van de 
Indische regering (men kon denken aan personeel van het KNIL) en van de 
zelfstandige rechtsgemeenschappen in Indië.

Andere punten, zoals de regeling van het geldwezen en van de financiële 
verhouding tussen Nederland en Indonesië, liet de CG op dat moment bui
ten beschouwing, omdat eerst de noodzakelijke voorwaarden voor het her
stel van recht en veiligheid en de hervatting van het economische leven 
moesten zijn vervuld alvorens deze kwesties konden worden geregeld in het 
kader van een goede uitvoering van "Linggadjati".
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III. Het "werkelijke Linggadjati" kan alleen militair worden gered

De politiële actie van 20/21 juli - 4 augustus 1947 is de Nederlandse reac
tie geweest op de achtereenvolgende ontwijkende antwoorden van de Repu
bliek op de kern van de 27-mei-voorstellen ter uitvoering van het Akkoord 
van Linggadjati, in het bijzonder de verzorging van de orde en rust in de 
demarcatiegebieden, op de regeringswisseling in de Republiek, op de druk 
van de militaire autoriteiten om tot handelen over te gaan en gevolg van de 
overtuiging bij de Nederlandse regering en de autoriteiten in Nederlands- 
Indië dat de Republiek niet werkelijk bereid was op dat moment de overeen
komst na te komen. De achtereenvolgende stappen in de escalatie naar het 
militaire optreden volgen in deze paragraaf.

a. Nederland neemt de Republiek de maat van het "werkelijke Linggadjati"
De aanloopfase: de schriftelijke confrontatie met de Republiek
Op 27 mei 1947 arriveerden de twee bewindslieden in Nederland. Beel 

verklaarde op Schiphol dat de reis succesvol was geweest. In een nota zou 
aan Sjahrir worden gevraagd het Akkoord na te komen, aldus de premier, 
die de houding van de Republiek onbevredigend noemde.385 Het Neder
landse publiek kon daarmee weten wat er in het vat zat. Dat was ook wel 
nodig, want de onvrede over de schijnbare passiviteit van de Nederlandse 
regering op de kennelijke onwil van de Republiek het Akkoord van Lingga
djati na te komen, moet bij tegenstanders van de regering en bij leden van de 
krijgsmacht ongetwijfeld zijn gestegen. Of bij deze of gene ook het kookpunt 
bij deze onvrede toentertijd is bereikt en daarmee de gedachte aan een vorm 
van een staatsgreep boven is gekomen, is niet met zekerheid vast te stellen. 
Hetgeen hierover door een getuige achteraf is verklaard, zal elders aan de 
orde komen (zie in dit hoofdstuk onder par. IV.b: Het incident-Gerbrandy: het 
kabinet zet door en Gerbrandy blijft mokken). In ieder geval moet de beslistheid, 
waarmee de regering de Republiek kennelijk wilde aanpakken, indruk heb
ben gemaakt: zo er al personen waren, die het hadden gemunt op de om
verwerping van de wettige regering, hebben zij zich verder niet gemanifes
teerd. De regering kon haar nieuwe koers gaan beproeven.

Een dag later, op 28 mei 1947, werd in het voltallige kabinet, hoofdzakelijk 
door Jonkman, verslag uitgebracht van de ministeriële rondreis in Indië. 
Jonkman verklaarde dat, gelet op de controverse in en rond de CG tijdens de 
aanloop tot ondertekening van het Akkoord, tot verrassing van de beide mi
nisters de landvoogd en de overgebleven CG-leden eensgezind waren in hun 
negatieve beoordeling van de Republiek en ernstig rekening hielden met de 
noodzaak van militaire maatregelen, zelfs van grote omvang. Met name de 
federatiegedachte werd in republikeinse kring volgens Jonkman betwist. De 
Malino-gebieden voelden zich bedreigd, aangezien de Republiek zich bleef 
op werpen als bakermat voor het gehéle vrije Indonesië, zoals in de wijze 
waarop een zogeheten Gouverneur van de Republiek voor Oost-Indonesië
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Minister-president dr.L.J.M. Beel en m inister van Overzeese Gebiedsdelen mr.J.A. Jonkm an 
worden bij terugkeer uit Nederlands-Indië op het vliegveld Schiphol op 27 mei 1947 verw el
komd door leden van het kabinet. V.l.n.r.: de ministers Gielen (Onderwijs, Kunsten en W e
tenschappen, KVP), N eher (W ederopbouw  en Volkshuisvesting, PvdA ), Jonkm an, Beel, 
Drees, Fiévez (Oorlog, KVP), Van Boetzelaer van O osterhout (Buitenlandse Zaken, partij
loos) en Lieftinck (Financiën, PvdA). (Foto ANP)
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werd gehandhaafd en vertegenwoordigers uit niet-republikeins gebied wa
ren opgenomen in het republikeinse parlement. De stelling van Sjahrir te
genover Jonkman in een gesprek onder vier ogen geuit, dat nakoming van 
het Akkoord geen moeite zou kosten indien slechts de Nederlandse troepen 
werden teruggetrokken, was volgens Jonkman onhoudbaar: niet alleen viel 
de eenzijdige terugtrekking van deze troepen buiten het Akkoord, maar deze 
was ook niet mogelijk voordat het Akkoord was nagekomen. Sjahrir had in 
dit onderhoud verwezen naar de stemming in de Republiek, die door de 
Nederlandse militaire presentie geprikkeld was. Jonkman had echter slechts 
aangedrongen op uitvoering van het Akkoord en Sjahrir tot de erkenning 
weten te brengen dat de premier zijn handtekening zou nakomen. De minis
ter van O.G. had ten overvloede Sjahrir erop gewezen dat Nederland, bij 
niet-nakomen van de overeenkomst door de Republiek, een eigen verant
woordelijkheid had en bereid zou zijn daarvoor ook de uiterste consequen
ties te overwegen. Aan de andere kant had de minister gepoogd Sjahrir te 
winnen voor de gedachte om federatie en Unie op voorlopige wijze "zicht
baar" te maken. De vraag waarmee het kabinet vervolgens werd geconfron
teerd, was: zou bij een onbevredigend antwoord op de Nederlandse eisen tot 
militaire actie worden overgegaan en in welke mate? Jonkman vond dat de 
V.S. tijd moesten hebben om de Republiek onder druk te zetten, terwijl hij er 
ook op wees dat adviseurs van de Nederlands-Indische regering hadden 
gewaarschuwd voor de politieke, financiële en economische gevolgen van 
een militaire actie. Beel, die wat al te duidelijk een militair alternatief had 
omhelsd en met enig aplomb had gesteld dat hij de verantwoordelijkheid 
niet verder zou kunnen dragen als het kabinet de aan de nota van 27 mei 
1947 verbonden consequenties niet kon aanvaarden, was met deze waar
schuwingen van Jonkman gecorrigeerd. Hij haastte zich dan ook te verklaren 
dat een militaire actie ook door hem als een ultimum remedium werd be
schouwd. Op vragen van Lieftinck, die het kabinet dringend verzocht de 
consequenties van een militaire actie goed te overwegen, antwoordde Jonk
man dat bij een actie rekening moest worden gehouden met ernstige schade 
(verschroeide aarde-politiek). De beide ministers deelden het kabinet verder 
mee dat de bijzondere omstandigheden vergden dat personele mutaties 
voorlopig achterwege werden gelaten. Aldus kon aan de buitenwereld wor
den duidelijk gemaakt dat dezelfde politiek werd voorgestaan, ook al zou
den andere middelen worden ingezet om die politiek uit te voeren. Het ka
binet in Den Haag, al eerder op de hoogte gesteld door de nodige verslagen 
van de besprekingen in Indië en de 27-mei-voorstellen, accepteerde de door 
Beel en Jonkman aangevoerde argumenten en stellingen. Het bleef bij be
zorgde vragen van Lieftinck over de consequenties van het beleid - ver- 
schroeide-aarde-politiek door de tegenstander in geval van militaire actie; 
bestuurlijk vacuüm bij de uitschakeling van de Republiek - en de nieuwsgie
righeid van Neher naar onder meer de uitvoering van de voorgenomen per
sonele mutaties. Op Lieftincks vragen bleek Beel optimistischer te kunnen
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antwoorden dan Jonkman; inzake de vervanging van Van Mook bleken Beel 
en Jonkman tot de conclusie te zijn gekomen dat de overhandiging van de 
nota van 27 mei 1947 aan de Republiek en alle daaraan verbonden conse
quenties het aanblijven van met name de landvoogd als centrale figuur vor
derde. Voorkomen moest worden dat een persoonswisseling de schijn zou 
wekken van een ommekeer in het beleid. Tot een levendige gedachtenwisse- 
ling is het derhalve niet gekomen. Zolang nog geen beslissing behoefde te 
worden genomen naar aanleiding van een republikeins antwoord op de 27- 
mei-voorstellen, kon men menen dat alles nog ten goede zou keren, ook al 
was uit het verhaal van Jonkman en de stellingname van Beel duidelijk dat 
voor optimisme weinig plaats meer was. In deze kabinetszitting werd ook 
medegedeeld dat het overleg in Batavia tot de conclusie had gevoerd om met 
de aanvraag voor een overbruggingskrediet bij de Amerikaanse regering - 
waarvoor Van Mook en Lieftinck naar de V.S. hadden moeten reizen - voor
lopig te wachten, totdat de situatie in Indië was opgehelderd. De kansen op 
verlening van een dergelijk krediet moesten toch al als verkeken worden be
schouwd, toen Sjahrir een verklaring had uitgegeven dat de Republiek geen 
enkele verplichting ten gevolge van krediet aan de Nederlands-Indische re
gering wilde erkennen en daarmee voor de Amerikanen de onzekerheid over 
de politieke en financieel-economische constellatie in Indië nog eens was on
derstreept. Het moet een reden te meer voor het Nederlands gezag zijn ge
weest om te trachten op welke wijze dan ook aan de chaotische toestanden in 
Indië een einde te maken en zelfstandig voorwaarden te scheppen voor het 
economisch herstel van de archipel (de militaire plannen voor een beperkte 
actie tegen de Republiek waren dan ook, zoals beschreven, sterk bepaald 
door economische motieven). De regering ondervond op dit gebied tezelf
dertijd de nodige Amerikaanse druk. Uit de op 27 mei vanwege de ambassa
de van de V.S. in Den Haag verstrekte "oral statement" en "aide mémoire" 
bleek dat de Amerikanen ongerust waren geworden over het uitblijven van 
de inschakeling van Indië in de wereldhandel: zij lieten weten erop uit te zijn 
te voorkomen dat gebieden in Zuid-Oost-Azië zich in pan-Aziatische of tota
litaire richting zouden ontwikkelen en te willen bevorderen dat de volken in 
deze gebieden op vrijwillige basis zouden samenwerken met de westerse 
democratieën. In dit kader werd de ontplooiing van het economisch leven 
van Indië nodig geoordeeld. Daarbij werd - zoals al eerder bij de beschrijving 
van de financiële missie De Kat Angelino-Weyer naar Londen en Washing
ton (februari-april 1947) is opgemerkt - aangedrongen op een met de Repu
bliek vrijwillig overeen te komen financieel-economische regeling. Bemidde
ling om een oplossing van de financieel-economische problemen te bereiken 
werd aangeboden. Deze gedachten hebben de 27-mei-voorstellen gekruist, 
zodat de Amerikanen bereid waren om het republikeinse antwoord op de 
Nederlandse voorstellen af te wachten, alvorens op de door hen opgeworpen 
punten terug te komen. De Amerikaanse stap betekende wel dat de Ame
rikaanse factor in de Indonesische kwestie, zoals al eerder opgemerkt naar
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aanleiding van de Martin Behrman-affaire, aan Nederlandse kant steeds meer 
moest worden gewogen. De signalen sedert die affaire wezen erop dat de 
V.S. zo hun eigen visie hadden op en hun belangen hadden bij een vreedza
me oplossing van de Indonesische kwestie, een gegeven dat Nederland ook 
voor eigen doeleinden - zoals bij diplomatieke acties ten opzichte van Djocja 
- ten eigen nutte zou kunnen gebruiken.386

Niet alleen Beel en Jonkman hebben het kabinet ingelicht over de stand 
van zaken in de Indonesische kwestie op basis van hun eigen ervaringen in 
de Oost. Ook de CG-leden Schermerhorn en Van Poll zijn de ministers afzon
derlijk naar Nederland gevolgd voor een informatieronde. De CG-leden 
hadden goed begrepen dat tijdens de ministeriële rondreis in Indië in wezen 
de teerling was geworpen, zodat zij er behoefte aan hadden bij een bezoek 
aan Nederland hun politieke achterban in te lichten over de stand van zaken 
en vooruitzichten in Indië. Aldus kon de CG ook het kabinet op 29 mei 1947 
een verslag geven van de ervaringen met de Republiek bij de uitvoering van 
de overeenkomst van Linggadjati.

De beide CG-leden hadden ieder een onrustig wordende achterban heel 
wat uit te leggen. Schermerhorn had te maken met een partij, waarbinnen de 
mogelijkheid dat Nederland met geweld tegen de Republiek zou moeten op
treden nauwelijks verteerbaar werd geacht. De PvdA had zich nu eenmaal 
ingezet voor een vreedzame dekolonisatie naar de lijnen van de koninklijke 
rede van 1942, zoals ook onderstreept in het Akkoord van Linggadjati. Van 
Poll moest op zijn beurt de KVP overtuigen van het feit dat een militaire ac
tie, die binnen deze partij meer en meer als enige uitweg ter redding van het 
"aangeklede" Akkoord van Linggadjati werd gezien, geen oplossing voor al
les kon bieden. Zo heeft Van Poll in de vergadering van het partijbestuur van 
de KVP van 6 juni 1947, waarbij onder meer de Tweede Kamer- en bestuurs
leden Andriessen, Romme en Stokman aanwezig waren, een toelichting ge
geven op de situatie in Indië, na het sluiten van hetgeen hij de "Engelse over
eenkomst" noemde. Van Poll duidde "Linggadjati" zo aan, omdat het ging 
om een korte overeenkomst waar Nederlanders volgens hem gewend waren 
aan uitgewerkte overeenkomsten die gegeven de (Grond)wettelijke moge
lijkheden, de tijdspanne en outillage op dat moment echter de enige moge
lijkheid was. Van Poll meende dat aan beide kanten de oppositie tegen het 
Akkoord invloed had en de ruimte voor de regeringen beperkte, het meest 
echter aan republikeinse zijde. Dat had bij de Republiek tot gevolg dat de 
uitvoering van het Akkoord werd getraineerd, waartegenover aan Neder
landse zijde de financiële uitputting ras naderbij kwam met alle gevolgen 
voor de Nederlandse militaire kracht. De CG was dan ook volgens Van Poll 
in zijn voordracht voor het KVP-bestuur tot de conclusie gekomen dat het zo 
niet langer ging, waarin de ministers Beel en Jonkman haar waren bijgeval
len en besluiten hadden genomen. Van Poll verwachtte dat de Republiek de 
eisen tot uitwerking van het Akkoord (de 27-mei-voorstellen) gedeeltelijk 
zou aanvaarden en gedeeltelijk zou verwerpen. Aangezien de CG niet meer
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zou onderhandelen, had de regering volgens hem te beslissen over de aan
vaardbaarheid van een mogelijk antwoord van de Republiek. Was het ant
woord volgens de regering onaanvaardbaar, dan was naar de mening van 
Van Poll militair ingrijpen onvermijdelijk. Militair was een dergelijk optre
den tegen de Republiek voor Nederland volgens het CG-lid geen probleem. 
Wél zag hij moeilijkheden voor de tijd erna ten gevolge van guerilla, terreur 
en de onvermijdelijke contra-terreur. De lasten voor Nederland, die zouden 
voortvloeien uit het overeind houden van de nodige divisies ter verzekering 
van de rechtsorde, moesten niet onderschat worden. De conclusie van Van 
Poll was dan ook dat een militair optreden voor beide volkeren een ramp 
was, die echter onvermijdelijk was. In dit kader waarschuwde hij nog voor 
de houding van de V.S., die alles wat wees op een koloniaal systeem ver
wierpen en niet toegankelijk zouden zijn voor een militair ingrijpen. Het 
verhaal is zonder veel discussie aanhoord. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat 
dit verhaal het prestige van Van Poll in de ogen van Romme c.s. heeft verbe
terd. Het zal eerder een bevestiging zijn geweest van het oorspronkelijke 
oordeel van de politieke leiding van de KVP over het Akkoord van Linggad
jati, dat toen fouten zijn gemaakt die nauwelijks meer waren goed te maken.

Nog vóór het kabinetsberaad van 29 mei 1947 had Schermerhorn met 
Drees, PvdA-voorzitter Vorrink, Van der Goes, Logemann en Joekes gecon
fereerd, zodat hij wist dat binnen de PvdA grote ongerustheid bestond over 
de ontwikkelingen in Indië. In de vergadering van het partijbestuur van de 
PvdA van 19 mei 1947 was de bezorgdheid over de gang van zaken in Indië 
sedert de ondertekening van het Akkoord van Linggadjati geconstateerd en 
vastgelegd. De PvdA-politici was de ommezwaai tijdens het bezoek van Beel 
en Jonkman aan Indië in de bepaling van de politiek tegenover de Republiek 
niet ontgaan. Informatie uit de eerste hand had deze top in staat gesteld een 
beeld van de problemen in Indië te vormen. Zo had het PvdA-Tweede Ka
merlid Palar op zijn rondreis in Indië ten laste van de PvdA-partijkas, van 9 
maart tot en met 23 mei 1947, de nodige aanwijzingen gekregen dat militair 
optreden serieus kans maakte als politiek niets meer bereikt kon worden. 
Palar achtte in zijn berichtgeving aan het PvdA-bestuur de mogelijkheden 
voor politieke overeenstemming gering. Andere PvdA-Kamerleden, te weten 
E. Kupers en J.G. Suurhoff, hadden in hun functies als voorzitter respectie
velijk bestuurder van het N W  een congres van de republikeinse vakcentrale 
SOBSI in Malang bijgewoond en bij die gelegenheid ook contact gehad met 
Soekarno en Hatta. De jegens Nederland vijandige sfeer was de Nederlan
ders opgevallen. De nodige republikeinse grieven, zoals over de militaire 
opbouw aan Nederlandse kant, waren tegenover de genoemde Kamerleden 
geuit. Deze Kamerleden concludeerden dat alleen een royaal gebaar aan Ne
derlandse kant de zaak kon redden, waarbij zij waarschuwden voor wereld
wijde boycot tegen Nederland in geval van een militaire actie. Zowel tegen
over de CG en de ministers in Indië, als tegenover partijgenoten in Neder
land hebben zij deze conclusies uitgedragen. Zijn Indische ervaringen stelde
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Suurhoff later in staat Beel partij te geven, toen laatstgenoemde - zoals nog 
zal worden beschreven - de NVV-bestuurder begin juni 1947 voor een on
derhoud over implicaties van de Indonesische kwestie op binnenlands-soci- 
aal terrein heeft uitgenodigd. Naar aanleiding van de binnengekomen in
formatie en hetgeen Schermerhorn in het genoemde onderhoud met Drees 
en de Indonesië-kerngroep van de PvdA voordroeg kan de vrees voor een 
militaire confrontatie met de Republiek bij de betrokken PvdA-politici 
slechts zijn vergoot. Begrepen werd dat bij een militaire actie de partij in een 
zeer lastig parket zou komen, verscheurd als zij zou worden tussen de eerder 
bepaalde partijlijn (geen geweld) en de noodzaak het regeringsbeleid bij de 
uitvoering van het Akkoord van Linggadjati te steunen. Drees was bijvoor
beeld zich weliswaar bewust van de risico's verbonden aan een militaire ac
tie, maar had toch ook grote kritiek op de houding van de Republiek. Wel
licht dat, zoals in de PvdA-top over hem werd geoordeeld, de calvinistische 
achtergrond bij Drees een rol speelde in diens oordeel over de Republiek: een 
overeenkomst diende toch gewoon te worden nagekomen? "Hoe gek het ook 
is, ook achter Drees staat iets der schemering van de gezagstheorie", zoals 
Schermerhorn in zijn dagboek noteerde. In ieder geval moet de CG-voorzit- 
ter begrepen hebben dat met het oog op de nationale politieke verhoudingen 
ook weer niet te hard van stapel moest worden gelopen. Van Mook kreeg 
dan ook van Schermerhorn bericht dat een militaire actie in de PvdA uiterst 
moeilijk verkoopbaar zou zijn en alleen denkbaar, wanneer alle andere mid
delen zouden zijn uitgeput. Het ligt voor de hand dat Schermerhorn daarom 
in het genoemde kabinetsberaad in de avond van de 29e mei 1947 in verge
lijking met zijn Indische stellingname wat gas heeft teruggenomen en zijn 
toezegging jegens de betrokken PvdA-politici, om een nader beroep op 
Djocja, vermindering van de troepensterkte en internationale interventie in 
dit kabinetsberaad ter discussie te stellen, gestand heeft proberen te doen.387

Uitgaande van de CG-nota "Analyse en perspectieven inzake het Indone
sische vraagstuk medio Mei 1947" betrok Schermerhorn in de bijzondere ver
gadering van het kabinet op 29 mei 1947 de stelling dat aan Nederlandse zij
de na de definitieve ondertekening van "Linggadjati" te veel gestreefd was 
naar korte-termijn-resultaten en verzuimd was een volledig plan, met name 
op staatkundig terrein, aan de Republiek voor te leggen. Het kwam er der
halve op neer dat Schermerhorn weliswaar niet ontkende dat de wil tot sa
menwerking bij de Republiek kennelijk ontbrak, maar hij bracht daartegen
over in het geding dat er weinig ondernomen was om de kernen van het Ak
koord van Linggadjati - federatie, Unie - tot leven te wekken en daarmee de 
problemen over de overgangsperiode bij voorbaat weg te nemen. Hij legde 
derhalve sterk de nadruk op de spoedige opbouw van een de-facto-federaal 
gezag. Hij vond het daarom al met al voorbarig om de Republiek geheel in 
het ongelijk te stellen. De beantwoording van de 27-mei-voorstellen kon over 
de houding van de Republiek uitsluitsel geven. Schermerhorn had echter 
duidelijk enig begrip voor het wantrouwen bij kringen in de Republiek tegen
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de federatie of tegen onderschikking aan organen, die niet naar rato van het 
belang van de Indische gewesten waren samengesteld. Hij bepleitte dan ook 
om de landvoogd te machtigen persoonlijk naar Djocja te reizen voor een ge
sprek met Soekarno voor het geval de Republiek een onbevredigend ant
woord zou geven op de Nederlandse nota. Een militaire actie moest immers 
zo mogelijk worden voorkomen. Maar Beel en Drees achtten dit onaan
vaardbaar, omdat door een dergelijke stap de schijn kon worden gewekt dat 
aan de in de nota van 27 mei gestelde hoofdpunten kon worden getornd. 
Van Poll was het hiermee eens. Voor hem was de tijdnood de allesbeheer
sende factor. De vraag was natuurlijk of de nota van 27 mei, die volgens Van 
Maarseveen het kabinet eigenlijk voor een fait accompli had gesteld, in al 
haar zwaarte goed was overwogen voor het geval de Republiek de voorstel
len zou aanvaarden of verwerpen. Beschikte de Indische regering, zoals Lief
tinck vroeg, over mensen en middelen om hetzij de samenwerkingsmodellen 
op te zetten, hetzij bij militaire actie nieuwe gebieden te besturen? Het bleek 
een schot in de roos, want zowel Beel als Schermerhorn meenden dat op dit 
gebied problemen te voorzien waren. Schermerhorn meende echter dat er 
geen andere uitweg was dan de weg van de 27-mei-voorsteIlen te gaan. Java 
en Sumatra konden niet aan hun lot worden overgelaten. Een militaire actie 
was, bij onvoldoende samenwerking met de Republiek, minstens nodig om 
de enclaves onder Nederlands gezag "self-supporting" te maken, op voed- 
selgebied en economisch (ondernemingen). Anders dan Beel voelde Scher
merhorn er niet veel voor om de loyale uitvoering van het Akkoord als cri
terium voor een besluit tot militaire actie te nemen, aangezien volgens hem 
de Republiek zich op een andere visie op het Akkoord kon beroepen. De mi
nisterraad besloot tenslotte op voorstel van Schermerhorn om internationale 
steun, vooral in Amerika, voor de Nederlandse voorstellen van 27 mei 1947 
te werven en de Republiek onder internationale druk te zetten. De nota van 
27 mei 1947 was inmiddels aangeboden aan de ambassadeurs van de V.S. en 
Engeland, waaraan de nodige bijlagen zouden worden toegevoegd. De beide 
Kamers van de Staten-Generaal, de Raad van State en de pers zouden even
eens van deze nota met bijlagen kennis kunnen nemen. Het was wederom 
Lieftinck die, bezorgd over de gehele affaire, met klem vroeg te zorgen dat 
alle formaliteiten ter inleiding van een militaire actie in acht werden geno
men, nadat hij ook nog thema's had aangesneden als een V.N.-bemoeienis op 
voorspraak van de Republiek en de binnenlandse oppositie in geval van een 
militair ingrijpen.388

Nadat ook het Staatshoofd verslag was uitgebracht van de ervaringen van 
Beel en Jonkman in de Oost, kwam het kabinet op maandag 2 juni 1947 weer 
te spreken over de consequenties van de 27-mei-voorstellen. Op de dag tevo
ren had Schermerhorn geconfereerd met de Indonesië-groep van de PvdA 
(Van der Goes, Vorrink, Joekes, Logemann) en de PvdA-ministers, teneinde 
tot een gezamenlijke strategie te komen. Die opzet van Schermerhorn is mis
lukt, zodat men uit elkaar was gegaan op hoop van zegen. Duidelijk was wel
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dat de PvdA-ministers er weinig voor voelden met de PvdA-man in de CG 
een bijzondere informatieband te onderhouden en dat deze ministers hun 
verdeelde opinies over de oplossing van het Indonesische geschil voor zich 
wilden houden. Ruwweg kon slechts worden geconstateerd dat Jonkman en 
Vos zich onderscheidden van Drees en Neher in de inschatting van de nood
zaak tot militaire actie. Het beloofde derhalve spannend te worden in de ka- 
binetszitting van 2 juni 1947, waar de conclusies uit de buitengewone verga
dering van de ministerraad met de CG moesten worden getrokken. Beel 
heeft aan het begin van de vergadering van 2 juni dit overleg met de CG 
weinig bevredigend genoemd, waarbij hij refereerde aan de in Indië door 
hem en Jonkman bij de landvoogd en de CG aangetroffen zienswijze dat mi
litaire actie onvermijdelijk was. Die zienswijze had hen toen juist verrast. Het 
was Beel kennelijk niet ontgaan dat Schermerhorn in Nederland onder druk 
van zijn partij wat was teruggekrabbeld. Beel wilde nu dat het kabinet zich 
de consequenties van de 27-mei-voorstellen nogmaals goed voor ogen stelde. 
Het is niet onmogelijk dat Beel inmiddels het verslag van de al eerder ge
noemde, eind mei 1947 gemaakte reis van een aantal hoge ambtenaren van 
het Nederlands-Indische bestuur onder aanvoering van de directeur-gene
raal Algemene Zaken Idenburg, ter overhandiging en toelichting van de 27- 
mei-voorstellen in Djocja, in handen had gekregen. Idenburg stelde in dit 
verslag, gedateerd 31 mei 1947, dat de Republiek een masker droeg, passend 
in de Indische cultuur. De Republiek had derhalve volgens dit verslag de 
neiging om een irreële wereld van nationalistische en revolutionaire strijd 
belangrijker te vinden dan een op concrete punten, zoals samenwerking met 
de Nederlanders krachtens het overeengekomen Akkoord, stoelende werke
lijkheid. De Republiek leek onbekend met het complex van onderhandelin
gen, derhalve ook met de zienswijzen aan Nederlandse kant, was wantrou
wig jegens de bedoelingen van Nederland en afgesloten van de buitenwe
reld, aldus de samenvatting van de ervaringen van de delegatie. Idenburg 
twijfelde eraan of een militair ingrijpen deze afgesloten fantasiewereld kon 
doorbreken. Hoezeer Soekarno met klem algehele samenwerking had toege
zegd, indien hem maar op een belangrijk punt zoals door reductie in de Ne
derlandse troepenmacht psychologische steun zou worden geboden bij de 
doorbreking van de muur van wantrouwen in de Republiek, was Idenburg 
toch van mening dat hiervan weinig kon komen vanwege de strijdigheid van 
daadwerkelijke samenwerking (met Nederland) met de imaginaire wereld 
van Djocja. De zwaarste eis die derhalve aan Djocja kon worden gesteld, was 
uitvoering van de samenwerkingsgedachte van "Linggadjati". De groep- 
Idenburg was dan ook bezorgd of er nog wel iets in overleg bereikt kon 
worden. Militair optreden om een einde te maken aan een algemene verloe
dering in republikeins gebied zou de Republiek, die alleen kon denken in 
zwart-wit-schema's, zeker beschouwen als herstel van de koloniale verhou
dingen, aldus de groep-Idenburg. De ervaringen van deze groep hebben zo
wel in Batavia als in Den Haag zeker bijgedragen aan de sfeer van algemeen
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pessimisme over de kansen op een positieve reactie van de Republiek op de 
27-mei-voorstellen van Nederland.389

Gegeven de standpunten van de landvoogd en de CG, die de beide minis
ters in Indië hadden aangetroffen, heeft Beel gemeend ten behoeve van dit 
kabinetsoverleg van 2 juni 1947 de zaken nog eens goed op een rij te moeten 
zetten, waarbij hij tot een schets van twee stromingen kwam: een die bij een 
onbevredigende reactie van de Republiek op de Nederlandse voorstellen een 
militair ingrijpen onvermijdelijk achtte (hiertoe rekende Beel zichzelf) en een 
die bij een onbevredigend antwoord internationale bemoeienis bepleitte. Die 
laatste stroming werd blijkens een brief van minister Zonder Portefeuille 
Van Kleffens aan de premier vertegenwoordigd door deze minister en de 
ambassadeur te Parijs, oud-GG Van Starkenborgh Stachouwer. Beel las deze 
brief van de niet aanwezige Van Kleffens, die de brief na een op verzoek van 
Beel met de genoemde ambassadeur gevoerd gesprek had opgesteld over 
hun zienswijze op de consequenties van de 27-mei-voorstellen, vervolgens 
voor. Starkenborgh en Van Kleffens waren het er over eens dat militaire actie 
zonder meer, indien de Republiek op dat moment geen bakzeil haalde, grote 
bezwaren opriep. Hoewel Van Kleffens schreef weinig heil te verwachten 
van een actie, omdat bij bloedvergieten tussen twee "niet door de natuur bij 
elkaar gevoegde volken" onherroepelijk gelet op de historie (Alva in Neder
land; de Belgische en Amerikaanse opstanden) een breuk tussen de volken 
zou ontstaan, waren hij en Van Starkenborgh niet wars van een militaire ac
tie als laatste redmiddel voor het geval men geen vrijwillige evacuatie zoals 
Engeland uit India overwoog. Het ging beiden om het winnen van interna
tionale steun, in het bijzonder van de V.S. en Engeland, voor het Neder
landse standpunt, waarbij Van Kleffens refereerde aan de al eerder tijdens de 
kabinetsformatie in 1946 ten overstaan van Beel en Drees in Londen door 
hem en andere diplomaten bepleite internationalisatie van het Indonesische 
vraagstuk (zie in dit boek: Band A, hoofdstuk I, pp. 98-100). Zonder interna
tionale steun leek het Van Kleffens en Van Starkenborgh voor Nederland een 
hopeloze zaak een actie te ondernemen, die in Indië tot guerilla en vernielin
gen en in Nederland tot een financieel debacle zou leiden. Nederland zou 
zich in die situatie zien afgeschilderd als koloniale macht, die in strijd met 
het Handvest van de V.N. zou handelen. "Dat mag geen regering veroorza
ken, en ik voor mij zou daarvoor niet mede aansprakelijk willen zijn", aldus 
Van Kleffens in zijn brief. Uit de debatten over het voorstel tot internationali
satie van het conflict bleek dat het kabinet niets voelde voor inmenging van 
de V.N. in het geschil, noch voor officiële bemiddeling of goede diensten van 
de kant van de V.S. en Engeland. Ook arbitrage werd uitgesloten geacht. De 
Nederlandse verantwoordelijkheid bij de Indonesische kwestie was met dit 
alles niet in overeenstemming te brengen. Het kabinet besloot slechts om 
conform het voorstel van Van Boetzelaer een missie van twee personen, de 
Directeur Politieke Zaken Van Vredenburch en de regeringscommissaris in
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N aar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van N ederlandse zijde is in opdracht 
van het Foreign Office in Londen de Britse Consul-Generaal in Batavia, J.M .L. M itcheson, op 
6 juni 1947 naar Djocja gegaan om de republikeinse autoriteiten aldaar mee te delen dat de 
Britse regering de N ederlandse voorstellen van 27 m ei 1947 als een stap in de goede richting 
beschouw de en om deze autoriteiten aan te sporen de Nederlanders tegemoet te kom en op 
w eg naar een permanente oplossing van de problemen. V.I.n.r.: de A lgem een Secretaris van 
de Republiek Indonesia, m r.R.M . Abdul Gaffar Pringgodigdo; com m odore Soeryadarm a; 
president Soekarno en Consul-Generaal Mitcheson. (Foto Ipphos)

Verslag M itcheson op ommezijde.
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De Britse Consul-Generaal Mitcheson over zijn bezoek aan president Soekarno (zie foto ommezijde): 
"Mitcheson kreeg van Soekarno de verzekering dat het Republikeinse antwoord in verzoenende geest 
zou luiden en geen weigering zou inhouden van de Nederlandse voorstellen. De Republiek was bereid 
om de economische voorstellen te accepteren, doch er bestond enige onzekerheid bij haar met betrek
king tot de betekenis der militaire voorstellen en inzake de samenstelling van de Overgangsregering. 
Wat betreft de kwestie van de buitenlandse vertegenwoordigers zou het streven naar een eigen verte
genwoordiging van de Republiek worden opgegeven, doch Soekarno en Sjahrir opperden de mogelijk
heid dat Indonsië een eigen vertegenwoordiging zou hebben na het tot stand komen der Overgangsre
gering." (Uit: Aantekeningen van het aan landvoogd Van Mook door Consul-Generaal Mitcheson 
uitgebracht reisverslag, zoals op 7 juni 1947 door de chef DIRVO T. Elink Schuurman aan Den Haag 
over gebracht, in: Van der Wal IX, nr.107)
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algemene dienst Hirschfeld, via Londen naar Amerika te doen vertrekken ter 
mondelinge toelichting van de nota van 27 mei 1947 en het verkrijgen van 
stille goede diensten in de vorm van pressie op de Republiek. Dat men Enge
land wilde benaderen lag, na de bemoeienis van Engeland met de Indonesi
sche kwestie in de periode 1945-1946, voor de hand; dat de V.S. werd bena
derd sloot aan op de pogingen dit land voor financiële steun aan het herstel 
van Indië te winnen en op de al eerder genoemde verklaringen van de kant 
van de Amerikaanse ambassade, die wezen op een zeker ongeduld bij de 
Amerikanen over de ontwikkelingen in Indië, met name op economisch ter
rein (opening van de handel). De missie is na dit kabinetsberaad afgereisd en 
heeft een goed resultaat kunnen boeken: de beide mogendheden besloten 
hun diplomatieke vertegenwoordigers in Batavia naar Djocja te zenden om 
de redelijk geachte Nederlandse voorstellen te doen accepteren. De Britse 
consul-generaal in Batavia, J.M.L. Mitcheson, is daadwerkelijk naar Djocja 
afgereisd, al is diens heenreis door wat onnodig oponthoud geplaagd ge
weest; de Amerikaanse consul-generaal W.A. Foote moest op zijn instructies 
wachten, maar behoefde niet meer zelf op pad te gaan: het republikeinse 
antwoord was inmiddels binnengekomen. Dat antwoord schijnt wel degelijk 
onder invloed van het betoog van de Brit dat zijn regering de Nederlandse 
voorstellen aanvaardbaar achtte - de inhoud van de démarche van Foote zou 
op hetzelfde zijn neergekomen - van enige scherpe kanten te zijn ontdaan. 
Op verzoek van Lieftinck waren de V.S. en Engeland op de hoogte gesteld 
van het Nederlandse voornemen om na verheldering van de situatie met de 
beide landen in overleg te treden over de economisch-financiële samenwer
king. De Nederlandse bedoelingen en begrenzingen zijn Londen en Wash
ington goed duidelijk gemaakt.390

Het kabinet nam op 2 juni 1947 verder op voorstel van Beel het besluit om, 
gelet op de situatie van dat moment, personele mutaties in Batavia en Den 
Haag voorlopig achterwege te laten. Jonkman bleef er bij dat hij, juist door 
de ervaring van zijn reis naar Indië, niet opgewassen was tegen de werk
zaamheden van minister van O.G. in hun volle omvang. Zodra het landsbe
lang dat zou toelaten, wilde hij zijn portefeuille ter beschikking stellen. Van 
Mook werd dan wel als een autocratisch bestuurder gezien, maar hij beheer
ste volgens Jonkman als geen ander de gehele materie. Niettemin erkende hij 
dat Van Mooks gezag bij de Republiek tevens de achterdocht bij de Neder
landse bevolkingsgroep en het leger in Indië opwekte. Een opvolging van de 
landvoogd bleef dan ook op de agenda staan, evenals de aanvulling van de 
CG. Van Mook had kennelijk aan vertrouwen bij veel leden van het kabinet, 
zeker bij de KVP-ministers, gewonnen. Op de dag van het vertrek van de 
ministers uit Indië had Van Mook nog in een nota gevraagd om het volle 
vertrouwen en de volle steun van de Nederlandse regering: hoewel Van 
Mook zelf herhaalde malen had aangedrongen op zijn vervanging, wilde hij 
kennelijk niet op dat moment en ten gevolge van Nederlands-politieke 
overwegingen het veld ruimen. Hij heeft duidelijk willen voorkomen dat het
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spel tegenover de Republiek door een nieuweling op zijn stoel zou worden 
bedorven en getracht de bezoekende ministers, in het bijzonder Beel, te im
poneren met zijn besluitvaardigheid. Dat heeft effect gehad. Nu Van Mook 
zich had gemanifesteerd als een van de "hardliners" tegenover Djocja ter- 
wille van de doorvoering van het Akkoord van Linggadjati en Beel en Jonk
man het kabinet hadden laten weten personele mutaties op dat moment niet 
zinvol te achten, is vanuit de politiek - i.c. de politieke leiding van de KVP - 
geen druk meer uitgeoefend om Van Mook op dat moment te ecarteren. De 
gedoodverfde opvolger van Van Mook, AKU-directeur Meynen, trok uit de 
hem door Beel verstrekte inlichtingen over het standpunt van de regering de 
conclusie dat Van Mook voorlopig wel zou aanblijven, dat zijn mogelijke be
noeming daarmee was vervallen en dat hij zich niet meer beschikbaar hield. 
De CG kon daarentegen op weinig prestige bij een meerderheid van het ka
binet meer rekenen. Als uitdrukking van de continuïteit in het Linggadjati- 
beleid aan de vooravond van mogelijk harde beslissingen is de CG niettemin 
nog enige tijd gehandhaafd, in de beperkte rol van adviseurs. De landvoogd 
en Den Haag zouden voortaan direct aan de touwtjes trekken en de onder
handelingen met de Republiek bepalen met het gevolg dat de CG zich gaan
deweg overbodig zou gaan voelen.391

Het belangrijkste besluit van het kabinet betrof het voorstel van Beel om 
principieel een houding te bepalen voor het geval de nota van 27 mei onbe
vredigend zou worden beantwoord. Beel wilde niet het risico van een crisis 
lopen, wanneer na de republikeinse reactie op de nota mocht blijken dat het 
kabinet op dit principiële punt verdeeld was. De premier haalde echter wei
nig binnen. Zo verklaarde Drees als eerste in de rij dat hij een militaire actie 
in beginsel niet afwees: de Nederlandse troepen waren immers niet voor 
niets naar Indië gegaan. Aan de andere kant wilde hij wel eerst het republi
keinse antwoord afwachten, een opvatting die Van Maarseveen en Vos deel
den. Voor Neher kwam het er op aan naar buiten toe de militaire actie als 
uiterste middel te presenteren. Mansholt wees er weer op dat allereerst 
moest worden afgetast of een militair ingrijpen nationaal en internationaal 
wel mogelijk was. Beel moet daarop kennelijk hebben ingezien dat de vraag
stelling aangescherpt moest worden om de Raad op één door hem gewenste 
lijn te krijgen. Hij confronteerde derhalve de Raad met zijn veronderstelling 
dat geen van de leden er aan dacht Java en Sumatra te abandonneren. Het 
bleek echter dat een minister - waarschijnlijk Vos - zich deze situatie in een 
noodgeval wél kon indenken. Het zou zeker niet gelukt zijn om de Raad met 
algemene stemmen te laten verklaren dat bij een onbevredigende beant
woording van de nota van 27 mei een militaire actie niet bij voorbaat moest 
worden verworpen, indien Lieftinck niet met het voorstel was gekomen om 
bij communiqué na afloop van het kabinetsberaad nadrukkelijk de Linggad- 
jati-lijn van de regering te onderstrepen. De schijn van een koerswijziging, 
zoals hier en daar naar aanleiding van de 27-mei-voorstellen was geconclu
deerd, moest worden voorkomen. De regering moest derhalve in de visie
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VOLKSTELLIN G-INDISCRETIE

—  „En ivat is Uw beroep? ”

— „Ssst. . .  .ƒ”

Uit: Het Parool 30 mei 1947 (L.J. Jordaan)

AKU-directeur mr. J. Meynen en de geruchten over zijn benoem ing op een van de zogeheten 
Indische posten.
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van Lieftinck de hoop uitspreken dat de Republiek de nota zou aanvaarden 
en uitvoeren, waardoor de grondslag kon worden gelegd voor vermindering 
van de sterkte van de Nederlandse krijgsmacht in Indonesië op voet van we
derkerigheid. Mocht het antwoord van de Republiek teleurstellend zijn, dan 
zou de Nederlandse regering geen verdere onderhandelingen meer voeren 
en op andere wijze er naar streven conform haar verantwoordelijkheid aan 
de onhoudbare toestand in Indonesië een einde te maken. Het program van 
"Linggadjati" zou bij dat alles het richtsnoer blijven. Een communiqué van 
deze strekking, opgesteld door Jonkman tijdens de vergadering van het ka
binet, is na afloop van het beraad vrijgegeven. Naar aanleiding van hetgeen 
Beel daaromtrent pro en contra had vermeld, heeft het kabinet zich ook bezig 
gehouden met de omvang van een militaire actie. De Raad besloot conform 
het voorstel van Drees om bij een militaire maatregel de landvoogd in over
leg met de CG een ruime armslag te geven ten aanzien van die omvang, zij 
het dat in ieder geval niet de bezetting van het republikeinse regeringscen
trum moest worden nagestreefd.392

Hoewel de dreiging van een grote militaire actie, waarvoor het kabinet in 
beginsel de deur had opengezet, niet in het communiqué van 2 juni 1947 was 
opgenomen, kon uit de context wel worden begrepen dat de Indonesische 
kwestie in een ernstige fase was beland. De publikatie van de 27-mei- 
voorstellen en het - als verschijnsel in de Nederlandse politieke geschiedenis 
tot dan toe zeldzame - communiqué na afloop van het kabinetsberaad, een 
en ander vergezeld van twee vertrouwelijke persconferenties van Jonkman 
voor binnen- en buitenlandse journalisten, gaf voldoende stof tot nadenken. 
Op 3 juni 1947 vroeg het wantrouwig geworden Tweede Kamerlid De Groot 
(CPN) de Kamer verlof tot het interpelleren van de minister-president en de 
minister van O.G. in verband met het genoemde communiqué, alsook inzake 
de nota die door de CG aan de republikeinse regering was gericht. Kamer
voorzitter Van Schaik wenste een dag uitstel en verklaarde op 4 juni 1947 aan 
het begin van de zitting, nadat de Kamer in beginsel het verlof tot interpella
tie aan De Groot had verleend, dat contact met de minister-president had 
uitgewezen dat de premier geen bezwaar had tegen het geven van inlichtin
gen, maar dat zulks met het oog op het landsbelang op een nader en zo 
spoedig mogelijk te bepalen tijdstip moest geschieden. De Kamer - de CPN 
incluis - ging met een daartoe strekkend voorstel van Van Schaik akkoord. 
Na afloop van deze zitting heeft Jonkman zich persoonlijk met De Groot 
over dit uitstel onderhouden. Tegenover de ongerustheid van De Groot over 
de mogelijkheid van een militaire confrontatie in Indonesië stelde Jonkman 
het optreden van de EVC-voorzitter B. Blokzijl bij een bezoek aan de Repu
bliek (het al eerder genoemde SOBSI-congres) aan de kaak. Blokzijl zou zich 
zeer anti-Nederlands hebben uitgelaten. Hoofdzaak was dat de regering de 
Republiek niet met openbare mededelingen en een openbaar debat bij de be
antwoording van de Nederlandse voorstellen voor de voeten wilde lopen. 
De regering meende dat Djocja alle ruimte moest worden gelaten om een
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constructief antwoord op de Nederlandse voorstellen te formuleren, waar
mee een militaire confrontatie kon worden voorkomen. Deze argumentatie 
heeft bij de regering zeker gegolden, toen eind juni nogmaals tot uitstel van 
een regeringsverklaring over de Indonesische kwestie was besloten en uit
eindelijk voor contact met de seniorenconventen van de beide Kamers was 
gekozen om vóór de regeringsverklaring inlichtingen over de genoemde 
kwestie en daarmee over de achtergronden van het herhaald uitstel van de 
regeringsverklaring te geven, Zoals nog nader zal worden beschreven heeft 
het CPN-Kamerlid Hoogcarspel op 1 juli 1947 een vergeefse poging gedaan 
om alsnog de door zijn fractiegenoot De Groot aangevraagde interpellatie op 
de agenda van de Tweede Kamer voor donderdag 3 juli 1947 te krijgen. Hij 
deed zulks naar aanleiding van het besluit van de voorzitter van de Tweede 
Kamer om, op grond van het door de regering gewenste uitstel van de rege
ringsverklaring en de bereidheid van de regering de Kamer op deze wijze in 
te lichten, het seniorenconvent bijeen te roepen. De kwestie van de interpel
latie eindigde met de mededeling van De Groot bij het begin van de debatten 
op 11 juli 1947 na de regeringsverklaring inzake Nederlands-Indië van 10 juli 
1947 in de Tweede Kamer dat hij zijn voorgenomen vragen in de discussie 
zou betrekken en derhalve afzag van een interpellatie.393

Kon de CPN nog als gering gevaar voor de politieke stabiliteit van het 
land worden behandeld, dat lag met de PvdA anders. Zo kon de invloed van 
het NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen) in de PvdA moeilijk 
onderschat worden en moest de regering rekening houden met de stemming 
in de grootste vakverenigingsorganisatie van het land. Het NVV was met de 
KAB (Katholieke Arbeidersbeweging) en het CNV (Christelijk Nationaal 
Vakverbond) op dat moment in de slag met de communistisch beïnvloede 
EVC, op 18 maart 1947 afgewezen als fusiepartner door het N W , over het 
loon- en prijsbeleid. De Raad van Vakcentralen (NVV, KAB, CNV) had zich 
gekeerd tegen de door EVC-ers begin juni 1947 uitgelokte wilde stakingen bij 
enkele bedrijven in het land (zie hoofdstuk VI, par. VI.d.). Indien de onte
vredenheid bij de werknemers in het land over de verslechtering van de 
koopkracht gegeven de loon- en prijsstop van 4 oktober 1946 kon worden 
aangewakkerd met onvrede over de politiek in Indië, kon de regering in ern
stige moeilijkheden komen. Weliswaar konden de grote vakorganisaties in 
Nederland worden beschouwd als steunpilaren van de bestaande orde en 
waren politieke stakingen zoals die in maart 1946 tegen de verlading van 
produkten uit Franco-Spanje een zeldzaam en in omvang beperkt verschijn
sel, het was niet zeker of het buitenlandse voorbeeld (Frankrijk, Italië) niet 
toch school zou maken, bijvoorbeeld binnen het N W , bij de aanscherping 
van het conflict in de Oost tegen de achtergrond van verslechterde sociaal- 
economische omstandigheden in het land. Dergelijke problemen op het so
ciale front zouden natuurlijk hun weerslag hebben op de PvdA en derhalve 
op de regeringscoalitie. Begrijpelijk dat Beel op 7 juni 1947 een gesprek voer
de met het Tweede Kamerlid voor de PvdA en bestuurder van het N W ,
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Suurhoff, die zoals eerder beschreven kort tevoren in Indië was geweest ter 
gelegenheid van het SOBSI-congres en daar ook gesproken had met republi
keinse leiders. Suurhoff liet Beel weten dat het N W  niet bij machte was om 
allerlei wilde en ook politiek getinte stakingen, zoals in het geval van een 
verscherping van de toestand in Indonesië, te voorkomen. Wél leek het 
Suurhoff wenselijk dat de regering trachtte de stemming in Nederland te 
kalmeren, bijvoorbeeld door de eerstvolgende troepenverschepingen naar 
Indië voorlopig op te schorten. Het kabinet besloot echter op 9 juni 1947, 
toen Beel verslag uitbracht van dit onderhoud en het voorstel van Suurhoff 
ter tafel bracht, dit niet over te nemen. Drees zou Suurhoff van dit besluit in 
kennis stellen.394 Suurhoff heeft vervolgens in het partijbestuur van de PvdA 
op 14 juni 1947 voorafgaand aan een vergadering van de PvdA-partijraad 
van dezelfde datum met succes het dreigement van een militaire actie uit een 
ontwerp-resolutie over de Indonesische kwestie weten weg te nemen. Het 
hoofdbestuur van het N W  heeft ook, toen de spanningen tussen Nederland 
en de Republiek over de 27-mei-voorstellen blijkens de persberichten over de 
gevoerde correspondentie en de mededelingen in de bevriende politieke cir
cuits opliepen en de militaire confrontatie zich aankondigde, na beraad op 29 
juni 1947 een communiqué uitgegeven, waarin aandacht werd besteed aan 
de kritieke situatie. Het hoofdbestuur van het N W  liet weten dat, zolang de 
Nederlandse regering in overeenstemming met de uitdrukkelijke wil van de 
volksvertegenwoordiging zich bleef stellen op de wederzijds aanvaarde 
overeenkomst van Linggadjati, er voor het N W  geen aanleiding was stelling 
te nemen tegen de principiële lijn die de Nederlandse regering volgde. Wel 
deed het hoofdbestuur een "hartstochtelijk beroep" op de regering van de 
Republiek mee te werken aan de vorming van een interimregering, zoals 
door Nederland voorgesteld, omdat het N W  daarin een mogelijkheid zag 
langs vredelievende weg snel een oplossing te bereiken. De Nederlandse ar
beiders werden gewaarschuwd voor het drijven van "onverantwoordelijke 
elementen van rechts en links" die de totstandkoming van een vreedzame 
oplossing saboteerden, teneinde uit de dan ontstane problemen politieke 
munt te slaan. De bonden werden opgeroepen acht te slaan op het standpunt 
van het hoofdbestuur, indien de verdere ontwikkelingen daartoe aanleiding 
zouden geven.395 De regering heeft derhalve met de stemming binnen de 
grootste vakcentrale rekening willen houden; het N W  heeft op zijn beurt 
getracht een bijdrage te leveren aan de stabiliteit van het land op voorwaarde 
dat het Indië-beleid gestoeld bleef op de Linggadjati-beginselen. Dat is ook 
het standpunt geweest na het uitbreken van het militaire conflict tussen bei
de partijen; alleen zo kon het NW" zijn aanhang in toom houden en voor af
val naar uiterst links behoeden.

De regering en de PvdA wisten derhalve dat militaire actie niet alleen te
genover het buitenland, maar ook tegenover het binnenland alleen op sterke 
argumenten kon worden "verkocht". Tegenover de vermoedelijke steun van 
de rechterzijde in het Nederlandse politieke spectrum voor harder optreden
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tegenover de Republiek, moest rekening worden gehouden met erosie ter 
linkerzijde in het geval van militaire actie. Waar bijvoorbeeld binnen de 
ARP, waarvoor Schouten en Bruins Slot (zoals nog nader zal worden be
schreven in Het debat in de Tweede Kamer op 11 juli 1947) in mei-juni 1947 in 
Indië een kijkje waren gaan nemen, op allerlei bijeenkomsten de militaire 
aanpak als enige uitweg uit de problemen werd bepleit, moest binnen de 
PvdA van alles worden gedaan, zoals het voeren van breed overleg tussen 
partijbestuur en fracties met Indonesië-specialisten, om de rijen te sluiten 
achter de regeringspolitiek. PvdA-ministers als Drees en Jonkman konden 
dan wel in een dergelijk beraad zoals op 11 juni 1947 de regeringspolitiek 
verdedigen en de coalitiepositie van de PvdA in het kabinet aan de aanwezi
gen voorhouden, daartegenover stonden de opvattingen van personen als de 
Tweede Kamerleden Goedhart (beschouwd als aanvoerder van de Parool- 
groep) en Palar, die er op neerkwamen het militaire alternatief uit te bannen 
en de Republiek met vertrouwenwekkende maatregelen te benaderen.396

Op 8 juni 1947 werd het antwoord van de Republiek op de 27-mei- 
voorstellen aan de CG overhandigd. De antwoordnota kon moeilijk als be
vredigend worden aangemerkt door de Nederlands-Indische en Nederland
se autoriteiten. Het was een uitdagend gesteld stuk, ondanks enkele ver
zachtingen ten gevolge van het pleidooi van de Britse consul-generaal bij zijn 
démarche in Djocja om de Nederlandse voorstellen te aanvaarden, dat ken
nelijk bedoeld was om de onbuigzaamheid van de jonge Republiek jegens de 
voormalige koloniale mogendheid te tonen. Zo goed als aan Nederlandse 
zijde tijdens het bezoek van Beel en Jonkman aan Indië zelfbewustheid en 
zelfs overschatting van de eigen positie het hadden gewonnen van voorzich
tigheid en realisme met als resultaat de nota van 27 mei 1947, zo moet ook 
aan republikeinse kant gekozen zijn voor confrontatie in plaats van mee
gaandheid bij het opstellen van de antwoordnota. De toelichting op de 27- 
mei-voorstellen van de kant van de missie-Idenburg, alsook de daarbij gege
ven waarschuwingen, waren kennelijk terzijde geschoven, waarmee overi
gens de analyse van Idenburg van zijn indrukken te Djocja was bevestigd.397

De toon in die nota, gedagtekend 7 juni 1947, werd gezet in de inleiding. 
"Ook de regering van de Republiek baseert haar politiek op de overeen
komst van Linggadjati en verwacht, dat de Nederlandse regering de maatre
gelen in strijd met inhoud en geest van die overeenkomst ongedaan zal ma
ken", zo begon deze inleiding. De Republiek noemde vervolgens onder deze 
maatregelen de correcties op de perimeter bij Modjokerto en op andere 
plaatsen en de blokkade op de republikeinse havens. "Tot haar spijt is er 
echter nog steeds geen einde gekomen aan de vijandelijkheden", aldus de 
republikeinse antwoordnota. De vastgestelde demarcatielijnen werden nog 
voortdurend overschreden en separatistische bewegingen ondersteund, 
"waardoor de twijfel en onzekerheid omtrent de bedoelingen van de Neder
landse ten opzichte van Indonesia worden vergroot". De bal werd ook te
ruggekaatst op het punt van orde, rust en veiligheid. Volgens de Nederland-

2689



Nederlands-Indië

se nota van 27 mei 1947 zouden deze zaken in republikeins gebied niet ver
zekerd zijn. De republikeinse nota voerde aan dat talloze bezoekers van de 
Republiek zich hebben kunnen vergewissen van "de welvaart en vredigheid 
in republikeins gebied". Daarentegen waren er volgens de antwoordnota 
juist in "het door de Nederlanders bezette gebied" vele tekenen die wezen 
op het ontbreken van waarachtige democratische beginselen, zoals in de 
vervolging van republikeinen en de bestrijding van republikeinse uitingen, 
zoals het zingen van het republikeinse volkslied. Verder werd er op gewezen 
dat de vorming en vaststelling van de status van de gebieden buiten de Re
publiek tot dan toe, ook na de ondertekening van "Linggadjati", steeds uit
sluitend waren geschied door de Nederlandse regering, buiten medeweten 
en medewerking van de Republiek, "in strijd met de geest van samenwer
king overeenkomstig de bedoelingen van Linggadjati". De nota van de Re
publiek stelde voor de moeizame voortgang in de besprekingen over de uit
voering van "Linggadjati" de onenigheid in het Nederlandse kamp over in
houd en betekenis van deze overeenkomst en de miskenning aan Neder
landse kant van de geboorte van een nieuwe orde in de Oost verantwoorde
lijk. De nota sprak dan ook waardering uit voor het voornemen van de CG 
de overeenkomst van Linggadjati te willen verwerkelijken "op dezelfde wij
ze als de Indonesische delegatie dit steeds voor ogen heeft gehad". De repu
blikeinse leiders hadden de overeenkomst altijd integraal willen uitvoeren. 
In een analyse heeft de CG deze inleiding op de antwoordnota van de Repu
bliek een opeenstapeling van onware en tendentieuze opmerkingen en voor
stellingen genoemd, die in strijd was met de afspraak om aan beide zijden 
ophitsende en kwetsende propaganda te vermijden.398

Na deze opening in de antwoordnota kon moeilijk worden verwacht dat 
de Republiek de Nederlanders tegemoet zou komen op alle punten van de 
voorstellen van 27 mei 1947. In de puntsgewijze behandeling van de 27-mei- 
voorstellen werd uit de eerste regels al duidelijk in welke context dit stuk 
moest worden gezien. In de eerste alinea over de vorming van een interim
regering in Indonesië, stelde de antwoordnota de uitzondering van westelijk 
Nieuw-Guinea van het gebied van de deelstaat Oost-Indonesië aan de kaak 
als een daad buiten de volkswil om en in strijd met de geest van 
"Linggadjati". Het betreffende gebiedsdeel hoorde volgens de republikeinse 
nota bij Oost-Indonesië. De Republiek eiste verder inspraak bij de bepaling 
van de status van Borneo. Kortom: hier wierp de Republiek zich op als be
hoeder van geheel de archipel en als kern van de nationalistische beweging. 
Dit klonk door in de wijze waarop ingegaan werd op de Nederlandse voor
stellen inzake een de-facto collegiale regering op federatieve grondslag voor 
geheel Indonesië. De Nederlandse voorstellen behelsden een constructie als 
opmaat voor de invoering van de VSI, gekoppeld aan gelijktijdige voorbe
reiding van de Unie. De Republiek zweeg over de gedachte om de Unie voor 
te bereiden, maar pakte wel de gedachte voor een interimregering op als 
middel om de eigen positie te verstevigen en zo snel mogelijk de Neder-
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De leden van de Commissie-Generaal worden op 8 juni 1947, na overleg te hebben gevoerd 
over de recente ontwikkelingen in de Indonesische kwestie, bij hun vertrek naar Neder- 
lands-Indië uitgeleide gedaan door verwante politici. V.l.n.r.: de voorzitter van de PvdA en 
Tweede Kamerlid J.J. Vorrink; de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
S.L. Mansholt (PvdA); de voorzitter van de Commissie-Generaal prof.dr.ir.W. Schermer
horn; CG-lid M.J.M. van Poll; de voorzitter van de fractie van de KVP in de Tweede Kamer, 
mr. C.P.M. Romme. (Foto Anefo)
Schermerhorn, Van Poll en Romme enkele weken later over hetgeen in Nederlands-Indië 
zou kunnen of zou moeten gebeuren: zie ommezijde.
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Schermerhorn, Van Poll en Romme over de toestand in Indië (zie foto ommezijde):
"Hetgeen Jonkman heeft gezegd omtrent zijn ontmoeting in Batavia met Van Mook en ons, is gedeel
telijk juist. Toch acht ik het een beetje omgebogen. Wij hebben inderdaad gesteld, dat de tot heden 
bewandelde weg geen perspectief bood en dat wij van onze kant zeer snel aan het eind van ons verhaal 
zouden komen. Ik heb er vooral op gewezen, dat verder afgelijden voor rekening van het Kabinet zou 
dienen te komen en niet van o n s .... Ik zie de toestand vandaag zo, dat wij tegenover de Republiek een 
nog al fors geluid laten horen en dat uit tactische overwegingen mede ter ondersteuning van de con
structieve elementen moeten doen, maar de Regering straks enig water in de wijn zal moeten doen, 
vooral met betrekking tot deze gemengde gendarmerie, waar de hele zaak op knijp kan lopen." (Uit: De 
voorzitter van de Commissie-Generaal Schermerhorn aan het lid van de Tweede Kamer Vorrink, 26 
juni 1947, in: Van der Wal IX, nr.225, pp.472-473)

"Je weet dat ik, wat misschien staat te gebeuren, een ramp blijf achten, welke ik zoolang mogelijk heb 
trachten te voorkomen. Als de andere partij echter bepaald niet wil, is een overeenstemming onbereik
baar en kan de ramp niet worden afgewend; ik hoop alleen maar, dat zij niet dien omvang zal aanne
men, welke in vroegere omstandigheden zeker onvermijdelijk geweest zou zijn." (Het lid van de CG 
Van Poll aan het lid van de Tweede Kamer Romme, 29 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr.253, p.530)

"Ik hoop van harte, dat zal worden doorgezet - natuurlijk liefst vreedzaam, maar, als het niet anders 
kan, politioneel. Anders zijn hier brokken onvermijdelijk." (Uit: Romme aan Van Poll, 15 juli 1947, 
in: Van der Wal IX, p.531, aantekening 4)
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lands-Indische erfenis te liquideren. Zo diende tenminste de helft van de le
den van de interimregering uit vertegenwoordigers van de Republiek te be
staan en zouden besluiten bij meerderheid van stemmen worden genomen 
(geen eenstemmigheid). De landvoogd zou in de nieuwe positie van Hoge 
Commissaris zich gedurende de overgangstijd nog slechts kunnen uitspre
ken over zaken die onmiddellijk de Nederlandse belangen zouden raken. De 
taak van de interimregering zou onder meer gelegen zijn in de overdracht 
van bevoegdheden van de Nederlands-Indische regering aan de federale or
ganen en de deelstaten, aldus het republikeinse tegenvoorstel. De CG, in
middels weer teruggekeerd uit Nederland, concludeerde dan ook dat de 
antwoordnota van de Republiek de Indische regering niet wilde hervormen 
en aanpassen, maar wilde uitschakelen. De Nederlandse voorstellen tot het 
vormen van organen van samenwerking in Nederland ter voorbereiding van 
de Unie-structuur werden in de antwoordnota kortweg met één artikel be
antwoord. Voorgesteld werd de benoeming van een vertegenwoordiger van 
de interimregering in Nederland als voorloper van een Hoge Commissaris. 
De antwoordnota sloeg daarmee de fase van een gemeenschappelijke raad, 
toegevoegd aan de minister van O.G., over. Dezelfde teneur, namelijk het 
overslaan van de gemeenschappelijke fase ten faveure van een zo snel mo
gelijk zelfstandig optreden van de door de Republiek beheerste federatie in 
Indonesië, was te lezen in de enkele punten, waarmee de Republiek het uit
voerige Nederlandse voorstel tot regeling van de buitenlandse betrekkingen 
in de overgangsperiode beantwoordde. Aangezien het Nederlandse voorstel 
in beginsel erkende dat de VSI eigen buitenlandse betrekkingen zou kunnen 
vestigen, nam de Republiek dit kennelijk als uitgangspunt. De antwoordnota 
negeerde ook op dit punt de gedachte tussenfase van een raad, alsook de 
Nederlandse eis om de eigen republikeinse betrekkingen met vreemde mo
gendheden in te trekken. Daartegenover stelde de Republiek voor om on
middellijk na de totstandkoming van de interimregering de Nederlandse re
gering Indonesië te doen voordragen als lid van de V.N.. Tegelijk zou dan 
een begin kunnen worden gemaakt met eigen Indonesische vertegenwoordi
gingen in het buitenland. Art. 13 van het Akkoord van Linggadjati bond de 
toelating tot de V.N. echter aan de totstandkoming van de Unie tussen Ne
derland en Indonesië, zodat op dit punt een openlijke breuk met Linggadjati 
door de CG kon worden gesignaleerd. In strijd met de gedachte om de VSI 
als een economische eenheid te beschouwen, was de wens van de Republiek 
om het recht te hebben eigen handelsvertegenwoordigers aan een ambassade 
of consulaat van de interimregering in het buitenland aan te stellen teneinde 
over de bijzondere belangen van de Republiek te doen waken. Al aanvaard
de de Republiek in de antwoordnota de mogelijkheid om Indonesiërs te be
noemen in de buitenlandse dienst van Nederland, de CG concludeerde dat 
de grote verschillen inzake de regeling van de buitenlandse betrekkingen in 
de overgangstijd deze concessie zonder betekenis maakten.
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Van groot gewicht was natuurlijk het republikeinse antwoord op de Ne
derlandse voorstellen inzake de militaire samenwerking en de uitvoering 
van de bepaling van "Linggadjati" over de wederzijdse vermindering van de 
troepensterkte. Van een gemeenschappelijke gendarmerie, om over orde en 
rust in de gedemilitariseerde zones te waken, en van een gemeenschappelij
ke verantwoordelijkheid voor orde en rust, via een in te richten directoraat 
voor de binnenlandse veiligheid voor geheel Indonesië in handen van de fe
deratie, wilde de Republiek duidelijk niets weten. De republikeinse nota 
stelde inzake de demilitarisatie en bewaking van de demarcatiegebieden 
voor om wederzijds troepen terug te trekken, samen te werken waar repu
blikeins gebied door Nederlanders bezet werd gehouden en vervanging 
door republikeinse troepen noodzakelijk was en de gedemilitariseerde zones 
door de politie van de beide partijen te doen bewaken, waarbij voor Modjo
kerto en andere na 24 januari 1947 gewijzigde demarcatielijnen een speciale 
regeling moest worden getroffen ter bereiking van de oude toestand. De Ne
derlandse wens daden van geweld en sabotage op de grenzen van de bezette 
gebieden en tegenover de Malino-gebieden de doen beëindigen bleef onbe
antwoord. Tegenover de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de 
federatie voor rust en orde stelde de Republiek met klem dat de handhaving 
van rust en orde in het gebied van de Republiek de taak was van de politie 
van de Republiek "en niet die van het Nederlandse leger". Het voorstel tot 
samenwerking inzake het politieel toezicht ter zee bleef in de antwoordnota 
onbeantwoord. Tegenover de voorstellen over samenwerking bij de opbouw 
van de defensie van de nieuwe staat stelde de Republiek zich op het stand
punt dat de verdediging van de VSI een zaak van de staat zelf was via een 
nationaal leger, al sloot deze stelling volgens de republikeinse visie een bij
drage van een vreemd leger niet uit. Wel moest dan worden vastgesteld dat 
beide legers zouden strijden voor een gemeenschappelijk doel. Dat de defen
sie van de archipel een Unie-aangelegenheid kon zijn, werd in de antwoord
nota genegeerd. De vorming van een legermacht in niet-republikeins gebied 
gedurende de overgangstijd werd vervolgens een zaak genoemd van ener
zijds de Republiek en de andere Indonesische staten en anderzijds Neder
land. Nederland werd verder geacht hulp te bieden in de vorm van materi
aal en adviseurs; de rest werd overgelaten aan hetgeen beide staven 
(Nederland; VSI) zouden overeenkomen. Ook hier weer de neiging de toe
komstige federatie gelijkwaardig te stellen aan Nederland. Gemeenschappe
lijke verplichtingen werden ook op dit punt bij voorbaat geëcarteerd. Terwijl 
in de Nederlandse voorstellen de vermindering van de troepensterkte af
hankelijk werd gemaakt van de uitvoering van de 27-mei-voorstellen, stond 
de Republiek een onmiddellijke vermindering voor, aangezien het zou gaan 
om een politieke en psychologische kwestie.

Ogenschijnlijk kwam de Republiek de Nederlanders op het punt van de 
economische regelingen sterk tegemoet. De kwestie waar het om ging was 
natuurlijk de positie van de interimregering. In de Nederlandse voorstelleh
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kon in de overgangstijd de federale raad de-facto gezag uitoefenen, maar lag 
het de-iure gezag bij de Kroon. In de antwoordnota waren alle gemeen
schappelijke organen ondergeschikt aan de interimregering, die besluiten 
met meerderheid van stemmen zou nemen en waarin de Nederlandse zeg
genschap zou zijn uitgeschakeld (dus geen Nederlands-Indische regering in 
enigerlei vorm). De Kroon zou in republikeinse visie in de overgangstijd 
slechts een vetorecht hebben inzake directe Nederlandse belangen. Vandaar 
dat de Republiek verklaarde met de economische voorstellen, op detailpun
ten zoals de plaats van de Republiek in de diverse organen na, akkoord te 
kunnen gaan. Waar in de Nederlandse voorstellen de bestuursleden van de 
gemeenschappelijke organen met algemene stemmen zouden beslissen, wen
ste de Republiek beslissing bij meerderheid van stemmen. Teneinde het ge
wicht van de eigen deelstaat in deze organen te onderstrepen, wenste de Re
publiek de samenstelling van de diverse organen zodanig te doen zijn, dat 
de Republiek over de helft van de zetels kon beschikken. Zodra een van de 
andere vertegenwoordigers zich bij het nemen van een beslissing voor een 
door de Republiek ingenomen standpunt zou uitspreken of zich van stem
ming zou onthouden, beheerste de Republiek het veld. In de Nederlandse 
voorstellen kon geen deelstaat worden overstemd. Verdere verschilpunten, 
zoals in het geval van de Nederlandse voorstellen voor een deviezenfonds en 
een centraal voedingsmiddelenfonds, betroffen de zelfstandigheid van de 
deelstaat bij de uitvoering van de beslissingen. De besteding van de surplus- 
sen aan deviezen of aan voedingsmiddelen was volgens de Republiek een 
zaak van de afzonderlijke deelstaten. Zo meende de Republiek ook dat hef
fingen in het republikeinse gebied dienden toe te vallen aan de Republiek. 
Dat Indonesië ook door de Republiek als een tolgebied werd aanvaard, waar 
de heffingen in afwachting van een door de interimregering in te stellen 
douanecorps volgens de Republiek dienden te worden geïnd door de onder
scheiden douanediensten, werd hiermee kennelijk niet in strijd geacht. Con
trole op de heffingen vanuit het in te stellen deviezenfonds werd door de 
Republiek afgewezen. Zowel inzake dat fonds als de douaneregelingen 
bracht de Republiek een voorbehoud in het geding. Hoewel de Republiek 
toegaf dat deviezen moesten worden besteed aan het betalen van schulden 
aan het buitenland, werd daar omineus aan toegevoegd dat zulks slechts 
betrekking kon hebben op schulden "welke door de interimregering worden 
erkend". Bij de douaneregelingen noteerde de Republiek dat aansluiting zou 
worden gezocht bij de bestaande wetgeving en internationale verplichtingen, 
behoudens in zaken die door Nederland gedurende en na afloop van de 
oorlog zonder medewerking en medeweten van Indonesië tot stand waren 
gebracht.

Bij de economische regelingen was alles wat te maken had met de onder
nemingen in republikeins gebied cruciaal. De Republiek was bereid mee te 
werken aan de verkoop van ondernemingsprodukten, voordat de eigen
domskwestie zou zijn geregeld, maar zij negeerde de Nederlandse haast op
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dit punt en wenste een andere samenstelling van de hiermee belaste ver
kooporganisatie. In de antwoordnota werden van de opbrengst de door de 
Republiek gemaakte onkosten voor beheer en verkoop van de produkten af
getrokken. De teruggave van goederen van niet-Indonesiërs was een gevoe
lig thema. De antwoordnota besteedde aan dit onderwerp twee stukken: een 
inleiding op de economische regelingen en een aparte paragraaf. Voorop 
stelde de Republiek dat de eigendom van vreemdelingen, conform de over
eenkomst (art. 14), zou worden teruggegeven, behoudens in geval van die 
eigendommen, waarvan de Republiek de nationalisatie met vergoeding voor 
geleden schade nodig achtte. "Om het gehele produktieapparaat wederom 
ten volle te kunnen benutten, dient een juiste verstandhouding te bestaan 
tussen kapitaal en arbeid, met als grondslag een redelijk rendement voor het 
kapitaal en een menswaardig loon voor de arbeider", aldus de nota. De Re
publiek meende dat geen bijzondere veiligheidsvoorzieningen voor de te
rugkeer van de ondernemers nodig waren, indien dezen zich zouden aan
passen aan de nieuwe verhoudingen en zich zouden bevrijden "van de kolo
niale mentaliteit in het verleden". Concreet werd gesteld dat teruggave af
hankelijk was van het nakomen van enkele regels, zoals het opmaken van 
een inventaris en het scheppen van een goede verstandhouding met de 
werknemers die de bedrijven in stand hadden gehouden. Onmiddellijke te
ruggave, zoals de Nederlandse nota had gevraagd, was dat alles niet. De Re
publiek stelde verder voor om de staatsbedrijven direct en vijandelijke be
drijven via delegatie van de interimregering door de diensten van de deel
staat of regering van de deelstaat te laten beheren. In de Nederlandse voor
stellen zou de status van deze ondernemingen worden bepaald bij een defi
nitieve regeling. Tot slot van de antwoordnota werd het moment van de 
vorming van een interimregering gezien als draaipunt om de zogeheten re
publikeinse gouverneurs voor niet-republikeinse gebieden om te zetten in 
vertegenwoordigers van de Republiek bij de andere deelstaten (en vice ver
sa) en om de door Nederland bestuurde en bezette gebieden in republikeins 
gebied aan de Republiek te retourneren, los van enige regeling over de per- 
soneelsovemame of de politieke gevangenen. De Republiek erkende wel dat 
een regeling nodig was voor het in goede banen leiden van de politieke keu
ze voor deze of gene betrekking tot de VSI, maar de Republiek had aan het 
begin van de nota de de-facto positie van de Republiek sacrosanct verklaard. 
Ook hier gaf de Republiek weinig ruimte.

De Republiek krijgt enige bedenktijd en lijkt in te binden
De antwoordnota van de Republiek ging slechts op een enkel punt recht

streeks in tegen het Akkoord van Linggadjati - namelijk daar, waar de Unie 
in het geding was - en beperkte zich verder tot betwisting van de Nederland
se voorstellen om het Akkoord uit te voeren. Daar Nederland deze 27-mei- 
voorstellen echter als onaantastbare en uiterst redelijke eisen zag, lag het 
voor de hand dat de Nederlands-Indische en Nederlandse autoriteiten met 
de gevolgen van hun eigen standpunt werden geconfronteerd. De Republiek
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had het militaire dreigement duidelijk genegeerd en was de weg opgegaan 
van een soort schriftelijk onderhandelingsproces, zowel over de uitvoering 
als over de inhoud zelf (bijvoorbeeld de Unie) van de overeenkomst. De 
buitenwacht, niet bereid alle overwegingen aan Nederlandse kant te volgen, 
kon wel eens verwachten dat Nederland op het tegenvoorstel van de Repu
bliek had in te gaan, voordat naar de wapens zou worden gegrepen. Een eer
ste reactie van Amerikaanse zijde op de antwoordnota uit Djocja wees op een 
dergelijke houding. Het kabinet in Den Haag had dat wel voorzien en in het 
kabinetsberaad van 9 juni 1947 dan ook ten behoeve van de pers een door de 
ministers Jonkman en Van Kleffens ontworpen communiqué vastgesteld, 
waarin bekend werd gemaakt dat de eerste indruk van de nota van de Re
publiek bepaald teleurstellend was, waarbij de Republiek ervan beschuldigd 
werd letter en geest van "Linggadjati" geweld aan te doen en de uitwerking 
van het Akkoord te willen vertragen onder toewijzing van de schuld aan de 
Nederlanders.399

De Nederlandse regering kon dan wel haar teleurstelling uiten over de 
republikeinse nota, de vraag was wel wat er moest gebeuren na dit antwoord 
van de Republiek. Daarbij was allereerst het binnenlandse politieke draag
vlak bij mogelijke verdere stappen ten opzichte van de Republiek aan de or
de. Met name binnen de PvdA was men uiterst bezorgd over die mogelijke 
verdere stappen van de Nederlandse regering, wanneer de antwoordnota 
van de Republiek voor geheel onaanvaardbaar werd gehouden. Gerefereerd 
is al aan het overleg op 11 juni 1947 in de boezem van de PvdA - Jonkman en 
Drees met het partijbestuur, fracties en Indië-specialisten - over de als een 
"knap stuk werk" beoordeelde antwoordnota van de Republiek. De vrees 
voor het militaire alternatief, welke ongetwijfeld uiterst links in Nederland in 
de kaart zou spelen, stond daarbij centraal. Drees wilde de nodige onder
handelingsruimte voor de regering behouden en zette zich in om te verhoe
den dat de partijraad van 14 juni 1947 de regering met een resolutie op het 
militaire vlak zou hinderen. In de PvdA-top werd het militaire alternatief 
niet onder alle omstandigheden afgewezen, maar op dat moment zag men 
(nog) geen reden voor de toepassing van geweld en wenste men eerst de 
volle inzet voor het herstel van het vertrouwen tussen de Republiek en Ne
derland. De dreiging van het militaire alternatief moest derhalve in een uit
spraak van de partijraad zoveel mogelijk vermeden worden, evenzo de uit
sluiting van dat alternatief. De uiteindelijk als compromis gevonden resolu
tie van de PvdA-partijraad, gewijd aan de Indonesische kwestie, sprak te
leurstelling uit over de antwoordnota van de Republiek, die op onderdelen 
buiten de overeenkomst trad en voor Nederland grondwettelijke bezwaren 
opriep. Overtuigd dat een gewapend conflict heilloos zou zijn voor beide 
naties en een oplossing van het geschil zo spoedig mogelijk moest worden 
gevonden, deed de partijraad een "hartstochtelijk beroep" op de betrokken 
regeringen om een catastrofe te vermijden. Van de Nederlandse regering 
werd gevraagd om omtrent de meest dringende punten tot resultaat te ko-
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men, de daarvoor vatbare punten van het geschil aan arbitrage (conform 
"Linggadjati") te onderwerpen en vertrouwenwekkende maatregelen te ne
men, zoals aflossing en zo spoedig mogelijk verdere vermindering van de 
troepenmacht en correcties op personeel terrein en inzake de voorlichting 
vanuit Batavia over de Republiek. Tegenover de linkervleugel van de PvdA 
was het een verstandige stap om Goedhart naar Indië - dat hij aan beide 
kanten van de fronten ook in 1946 had bezocht - te sturen, waar hij na zijn 
ontvangst bij de CG contact had met de hoofdbesturen van de (in de regering 
vertegenwoordigde) socialistische partijen en organisaties in de Republiek, te 
weten de "Partai Sosialis", de "Partai Boeroeh Indonesia" en de "Pemoeda 
Sosialis Indonesia". Hij bracht hen door middel van een brief van het partij
bestuur van de PvdA (gedateerd: 17 juni 1947) en eigen toelichting namens 
dat partijbestuur de resolutie van de partijraad onder de aandacht, met de 
aantekening dat de non-coöperatieve houding van de Republiek op dat mo
ment (eind juni 1947) er toe kon leiden dat de PvdA uit de regering zou wor
den gedrongen om plaats te maken voor een veel rechtser én kolonialer be
wind. Het PvdA-bestuur had zich namelijk, aldus de boodschap, moreel en 
politiek garant gesteld voor de uitvoering van het Akkoord van Linggadjati, 
waarbij het als een erezaak werd beschouwd voor de geschiedenis van de 
mensheid het bewijs te leveren van de mogelijkheid van een vreedzame li
quidatie van de koloniale verhoudingen. De opvatting van de Republiek, 
zoals die in de antwoordnota van 8 juni 1947 op het punt van de staatkundi
ge opbouw was verwoord, zou echter een breuk met de geldende Neder
landse Grondwet betekenen. Volgens het PvdA-partijbestuur was dat ook 
een breuk naar letter en geest van het Akkoord. In de gegeven politieke ver
houdingen kon het standpunt derhalve niets anders betekenen dan de on
dermijning van de politiek van de PvdA, hetgeen volgens het partijbestuur 
de koloniale reactie slechts de kans kon geven, waarop zij steeds had ge
loerd.400 Blijkens hun uiteindelijke negatieve houding tegenover de conces- 
siepolitiek van Sjahrir heeft deze missie op de meerderheid binnen de be
doelde partijen weinig indruk gemaakt.

Op het binnenlands front moest de resolutie van de PvdA-partijraad mee 
worden gewogen in het politieke krachtenspel. Gevraagd om commentaar 
op deze resolutie liet Romme weten dat het door de PvdA-partijraad gewen
ste hernieuwde contact verenigbaar moest zijn met het door deze partijraad 
gehuldigde standpunt dat een oplossing van het geschil geen uitstel duldde. 
Arbitrage over punten, die apert in strijd waren met het Akkoord, achtte 
Romme onmogelijk met het oog op de mogelijke grondwetsschennis; over 
onbelangrijke punten was arbitrage niet nodig volgens hem. Verder achtte 
hij de bedorven sfeer voor rekening van de Republiek, zodat van de Repu
bliek stappen mochten worden verwacht om de sfeer te verbeteren. Ook 
Romme achtte zo spoedig mogelijke vermindering van de troepen in Indië 
gewenst, maar op dat moment onmogelijk. Derhalve moest worden doorge
gaan met het aflossingsschema, dat noch tot een vermeerdering, noch tot een
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vermindering van de troepensterkte mocht leiden. Dit standpunt nam ook de 
partijraad van de PvdA in. De aankomst van de 2e divisie in Indië - zie hier
voor ook hoofdstuk III in Band A, par. III.d, pp. 788-789, in dit boek - zou, 
zoals begin 1947 in het kabinet in overleg met de legerleiding in Indië was 
besloten, het aflossingsschema goed op gang gaan brengen, behoudens on
voorziene omstandigheden (noodzaak militaire maatregelen). De aankomst 
van deze 2e divisie schiep derhalve een belangrijk militair moment, waarvan 
het gewicht in politiek Nederland en in Indië goed werd beseft. Begrijpelijk 
dat het partijbestuur van de CPN met een resolutie kwam, waarin om her
opening van de onderhandelingen in Indië zonder dreiging met geweld en 
om een onmiddellijke troepenvermindering, tezamen met een vervanging 
van de civiele en militaire leiding in Indië door Linggadjati-gezinde perso
nen, werd gevraagd. Soortgelijke wensen, als door links op tafel gelegd, 
werden in een resolutie op een vergadering van de Vereniging Nederland- 
Indonesië op 18 juni 1947 in het RAI-gebouw in Amsterdam op voorstel van 
voorzitter Van Heuven Goedhart aanvaard met algemene stemmen. Wapen
geweld bood volgens de uitspraak van deze vergadering, waar onder meer 
Henriëtte Roland Holst sprak, geen oplossing. Het NIPO had inmiddels de 
stemming onder de bevolking over de aanpak van de Indische kwestie ge
peild, waaruit bleek dat 41% van de ondervraagden, waaronder in het bij
zonder aanhangers van de ARP en de PvdV, voor het afbreken van de on
derhandelingen was, 26% van de ondervraagden, waaronder in het bijzon
der aanhangers van de CPN en PvdA, voortzetting van de onderhandelingen 
wenste en 23% geen mening had.401

Voor minister Van Maarseveen was de resolutie van de partijraad van de 
PvdA reden genoeg om in het kabinetsberaad van 16 juni 1947 te pleiten 
voor snelle besluitvorming over de te volgen gedragslijn. Hij riep daarmee 
nogal wat op, want de verdeeldheid in het land had ook zijn schaduw ge
worpen op het kabinet. Toen Beel vaststelde dat het kabinet eigenlijk al een 
standpunt had bepaald - militaire actie, nadat de Republiek onbevredigend 
zou hebben geantwoord op een ultimatieve nota met een aantal vraagpun
ten -, werd hij weersproken en wel allereerst door Drees. Waar Jonkman ver
klaarde zich nog niet geprepareerd te hebben op een volledig principieel de
bat - het eindoordeel van de CG moest ook nog binnenkomen -, herinnerde 
Drees aan de inzet van de buitenlandse druk op de Republiek. Die zaak 
moest nog worden ondernomen. Verder achtte Drees arbitrage op daartoe 
geëigende punten niet verwerpelijk, conform de uitspraak van zijn partij. 
Beel, in het voetspoor van Romme, meende dat arbitrage niet aan de orde 
kon zijn. Volgens Beel stonden de status en de samenstelling van de interim
regering centraal in het geschil tussen Nederland en de Republiek, terwijl op 
vele andere punten, zoals de militaire paragraaf, de buitenlandse betrekkin
gen en de financieel-economische verhouding, het republikeinse antwoord in 
strijd was met het Akkoord. Anderzijds kwam Beel Drees tegemoet met de 
opmerking dat men inderdaad van mening kon verschillen over de vraag of
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het uiterste moment was gekomen. Een en ander was afhankelijk van de ef
fecten van de internationale druk en het republikeinse antwoord op de ulti
matieve nota.402

Van Kleffens, niet aanwezig op de vorige vergadering, waarschuwde in 
vervolg op zijn al eerder aangehaald schrijven aan Beel, wederom voor de 
gevolgen van een militair optreden, waar volgens de minister Zonder Porte
feuille iets te gemakkelijk over werd gesproken. Militair kon Nederland wel
licht sterk staan, politiek lag dat anders. De publieke opinie in de V.S. en En
geland zou bij een militair conflict zeker tegen Nederland gekant zijn, zowel 
omdat in de V.S. Nederland dan als koloniale mogendheid zou worden be
schouwd, als omdat Engeland niet zou aanvaarden dat Nederland een ande
re weg ging in Indië dan Engeland was gegaan in India. Van Kleffens wees 
in dit verband op de gevaren van boycot-acties, verminderde kredietverle
ning en - ook in Nederland - tegen de Nederlandse regeringspolitiek gerichte 
stakingen. Interventie van de V.N. kon door de Republiek in het geval van 
militaire actie zeker worden uitgelokt. In Indië zelf zou volgens hem moeten 
worden gerekend met verschroeide aarde-politiek, waarvoor het buitenland 
Nederland aansprakelijk zou stellen: "Het is nu eenmaal in het internationale 
verkeer zo, dat wie gelijk heeft, nog niet altijd gelijk krijgt." Van Kleffens be
schouwde een militaire operatie dan ook als een ramp voor Nederland; de 
regering had de plicht die af te wenden. Als concrete suggestie gaf hij de mi
nister van O.G. in overweging tegenover het buitenland een goed onder
scheid te maken tussen de Republiek als zodanig en de regering van de Re
publiek op dat moment. Nadat Beel Van Kleffens nogmaals had gewezen op 
het besluit van het kabinet in de vorige vergadering, viel Vos de minister 
Zonder Portefeuille bij.

De vergadering van het kabinet kreeg vervolgens een bijzondere wending, 
doordat de minister van Financiën in de verklaring van zijn partijgenoot Vos 
aanleiding zag om uitvoerig bij het door Van Kleffens geschilderde dilemma 
stil te staan en het kabinet te confronteren met zijn opinie over het Indonesi
sche vraagstuk. Lieftinck had in een eerdere fase van dit vraagstuk het be
lang van een goede verstandhouding tussen Nederland en de Oost op lange 
termijn zwaarder laten wegen dan de zekerstelling van alle Nederlandse be
langen op korte termijn, zoals tot uiting gekomen in zijn pleidooi in het ka
binet om de methode-Van Poll bij de definitieve ondertekening van het Ak
koord van Linggadjati te aanvaarden en in zijn voorstel om tot wederzijdse 
demobilisatie in Indië onder internationaal toezicht te komen als middel tot 
verlaging van de spanningen én van de militaire lasten. Nu hadden de finan
ciële jobstijdingen uit Indië en uit eigen land hem kennelijk op andere ge
dachten gebracht. De minister van Financiën ging steeds meer hechten aan 
de verzorging van de continuïteit in de financieel-economische relaties tus
sen Nederland en Indië als middel om beide landen voor een dreigend bank
roet te behoeden. Die continuïteit kon volgens hem het best worden gega
randeerd door de Nederlandse verantwoordelijkheid voor het wel en wee in
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Indië op dat moment en in de overgangstijd te onderstrepen. Vandaar dat 
Lieftinck in dit kabinetsberaad van 16 juni 1947 aansloot bij een korte op
merking van Huysmans, die had gewezen op het enige alternatief in het ge
val van blijvend verzet van de Republiek tegen het bouwwerk van 
"Linggadjati": evacuatie van Java en Sumatra, waarvoor militaire maatrege
len ook noodzakelijk waren. Hij onderkende wel de gevaren die door Van 
Kleffens waren geschetst in het geval van een militaire actie, maar hij achtte 
de geschetste gevolgen niet onvermijdelijk. Liever wees hij op de gevaren die 
Nederland stonden te wachten, indien aan de algemene en volgens hem ne
gatieve strekking van de republikeinse nota zou worden tegemoet gekomen. 
Volgens Lieftinck werd 10% van het volksinkomen in Indonesië verkregen, 
was 16% van het volksvermogen daar belegd en werd meer dan 20% van het 
deviezenbedrag uit samenwerking met Indonesië veilig gesteld. Ook Indo
nesië had, gelet op het achterblijven in sommige jaren van de baten bij de 
investeringen, voordeel bij deze samenwerking. Aan de arbeidersmassa 
moest men daarom volgens Lieftinck duidelijk maken dat de handhaving 
van het levensniveau - zo al mogelijk - volstrekt uitgesloten was, indien de 
economische samenwerking met Indonesië zou worden afgebroken. Lief
tinck onderstreepte dat het probleem slechts ging om de regeling van de 
overgangstijd. De verplichtingen die "Linggadjati" aan Nederland voor deze 
overgangstijd oplegde, diende Nederland met alle daaraan verbonden risi
co's na te komen. Studie van de antwoordnota van de Republiek had Lief
tinck ervan overtuigd dat de tegenpartij zich niet aan "Linggadjati" wilde 
houden, zodat de andere partij het recht en de morele plicht had om zo no
dig door militaire actie de nakoming van het Akkoord af te dwingen. Hoe
wel Jonkman zei tot dezelfde conclusie als minister Van Kleffens te komen 
en hij een pleidooi hield om de Republiek in de gelegenheid te stellen zich 
aan het Nederlandse standpunt te conformeren, liet hij zijn ergernis over de 
antwoordnota van de Republiek wel de vrije loop. Het feit dat de Republiek 
de Unie-gedachte negeerde, de overgangstijd wilde "overslaan" en een 
overwicht op de andere gebieden in Indië wilde verwerven was, samen met 
het ontwijken van het ultimatieve karakter van de Nederlandse voorstellen, 
voor Jonkman voldoende reden om de antwoordnota van de Republiek on
bevredigend te vinden. De Raad besloot om de V.S. en Engeland op de 
hoogte te stellen van de verkorte versie van het Nederlandse eisenpakket, 
die Nederland zou aanbieden aan de Republiek. Beel stelde resumerend vast 
dat de Raad militaire actie slechts in het uiterste geval wilde overwegen en 
dat een beslissing daarover zou worden genomen in het licht van de meest 
recente ontwikkelingen. Belangrijk voor de verhoudingen binnen het kabinet 
was dat tegenover de "duif" Van Kleffens de minister van Financiën zich in 
het kamp van de "haviken" had opgesteld, waardoor het voor de ploeg 
PvdA-ministers steeds moeilijker zou worden stand te houden tegenover de 
druk om de consequenties van de 27- mei-voorstellen te aanvaarden. De 
houding van Jonkman wees daar al op.
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Alvorens het kabinet zich op 19 en 20 juni 1947 in buitengewone zittingen 
zou bezig houden met de Indische ontwikkelingen en het opstellen van een 
instructie voor de CG ter beantwoording van de reactie van de Republiek op 
de Nederlandse voorstellen van 27 mei 1947, kwamen enige stukken binnen 
die konden bijdragen aan de oordeelsvorming van de kabinetsleden. Daar 
was allereerst het advies van de Raad van State van 17 juni 1947 op de ge
wisselde stukken tussen Nederland en de Republiek. De Raad van State, al 
eerder in dit hoofdstuk opgevoerd in oppositie tegen het wetsontwerp tot 
instelling van de CG, was van oordeel dat de nota van 27 mei 1947 een ver
dere capitulatie ten behoeve van de Republiek was, onder meer door te zeer 
de VSI als soevereine staat te beschouwen. De Raad van State achtte echter 
deze nota van 27 mei een gepasseerd station en wilde zich beperken tot een 
beoordeling van het republikeinse antwoord. Het kwam er op neer dat een 
ruime meerderheid van de Raad van State van oordeel was dat verder on
derhandelen met de Republiek geen zin had. De regering diende handelend 
op te treden, conform eerder gedane uitspraken in het parlement. Gelet op 
de resultaten van de onderhandelingen adviseerde de'Raad van State, al
thans in meerderheid, de CG op te heffen. Twee staatsraden van linkse res
pectievelijk eigenzinnige natuur, namelijk de oud-SDAP-voorman J.W. Al- 
barda en de oud-secretaris-generaal van O.K. en W. prof. dr. G.A. van Poelje, 
verklaarden in een afzonderlijk schrijven dat zij ernstig bezwaar hadden te
gen motivering, strekking en conclusie van het stuk van de Raad van State. 
Zij meenden dat een militair conflict rampzalig zou zijn voor Nederland en 
Indië. Gestreefd zou moeten worden naar overeenstemming op belangrijke 
punten, waarbij onenigheid zou worden opgelost door arbitrage. Tegenover 
Nederland, Indonesië en de wereld zou een gewelddadige oplossing volgens 
de twee staatsraden niet te verantwoorden zijn.403

Zoals voorzien zou de oordeelsvorming in het Nederlandse kabinet sterk 
worden beïnvloed door het advies van de CG, dat na veel interne strijd bin
nen en rond de CG - enerzijds meende Van Mook dat de Republiek geen sa
menwerking wilde en dus moest worden doorgetast; anderzijds wees 
Schermerhorn, pas terug uit Nederland, op de overwegingen binnen de 
PvdA - tot stand was gekomen. Na een uitvoerige analyse van de antwoord
nota van de Republiek, welke als basis diende voor een ontwerp-brief aan de 
Republiek, kwam de CG op 17 juni 1947 met het eindadvies over de ant
woordnota. De CG was unaniem van oordeel dat het antwoord van de Re
publiek volstrekt onbevredigend was en als zodanig geen basis voor verdere 
onderhandelingen. De CG zag op basis van deze conclusie nog slechts drie 
wegen: het abandonneren van Java en Sumatra; een beroep tot interventie op 
een internationale organisatie (V.N.) of op bepaalde grote mogendheden; het 
scheppen met eigen middelen van de voorwaarden, welke vervuld moesten 
worden om tot een deugdelijke uitvoering van het Akkoord van Linggadjati 
op Java en Sumatra te komen. De eerste weg achtte de CG technisch onuit
voerbaar en politiek en moreel, gezien de effecten op delen van de bevol-
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king, de economie van Indonesië en op de overige gebieden in de Oost, on
aanvaardbaar. Ook het beroep op de V.N. achtte de CG onvruchtbaar, omdat 
een dergelijk beroep de onhoudbare situatie te lang zou laten voortzieken 
met alle gevolgen voor de economische toestand in Indië "en voor de niet- 
Indonesische belangen". Wél bepleitte de CG goede voorlichting over de on
vermijdelijkheid van een keuze uit de aangedragen alternatieven bij de rege
ringen van de V.S. en Engeland. Mocht daaruit een bepaalde vorm van in
terventie voortvloeien, dan wilde de CG in ieder geval voorkomen dat de 
uitvoering van de Nederlandse voorstellen werd vertraagd. De derde weg 
kon volgens de CG wel begaanbaar worden geacht vanwege enerzijds de 
"lijn van vooruitstrevendheid in de politiek der Nederlandse regering" en 
anderzijds "door de klaarblijkelijke uit onmacht of onwil voortkomende on
deugdelijkheid van het republikeinse apparaat". De staatkundige perspec
tieven van "Linggadjati" boden volgens de CG het zo gewenste raamwerk. 
De CG beweerde ter toelichting van haar betoog ten gunste van de derde 
weg het volgende: verschillende "meer ontwikkelde en bezadigde" republi
keinen zouden overtuigd zijn van de gevaren voor de toekomst van het land 
bij afwijzing van de Nederlandse voorstellen; het verzet tegen de Republiek 
in bepaalde delen van Java en Sumatra was groeiende; ernstige tegenstellin
gen binnen allerlei groepen in de Republiek waren zichtbaar; de repercussies 
in binnen- en buitenland zouden, gezien de duidelijke bedoelingen van de 
Nederlandse regering, meevallen; gerekend kon worden op medewerking 
van Indonesische zijde aan de Nederlandse plannen vanwege de radicalise
ring in de Republiek, zoals tot uiting gekomen in enkele benoemingen, ter
wijl aldus ook de samenwerking met Oost-Indonesië en Borneo werd veilig 
gesteld. Een militaire actie zou derhalve volgens de CG niet gericht moeten 
zijn op onderwerping van de Republiek, maar op het verzekeren van eco
nomische objecten en het bestaan van de enclaves, het beëindigen van ter
reur in de bezette gebieden en het zo nodig verlenen van bijstand aan be
paalde bevolkingsgroepen. Alvorens tot een dergelijke actie kon worden be
sloten, diende naar het oordeel van de CG een ultimatum op basis van de 27- 
mei-voorstellen te worden afgegeven, waaraan moest worden gekoppeld de 
dreiging dat de regering conform de verklaring van minister Jonkman in de 
Tweede Kamer op 19 december 1946 - door de Republiek erkend als Neder
landse gebondenheid - naar eigen verantwoordelijkheid zou handelen. Dit 
advies van de CG was een goede reden voor CG-lid Van Poll om Romme, op 
diens ongeruste telegram met de dreiging van een openlijke breuk tussen het 
CG-lid en de KVP-Kamerfractie, te kunnen verzekeren dat er geen enkele 
reden voor ongerustheid was: aan de uitgangspunten van de 27-mei- 
voorstellen was immers onverkort de hand gehouden.404 Het kabinet werd 
tenslotte geconfronteerd met het oordeel van Borneo en Oost-Indonesië over 
de antwoordnota van de Republiek: het dagelijks bestuur van de West- 
Borneo-Raad en de regering van Oost-Indonesië wezen deze nota af. Beide
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instanties zagen in deze nota onvoldoende waarborgen voor de eigen rech
ten en belangen.405

Bij de opening van het kabinetsberaad op 19 juni 1947 wees Beel niet ten 
onrechte op het grote belang van de beslissing, waarvoor de regering zich 
gesteld zag. Duidelijk was immers dat een militaire confrontatie nauwelijks 
meer te ontgaan was, tenzij de Republiek alsnog op de Nederlandse voor
stellen volledig zou ingaan. Na een lange inleiding kwam Jonkman tot de 
conclusie de republikeinse regering nog eens de essentialia van de overeen
komst van Linggadjati voor te houden en een laatste kans te bieden om door 
aanvaarding van de voorstellen van de CG, die deze essentialia zouden be
vatten, mee te werken ter beëindiging van de bestaande onhoudbare toe
stand. Jonkman ging er van uit dat de Republiek kennelijk de onhoudbaar
heid van de bestaande toestand en derhalve de vastberadenheid aan Neder
landse kant onderschatte, alsook dat de Republiek onvoldoende de nood
zaak tot maatregelen op korte termijn van andere zaken, zoals het vraagstuk 
van het gezag in Indonesië in overgangstijd, uit elkaar hield. Jonkman moet 
in zijn voorstel vooral de stemming in zijn eigen partij, de PvdA, hebben la
ten meeklinken, alsook zijn eigen opvatting dat een militaire oplossing een 
uiterste middel was. Hij streefde er dan ook naar om op het laatste moment 
de misverstanden over en weer, die hij verantwoordelijk hield voor de im
passe, op te ruimen. Daarop wees ook het slot van zijn betoog. Nadat Jonk
man had voorgesteld Van Mook te machtigen bij verdere in gebreke stelling 
van de Republiek bij de uitvoering van het Akkoord over te gaan tot een zo 
beperkt mogelijk gebruik van militaire middelen - namelijk slechts ter ophef
fing van de bestaande noodtoestand en ter uitvoering van het Akkoord -, 
wees de minister van O.G. op de mogelijkheid dat de tekortkomingen aan 
Nederlandse kant, "vroeger en nu", naast de mogelijke onwil van de funge
rende regering van de Republiek verantwoordelijk konden zijn voor de im
passe van dat moment. Er was dus volgens hem alle aanleiding voor een 
laatste poging "een heilloos gewapend conflict" te voorkomen.

Nadat Van Boetzelaer een overzicht had gegeven van de standpunten van 
Amerika en Engeland in de Indonesische kwestie - Engeland was bezorgd 
over de mogelijkheid van een militair conflict; de V.S. waren tegen het ge
bruik van militaire machtsmiddelen gekant -, kon het debat in het kabinet 
over het voorstel van Jonkman beginnen. Vos opende de rij van ministers. 
Hij achtte het onmogelijk van de Republiek de integrale aanvaarding van alle 
CG-voorstellen tot in de kleinste details te verlangen. Hij vond dat instem
ming moest worden gevraagd met een klein aantal punten. Juist vanwege de 
vraag hoe het Nederlandse beleid in het binnen- en buitenland moest wor
den duidelijk gemaakt, sloot Mansholt zich bij Vos' standpunt aan. Ook 
Drees ging in deze richting, toen hij ervoor pleitte de Republiek een laatste 
reële kans te bieden, hetgeen niet kon worden bereikt door een bevestigend 
antwoord op alle CG-eisen. Een soortgelijk standpunt nam Van Maarseveen 
in, al vond hij wel dat na een onbevredigend antwoord geen tijd verloren
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mocht gaan. Beel zelf was bevreesd dat bij een keuze van onderwerpen voor 
een brief aan de Republiek andere, niet minder essentiële, onderwerpen op 
de achtergrond zouden raken. De Raad besliste op voorstel van Beel evenwel 
om van de Republiek de verwezenlijking van de essentiële punten van de 
nota van 27 mei 1947 te vragen, waarbij de landvoogd een tijdslimiet moest 
stellen. Van Kleffens had er op aangedrongen de nota aan de Republiek geen 
ultimatief karakter te geven, teneinde alles in het werk te stellen om de Re
publiek positief op de Nederlandse voorstellen te laten reageren en een mi
litair alternatief te vermijden. Uitgangspunt bleef dat de onhoudbare situatie 
om een oplossing vroeg, waarbij ook de verhouding tot Oost-Indonesië en 
Borneo geen verdere onderhandelingen met de Republiek op basis van de 
antwoordnota van Djocja toeliet. Aangezien over de tot dan toe gevolgde 
procedure eenstemmigheid bestond tussen de landvoogd en de CG, diende 
de regering in Den Haag geen beleid te voeren dat daarmee in strijd zou ko
men. Wél werd voorop gesteld dat de V.S. en Engeland van het onhoudbare 
van de situatie op de hoogte zouden worden gesteld. Het voorstel van Vos 
om een militaire actie in Indië tevoren afhankelijk te stellen van de instem
ming van deze twee mogendheden hadden Beel en vele andere kabinetsle
den verworpen. Aan de andere kant had Van Boetzelaer met klem gewezen 
op de onmogelijkheid om deze twee mogendheden op dat moment ervan te 
overtuigen dat alle middelen voor een bevredigende oplossing in de Oost 
waren uitgeput. Omdat Drees er met name op had aangedrongen de nodige 
ruimte voor politieke druk vanuit Londen en Washington op de Republiek in 
de tijdslimiet te verrekenen en deze vervolgens mondeling aan de premier 
van de Republiek te doen meedelen, waartegenover Huysmans op het ele
ment van de militair gunstige data had gewezen, werd de besluitvorming 
over de limieten verschoven. Toen Beel voorstelde met straffe hand aan 
tijdslimieten voor de aanvaarding van de kern van de Nederlandse voor
stellen en voor de verwezenlijking daarvan vast te houden onder de waar
schuwing dat met deze regering van de Republiek wel eens geen samenwer
king te bereiken viel, wenste Vos dat het telegram aan de landvoogd, met 
instructie en machtiging om militaire voorbereidingen te treffen, in het kabi
net zou worden besproken. Evenzo achtte Vos voorafgaand contact met KVP 
en PvdA noodzakelijk. Het kabinet besloot hiertoe, zij het dat het contact met 
de regeringspartijen zou worden beperkt tot overleg tussen de premier en de 
ministers Jonkman en Drees met de twee fractievoorzitters.406

Dit overleg heeft op zaterdagmorgen, 21 juni 1947, plaatsgevonden. Beide 
fractievoorzitters steunden het regeringsbeleid, voor zover zij daarover wa
ren ingelicht. Romme had wel tevoren in een apart onderhoud met Beel aan
gedrongen op het stellen van een limiet van vijf dagen, waarbinnen de Re
publiek onvoorwaardelijk en volledig met de Nederlandse voorstellen dien
de in te stemmen. De KVP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer heeft zich 
kennelijk tevreden gesteld met de besluitvorming binnen het kabinet, zoals 
die op 20 juni 1947 was afgerond.407 Romme moet het vertrouwen hebben
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gehad dat Beel in Jonkman een goede bondgenoot had gevonden in diens 
streven om de 27-mei-voorstellen, als kern van het "aangeklede" Akkoord 
van Linggadjati, als toetssteen te nemen voor de bereidheid tot uitvoering 
van de aangegane overeenkomst door de Republiek. Verwacht mocht wor
den dat de PvdA daarin bij wijs beleid zou meegaan. Niet voor niets dat 
Romme openlijk in De Volkskrant, nadat het kabinet zoals nog zal worden 
beschreven had besloten tot een laatste poging de Republiek over te halen in 
te stemmen met het 27-mei-pakket, zijn instemming met het regeringsbeleid 
liet weten: "suaviter in modo, fortiter in re - vasthoudend in de gestelde ei
sen, tegemoetkomend om ze te doen aanvaarden". Over en weer was im 
mers een overeenkomst gesloten en die diende dan door beide partijen te 
worden uitgevoerd. Romme liet weten dat hij niet zou accepteren dat nieuwe 
onderhandelingen met de Republiek werden gevoerd, waaruit een nieuwe 
overeenkomst zou voortvloeien die de oorspronkelijke overeenkomst zou 
aantasten. Hoe de crisis ook zou worden opgelost en hoe de realisering van 
het 27-mei-pakket zou worden bereikt, Romme hoopte maar dat "we in de 
toekomst gespaard zullen blijven voor herhaling van tornen aan het grond
vlak van het overeengekomen Linggadjati". Dat was een politieke boodschap 
die vriend en vijand kon begrijpen: de regering diende vast te houden aan de 
overeenkomst van Linggadjati, zoals die in de motie-Romme-Van der Goes 
was begrepen. Die Linggadjati-politiek betekende volgens Romme, zoals hij 
eveneens in De Volkskrant had geschreven, ook: geen koloniale oorlog, geen 
aantasting van de staatkundige lijnen van het Kamervotum van 20 december
1946, geen vernietiging van de Republiek, geen beperking van het zelfbe
schikkingsrecht in Indië tot de anti- of a-republikeinen. Het was een opvat
ting die KVP en PvdA bij de besluitvorming over de consequenties van de 
mogelijke weigering van de 27-mei-voorstellen door de Republiek kon vere
nigen. De PvdA had een dergelijke handreiking van de kant van de KVP ook 
wel enigszins nodig, want binnen de partijgelederen gistte het behoorlijk 
naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de Indonesische kwestie. 
Gewezen is al op de moeizaam tot stand gekomen resolutie van de partijraad 
van 14 juni 1947 en de wijze waarop de linkervleugel met de missie van 
Goedhart naar de Republiek tegemoet was gekomen (rechtervleugelaars als 
P.J. Oud vonden die resolutie weer niet ferm genoeg). Hoewel Van der Goes 
aanvankelijk akkoord was met hetgeen hem door de ministeriële delegatie 
was medegedeeld over de genomen beslissingen, derhalve ook met de aan 
Van Mook gegeven volmacht, moest hij daarop later toch terugkomen. Het 
bestuur van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft op 25 juni 1948 dan 
ook op de PvdA-ministers een beroep gedaan ervoor te zorgen dat de Ne
derlandse regering het laatste woord had in geval van een beslissing tot mi
litaire actie. De politieke bodem onder het kabinet begon te kraken onder de 
druk van de escalatie in de Indonesische kwestie.408

Op vrijdag 20 juni 1947 werd de instructie aan de CG ter beantwoording 
van de nota van de Republiek in het kabinet behandeld.409 Het ontwerp was
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afkomstig van de ministers Jonkman, Van Boetzelaer en Van Kleffens. Kern 
van de instructie was de tekst voor een "aide mémoire", dat aan de Repu
bliek moest worden aangeboden. Deze aide mémoire vroeg slechts om in
stemming met de 27-mei-voorstellen, waarbij ervan werd uitgegaan dat de 
regering van de Republiek niet volledig had beseft dat deze aangelegenheid 
"in het oog der Nederlandse regering van de hoogste betekenis is". In dit 
stuk werden nog geen essentialia van de 27-mei-voorstellen geformuleerd. 
Evenmin werd een ultimatum gesteld. Wel werden - duidelijk met het oog 
op de buitenwacht - de grondgedachten van de overeenkomst van Linggad
jati nog eens onder elkaar gezet: ontplooiing van het Indonesisch nationalis
me in al zijn verschillende schakeringen en ontwikkeling daarvan in een ei
gen Indonesisch federatief staatsverband; Nederland en Indonesië moesten 
in beider belang en in het belang van de internationale samenleving duur
zaam een gemeenschappelijk staatsverband behouden; de geldende wettelij
ke en bestaande feitelijke verhoudingen waren de basis voor de toekomstige 
staatkundige verhoudingen; Oost-Indonesië en Borneo dienden op hun eigen 
waarde te worden erkend als uitgangspunt voor een echte federatie; de fun
damentele rechten en vrijheden dienden te worden gewaarborgd; de voorbe
reiding van de nieuwe rechtsorde in geheel Indonesië diende op voldoende 
machtsmiddelen te worden gebaseerd en aangepast aan de verzorging van 
orde en rust; in het belang van Indonesië, Nederland en de wereldeconomie 
diende de rehabilitatie van de economie van geheel Indonesië ter hand te 
worden genomen op basis van bedrijfs- en rechtszekerheid. Aangezien de 
Republiek deze beginselen had aanvaard, meende de Nederlandse regering 
dat de Republiek "met een gerust gemoed" de voorstellen van 27 mei kon 
aanvaarden. De aide mémoire moest een soepele indruk maken, zodat in het 
kader van de opbouw van de organen voor de overgangstijd werd gesteld 
dat de Nederlandse regering niet aan bepaalde bewoordingen vasthield.

De discussie in dit kabinetsberaad van 20 juni 1947 was verder groten
deels gewijd aan de bepaling van een ultimatum aan de Republiek, welk 
mondeling door de landvoogd zou moeten worden gesteld bij overhandi
ging van de aide mémoire. De instructie aan de landvoogd en de CG moest 
namelijk voorzien in de mogelijkheid dat een bevredigend antwoord van de 
kant van de Republiek uitbleef of niet metterdaad met uitvoering van de af
spraken werd begonnen of tegenstrijdige handelingen in ernstige mate 
voortgang zouden vinden. De ontwerp-instructie wilde de landvoogd 
machtigen in de genoemde gevallen die maatregelen te treffen die met zo 
beperkt mogelijk gebruik van militaire middelen de door de CG al eerder 
bepleite en hiervoor aangehaalde doelen konden realiseren. De landvoogd 
had al de mogelijkheid om aan onhoudbare toestanden een einde te maken, 
zodat in de gehele context van de situatie op dat moment de machtiging de 
kans op een militair optreden vergrootte. Het kabinet werd door de ontwerp- 
instructie op de uiterste consequenties van het Indië-beleid gedrukt, zodat 
het kabinetsberaad een spannend karakter heeft gekregen. De PvdA-
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ministers hebben dan ook een schorsing in de vergadering nodig gehad om 
de eensgezindheid te kunnen bewaren.

Beel stelde in dit kabinetsberaad namelijk de vraag aan de orde of bij het 
ultimatum aan de Republiek, dat mondeling zou worden overgebracht, re
kening moest worden gehouden met de door de militairen genoemde ter
mijnen, welke rekening hielden met de voorbereidingstijd en het weer 
(droge moesson), te weten eind juni/begin juli en eind juli/begin augustus. 
De premier hield zijn collega's voor dat enerzijds de Republiek een redelijke 
tijd moest worden gegund voor een antwoord, maar dat al te lang uitstel op 
militair-technische bezwaren stuitte, de tegenpartij ruimte gaf voor het aan
brengen van vernielingen en geen zekerheid bood dat pressie van het bui
tenland alsnog tot gunstige resultaten zou leiden. KVP-ministers als Van 
Maarseveen en Huysmans wilden de landvoogd de ruimte laten om alsnog 
op korte termijn op te treden. Minister Vos wenste tijd te zien gereserveerd 
voor de verhoging van de buitenlandse druk en wilde een beslissing voor 
een operatie op grote schaal aan de Nederlandse regering voorbehouden. 
Uiteraard had de landvoogd de bevoegdheid op te treden in bepaalde dwin
gende gevallen. Beel wenste echter de landvoogd alle ruimte te laten onder 
verwijzing naar het bekende gezegde: "Deliberante senatu Saguntum peri- 
it".410 Nadat Jonkman er op had gewezen dat de ruimte voor de landvoogd 
door de instructie nauwelijks werd vergroot - basis was het einde maken aan 
een onhoudbare toestand -, bleek ook Drees voorstander van een "vrij uitge
breide volmacht" voor de landvoogd. Wel diende de landvoogd in het geval 
het antwoord van de Republiek op de Nederlandse aide mémoire twijfels 
openliet zo mogelijk de Nederlandse regering te raadplegen alvorens tot ac
tie over te gaan, een standpunt dat Beel kon billijken. Het was een standpunt 
dat het gehele kabinet zou onderschrijven, nadat eerst op verzoek van Vos 
de vergadering was geschorst om de PvdA-ministers de mogelijkheid te ge
ven voor onderling beraad. Na heropening kon Drees mededelen dat de 
landvoogd zonder meer in het geval van een noodtoestand (vernielingen op 
grote schaal) kon optreden en dat zulks volgens bijna alle PvdA-ministers 
ook moest kunnen in het geval een antwoord op het ultimatum uitbleef, of 
het antwoord volledig afwijzend zou zijn. Vos wenste in dat geval de defini
tieve beslissing aan Den Haag te laten. De PvdA-ministers wensten wel dat 
de regering in Nederland zo mogelijk zou worden geraadpleegd, indien zich 
het door Drees genoemde geval voordeed. De PvdA-ministers gingen er mee 
akkoord dat de landvoogd kon optreden, indien de Republiek de uitvoering 
van de voorstellen, na officiële aanvaarding ervan, niet ter hand zou nemen. 
Afgezien van de nuance die Vos wenste te zien aangebracht, was het kabinet 
eensgezind over de houding die tegenover de Republiek moest worden in
genomen. Het militaire alternatief werd door niemand principieel afgewe
zen; de doeleinden daarvan - verzekering financieel-economische doelen op 
korte termijn en van de Linggadjati-gedachte op langere termijn - stonden 
niet ter discussie. Begrijpelijk dat Beel concludeerde dat de sfeer van samen-
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werking, waarin het kabinet de genomen beslissing had voorbereid, bijzon
der goed was geweest.

De instructie, die ten gevolge van het kabinetsberaad van 20 juni 1947 kon 
worden verzonden aan de CG en de landvoogd, had vérgaande consequen
ties: de regering meende dat nog een uiterste poging zou moeten worden 
gedaan om de Republiek tot andere gedachten te brengen, maar dat bij een 
mislukking van die poging de landvoogd werd opgedragen de noodzakelij
ke maatregelen te nemen. De regering liet allereerst weten dat met het oog 
op de internationale verhoudingen en sommige verzoenende geluiden uit de 
Republiek (zoals de hieronder te noemen radiorede van Sjahrir) gezien de 
ernst van de gevolgen van een mislukking van de onderhandelingen een ui
terste poging moest worden gedaan de Republiek tot aanvaarding van de 
wezenlijke inhoud van de 27-mei-voorstellen te bewegen. Daartoe werd de 
landvoogd in diens hoedanigheid - niet als woordvoerder van de CG - opge
dragen de genoemde aide mémoire en een mondelinge boodschap aan de 
minister-president van de republikeinse regering over te brengen. In de 
mondelinge boodschap diende erop gewezen te worden dat bij niet- 
aanvaarding van de 27-mei-voorstellen door de Republiek de Nederlandse 
regering zich verplicht zou zien de eigen verantwoordelijkheid zoals eerder 
openlijk aangekondigd te nemen. Bij de te stellen limieten diende de land
voogd ruimte te laten voor mogelijke nieuwe démarches van de consuls- 
generaal van Engeland en de V.S.. De landvoogd werd gemachtigd, 
"wanneer bevredigend antwoord uitblijft of niet metterdaad met de uitvoe
ring wordt begonnen of tegenstrijdige handelingen in ernstige mate voort
gang vinden", met zo beperkt mogelijk gebruik van militaire middelen de 
militaire actie binnen de afgesproken begrenzingen te realiseren. Mocht het 
antwoord van de Republiek reden zijn voor ernstig verschil van mening, dan 
moest de landvoogd zo mogelijk overleg voeren met "Den Haag". Van Mook 
werd uitgenodigd bij uitvoering van de opdracht en gebruik van de machti
ging zoveel mogelijk overleg te plegen met de CG. Dat betekende dat de re
gering met deze machtiging de landvoogd een zware verantwoordelijkheid 
oplegde - nog kort tevoren was diens vervanging aan de orde geweest - en 
dat de CG min of meer tot adviesorgaan was gedegradeerd. De landvoogd 
had nu te handelen als hoogste verantwoordelijke persoon in Indië, ook en 
met name voor de inzet van de strijdkrachten. Op 23 juni 1947 heeft Van 
Mook de bedoelde aide mémoire met een mondelinge toelichting aan Sjahrir 
overhandigd. Het stuk is verder ter kennis gebracht van de regeringen van 
de V.S. en Engeland onder de mededeling dat dit stuk het laatste woord aan 
Nederlandse kant zou zijn, aldus had het kabinet op 20 juni besloten. Ook de 
Tweede Kamer heeft dit stuk ontvangen; de Kamervoorzitter is op de hoogte 
gesteld van de wens van de regering om zo spoedig mogelijk een verklaring 
in de Kamer af te leggen.411

Hoewel de Nederlandse regering daarvan nog wel kennis had kunnen 
nemen zonder evenwel daarin aanleiding te zien om haar instructie bij te
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stellen, is officieel volgehouden dat de conclusie van "Den Haag" op het re
publikeinse antwoord van 7 juni 1947 werd gekruist door een nadere - zelfs 
als tegemoetkomend aan te duiden - stap van republikeinse kant. De druk 
van Nederlandse, Amerikaanse en Britse zijde - middels de consul-generaals 
Foote en Mitcheson, die na de nodige diplimatieke druk van Nederland op 
Londen en Washington en de daardoor gerezen vrees voor een onmiddellijk 
conflict namens hun regeringen steun hadden betuigd aan de Nederlandse 
voorstellen in hun contacten met Djocja - kan er toe hebben bijgedragen dat 
Sjahrir als aanvoerder van de gematigde vleugel in het republikeins kamp de 
kans zag om de Nederlandse voorstellen alsnog op enkele punten te aan
vaarden, waar Soekarno nog op 18 juni 1947 in een redevoering in Djocja had 
gedreigd met een taktiek van verschroeide aarde in het geval van een Ne
derlandse militaire actie. Op 19 juni 1947 hield Sjahrir voor de radio een rede, 
waarvan de tekst (Indonesisch en Nederlands) met een samenvatting van de 
zakelijke inhoud ervan door een intermediair een dag later aan de CG- 
voorzitter is overhandigd. Het kwam er op neer dat de premier van de Re
publiek in bedekte termen toegaf dat de formulering van de antwoordnota 
van Djocja niet altijd erg gelukkig was geweest. In ieder geval wenste hij 
duidelijk te maken dat de republikeinse regering niet de bedoeling had ge
had een spel van alles of niets te spelen. Concreet aanvaardde de Republiek 
het Nederlandse voorstel om zo spoedig mogelijk een interimregering in te 
stellen. Aanvaard werd dat de positie van de vertegenwoordiger van de 
Kroon in deze regering "de iure en formeel" zou worden opgezet, zoals 
voorgesteld in de Nederlandse nota van 27 mei 1947. De republikeinse rege
ring hoopte wel dat gedurende de overgangsperiode de federale regering 
meer gelijkenis zou gaan vertonen met hetgeen op dit punt in de antwoord
nota van de Republiek was geschetst, waardoor deze interimregering kon 
overgaan in de regering van "de soevereine Ver. Staten van Indonesia". De 
Republiek aanvaardde dat het nader overleg over de vorm van de interimre
gering moest plaatsvinden met vertegenwoordigers van Oost-Indonesië en 
Borneo. De Republiek zag de taak van de interimregering onder meer gele
gen in het instellen van federale organen: "Bijzonder urgent wordt hierbij 
beschouwd een zo snel mogelijke instelling van de Federale Economische 
Organen."412

Was deze rede van Sjahrir alleen maar een gebaar om het buitenland zand 
in de ogen te strooien of een oprechte poging om de deur naar een vredelie
vende oplossing open te houden? De landvoogd en de CG hebben zich op 20 
juni 1947 beraden over deze vraag en over de wijze waarop de antwoordnota 
van de Republiek moest worden behandeld. Schermerhorn stelde zich op het 
standpunt dat de rede van Sjahrir aanknopingspunten bood voor een weg 
uit de impasse. Hij weigerde de verantwoordelijkheid te nemen voor het in
sturen van het CG-oordeel over de republikeinse antwoordnota in een zoda
nige vorm dat daarmee de toenaderingspoging van de Republiek werd ver
ijdeld. Landvoogd Van Mook en bestuurder Idenburg zagen echter in de
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brief niet datgene wat Schermerhorn daarin ontwaarde. Schermerhorn wist 
niettemin gedaan te krijgen dat de rede van Sjahrir afzonderlijk zou worden 
beantwoord. Kern van dit antwoord van de CG, verzonden 21 juni 1947, was 
de precisering van de positie van de vertegenwoordiger van de Kroon in de 
voorziene interimregering en de vraag of de Republiek de in te stellen fede
rale organen conform de Nederlandse voorstellen (derhalve niet afhankelijk 
van de installatie van de interimregering zelf) wenste te aanvaarden.413 Het 
werd noodzakelijk geacht zich tegenover de buitenwacht constructief op te 
stellen: besloten werd derhalve dat de negatieve beoordeling van de ant
woordnota van de Republiek, zoals die aan de Republiek zou worden aan
geboden, zou worden gepubliceerd met de stukken over de redevoering van 
Sjahrir en de Nederlandse reactie daarop. Daarmee zou Nederland tegenover 
de buitenwacht zijn vredelievende en positieve houding kunnen onderstre
pen 414 Jonkman heeft in een reactie aan de CG duidelijk gemaakt dat hij de 
beoordeling van de rede van Sjahrir door Schermerhorn deelde. Hij meende 
dat - ook met het oog op het buitenland - voorkomendheid jegens de Repu
bliek gewenst was. Zelfs ging Jonkman zo ver in de republikeinse houding, 
zoals tot uiting gekomen in deze redevoering (die mogelijk niet tevoren met 
alle republikeinse kopstukken was doorgesproken), een principiële aanvaar
ding van de Nederlandse voorstellen te zien.415 De toon van de aide mémoi
re, waarvoor de instructie binnenkwam na de besluitvorming in Indië over 
de reactie op de radiorede van Sjahrir, was gelukkig zo gemoedelijk gehou
den - de CG heeft de eis tot aanvaarding van de wezenlijke inhoud der Ne
derlandse voorstellen daarin tot ergernis van veel kabinetsleden in Neder
land, die zoals Vos voor deze formulering hadden gestreden, op eigen gezag 
geschrapt -, dat overhandiging van dit stuk aan de Republiek op 23 juni 1947 
niet als een inbreuk kon worden gezien in de poging van een deel van het 
republikeinse kamp om de relatie met Nederland niet geheel teloor te laten 
gaan. Dat die relatie onder zware druk stond was te lezen in het stuk van de 
CG, waarin een oordeel werd uitgesproken over de antwoordnota van de 
Republiek. De CG heeft de verschilpunten tussen de Nederlandse voorstel
len van 27 mei 1947 en de antwoordnota van de Republiek van 7 juni 1947 
daarin breed uitgemeten, zoals inzake het centrale gezag in Indonesië in de 
overgangstijd, de verhouding tot de andere staten, de buitenlandse betrek
kingen, de militaire samenwerking en de binnenlandse veiligheid, de eco
nomische samenwerking en de bescherming van politiek dissidente perso
nen en de ambtenaren in Nederlands-Indische dienst, conform de al eerder 
aan Den Haag ingestuurde en hiervoor beschreven analyse. De conclusie van 
de CG was dat de republikeinse voorstellen zo onbevredigend waren, dat 
vrijwel van een afwijzing van de Nederlandse nota van 27 mei 1947 kon 
worden gesproken. Het antwoord van de Republiek bood volgens de CG 
geen mogelijkheid tot verdere onderhandeling, zodat de CG zich verplicht 
had gezien de vraag, wat er verder gebeuren moest, aan de Nederlandse re
gering voor te leggen. Het was deze analyse van de CG die het uitgangspunt
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was geweest van het al eerder genoemde CG-advies aan de regering om een 
ultimatum aan de republikeinse regering te stellen met het dreigement dat 
de Nederlandse regering zo nodig naar eigen verantwoordelijkheid zou 
handelen.416

Aangezien de CG de redevoering van Sjahrir, zoals overhandigd aan de 
CG, wilde betrekken in de beoordeling van de republikeinse houding tegen
over de Nederlandse voorstellen van 27 mei 1947, had de CG de Republiek 
gevraagd om spoedig antwoord op haar nadere vragen op enkele punten uit 
deze redevoering. Uit onderhandse mededelingen uit Indonesische bron 
vernam de CG dat in Djocja hevige strijd was ontbrand over de vraag hoe de 
republikeinse regering, die door de CG was aangesproken, op de nadere 
vragen zou antwoorden. Centraal in de discussie in de Republiek was de 
vraag of en in hoeverre de Nederlandse voorstellen alsnog zouden worden 
geaccepteerd. Sjahrir en de republikeinse delegatie zouden zelfs wel bereid 
zijn om ook op het gevoelige punt van de militaire samenwerking de Ne
derlanders tegemoet te komen, zij het dat gevreesd moest worden dat een 
dergelijke concessie bij het republikeinse leger en andere militaire formaties 
slecht zou vallen, ook al zou men deze concessie uiterlijk onder dwang 
doen.417 Voorlopig scheen het pleit ten gunste van de constructieve vleugel 
beslist, want in de ochtend van 23 juni 1947 kwam bij de CG het antwoord 
van Sjahrir op de nadere Nederlandse vragen binnen. Schermerhorn was te
vreden met dit stuk, want Sjahrir ging weer wat verder dan in zijn eerste 
opening. De positie van de vertegenwoordiger van de Kroon in de interim
regering, met name diens beslissingsbevoegdheid in de overgangstijd, werd 
aanvaard. "Deze aanvaarding stelt ook onze overige voorstellen in een ander 
licht", aldus de republikeinse reactie. Dit had gevolgen voor de regeling van 
de buitenlandse betrekkingen, zodat werd geconstateerd dat de voorstellen 
van de twee delegaties elkaar waren genaderd. Tegen de instelling van de 
federale organen bracht de republikeinse delegatie onder aanvoering van 
Sjahrir geen enkel bezwaar in. De verschillen tussen de Nederlandse en re
publikeinse zienswijzen inzake de federale economische organen - welke 
zich vooral concentreerden op de zetelverdeling van het bestuur en de be
schikking over de middelen - konden volgens deze reactie worden opgelost 
in nader overleg met de andere deelstaten. Sjahrir c.s. aanvaardden de in
stelling van een directoraat voor de binnenlandse veiligheid onder een inte
rimregering. Op het punt van de gemeenschappelijke gendarmerie voor de 
bezette gebieden wilde de Republiek duidelijkheid krijgen en van haar kant 
al verschaffen: de handhaving van orde en rust in het republikeinse gebied 
werd bij uitstek gezien als de taak van de republikeinse regering. Samen
werking op federaal gebied - nodig ook bij het politietoezicht ter zee en de 
opleidingen - liet zich best verdragen met de eigen verantwoordelijkheid van 
de deelstaten, aldus het republikeinse stuk. Tenslotte drong de republikeinse 
delegatie aan op het zo spoedig mogelijk instellen van de interimregering, 
omdat dan in het kader van deze regering, waaronder de federale orgaflen
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zouden ressorteren, samenstelling en bevoegdheden van die organen zouden 
kunnen worden besproken.418

De indiening van de Nederlandse aide mémoire door de landvoogd bij 
Sjahrir persoonlijk (in Batavia) geschiedde enkele uren later. In de tussentijd 
hadden Van Mook en de CG zich beraden over het ultimatum dat de land
voogd mondeling aan Sjahrir zou stellen om op het Nederlandse stuk te 
antwoorden. Daarbij speelde uiteraard de inschatting van de positie van 
Sjahrir en zijn groep in het machtsspel in Djocja een rol. Van Mook had noch 
van het antwoord van Sjahrir van 23 juni 1947, noch van diens positie in het 
republikeinse kamp een hoge dunk. Omdat gevreesd moest worden dat 
Sjahrir wel eens zou kunnen worden gedwongen af te treden en een meer 
anti-Nederlands kabinet de zaken zou gaan overnemen, werd besloten de 
termijn zo kort mogelijk te houden om mogelijke vijandelijkheden en vernie
lingen te kunnen stoppen. Vandaar dat Van Mook, vergezeld door zijn kabi- 
netsdirecteur dr P.J. Koets, tegenover Sjahrir en diens secondant minister 
A.K. Gani uiterlijk 27 juni 1947 een antwoord verlangde op deze aide mé
moire. Van Mook heeft in de mondelinge toelichting Sjahrir gewezen op het 
onhoudbare van de situatie, waarbij hij fors tegen de Republiek tekeer ging. 
Zo was volgens de landvoogd de Republiek nog zo onvolkomen gereorgani
seerd, dat zonder samenwerking met Nederland een spoedige totstandko
ming van een nationale Indonesische staat moeilijk kon worden verwacht. 
Verder betoogde Van Mook dat bepaalde Grote Mogendheden gaandeweg 
overtuigd waren van de ontoereikende republikeinse organisatie om deel te 
nemen aan het financieel-economisch wereldverkeer. Het moest volgens Van 
Mook duidelijk zijn dat de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk 
geen koloniale verhoudingen wenste en oprecht streefde naar de opbouw 
van de VSI. De houding van de Republiek speelde echter de koloniale stro
ming in Nederland in de kaart. Bovendien kon Nederland slechts medewer
king geven aan de opbouw van de nieuwe verhoudingen, indien daarbij de 
Nederlandse medeverantwoordelijkheid werd geaccepteerd en mogelijk ge
maakt. In ieder geval werkte de Republiek, onder meer door Nederlandse 
hulp af te wijzen, ontbindend op Indonesië als geheel, hetgeen ook tot uiting 
was gekomen in de houding van de Malino-gebieden jegens de Republiek. 
De Republiek werd derhalve opgeroepen het emotionele revolutionaire sta
dium te verlaten en over te gaan op het rationeel constructieve. Van Mook 
moet zich weinig bewust zijn geweest van de neerbuigende toon in zijn be
toog, want hij telegrafeerde aan minister Jonkman dat hij de indruk had dat 
Sjahrir niet afwijzend had gereageerd en de indruk had gewekt zich in te 
zullen zetten voor de aanvaarding van de Nederlandse voorstellen. Van de 
inhoud van dit gesprek werd een kort schriftelijk verslag aan Sjahrir verzon
den op 24 juni 1947.419

Met spanning werd naar het antwoord van de Republiek uitgezien, omdat 
de keuze voor vrede of oorlog voor de deur stond. Weliswaar werd ook in 
Den Haag erkend dat de nadere reactie van de republikeinse delegatie een
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duidelijk onbevredigend antwoord op de aide mémoire weinig waarschijn
lijk maakte, maar aan de andere kant was de Republiek vrij vaag gebleven 
over de financieel-economische samenwerking op korte termijn. Lieftinck 
waarschuwde er dan ook in het kabinetsberaad van 23 juni 1947 voor om de 
tegemoetkomingen van Sjahrir al te eenzijdig te zien in een staatkundig 
raam: indien de financieel-economische voorstellen van de CG niet zouden 
worden aanvaard, was de situatie volgens hem nog even onhoudbaar.420 De 
Nederlanders konden derhalve wel eens in een lastig parket komen, wan
neer de Republiek een bijna bevredigend antwoord op de Nederlandse aide 
mémoire zou geven. Het republikeins antwoord is op tijd aan de Nederlan
ders overhandigd, niet ondertekend door Sjahrir, maar door de president 
van de Republiek Indonesia, Soekarno. Van Mook had in zijn bericht aan 
Den Haag over het onderhoud met Sjahrir voorspeld dat, indien Sjahrir de 
republikeinse regering kon overhalen tot een bevredigend antwoord, mili
tante groepen zich van de regering van Djocja zouden losmaken. Zou Sjahrir 
geen bevredigend antwoord kunnen afdwingen, dan moest gerekend wor
den op zijn aftreden. Het werd de laatste variant. Op 26 juni 1947 trad Sjahrir 
af als premier, nadat het linkse blok (Sajap Kiri) in meerderheid en de rech
terzijde (Masjoemi, PNI) elkaar in het republikeinse parlement (KNIP) ge
vonden hadden in de bestrijding van de politiek van Sjahrir, zoals die tot ui
ting was gekomen in zijn radiorede en zijn laatste brieven. Binnen de "Partai 
Sosialis" had Sjarifoeddin namelijk met zijn aanhang de steun voor de poli
tiek van Sjahrir opgezegd en daarmee de val van Sjahrir als premier ingeleid: 
de brug naar de "rechtse" nationalisten was daarna snel gesmeed. Aldus 
werden twee resoluties aan een meerderheid geholpen, waarin de concessies 
jegens Nederland werden afgekeurd. Soekarno had het regeringsgezag, dat 
werd uitgeoefend via een presidentieel kabinet, overgenomen en scheen de 
kloof tussen de Sjahrir-politiek en de volksgevoelens met zijn gezag te moe
ten overbruggen.421 Het antwoord van de Republiek op de Nederlandse aide 
mémoire weerspiegelde de nieuwe verhoudingen in de Republiek.

De gemeenschappelijke ordehandhaving als steen des aanstoots
Een dag na het aftreden van Sjahrir werd het republikeinse antwoord - in 

het Indonesisch gesteld - op de Nederlandse aide mémoire ontvangen. Hoe
wel dit antwoord wilde getuigen van de wil van de republikeinse regering 
om langs vredige weg de overeenkomst van Linggadjati te verwezenlijken, 
was de antwoordnota weinig concreet over de wijze waarop de Nederlandse 
voorstellen van 27 mei 1947 ook door de Republiek werden aanvaard als 
aanzet tot die verwezenlijking.422 De CG constateerde bijvoorbeeld dat de 
Republiek vaststelde dat er overeenstemming zou bestaan tussen Nederland 
en de Republiek over de opzet van een interimregering, zonder dat de Repu
bliek inging op de bijzondere positie van de vertegenwoordiger van de 
Kroon daarin.423 Die vertegenwoordiger werd alleen maar aanvaard. De no
ta van de Republiek besloot het punt over de interimregering met nadruk al-
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Premier Sjahrir opent de zitting van het kabinet van de Republiek Indonesia op 25 juni 1947 
om zich te beraden over de politieke situatie van dat moment, met name over de gerezen 
meningsverschillen tussen het Nederlands gezag en de Republiek Indonesia met betrekking 
tot interpretatie en uitvoering van het Akkoord van Linggadjati. (Foto Ipphos)
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Mr. Ali Boediardjo, secretaris-generaal van de republikeinse onderhandelingsdelegatie, 
overhandigt formeel aan de landvoogd, lt.-gouverneur-generaal dr.H.J. van Mook (links), in 
diens paleis in Batavia op 28 juni 1947 het antwoord van 27 juni 1947 van president Soekar
no van de Republiek Indonesia op de Nederlandse aide mémoire; op de achtergrond 
(zittend) de voorzitter van de Commissie-Generaal, prof.dr.ir.W. Schermerhorn. (Foto ANP)

"De Indonesische heren werden binnengebracht door Sanders en ontvangen door Van Mook, Van 
Poll, Koets en ondergetekende. Het antwoord werd overhandigd en dat moment werd door een paar 
fotografen vereeuwigd. Boediardjo zag er uiterst vermoeid uit, maar het hele onderhoud verliep in zeer 
pleizirige toon. Van Mook was in zijn beste humeur en moest bij de Indonesiërs wel alle indrukken, 
die omtrent zijn houding in de laatste paar weken, terecht o f ten onrechte, waren gevestigd, teniet 
doen." (Uit: Het dagboek van Schermerhorn, dl.II, p.689)
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dus: het gezag van de de-facto-regering der Republiek wordt volledig uitge
oefend door de gezagsapparaten der Republiek. Aangezien verder werd ge
zwegen over de Nederlandse eisen inzake de buitenlandse betrekkingen, 
was deze toevoeging omineus. De CG stelde verder vast dat de Republiek 
beslissingen over de opzet van de interimregering en de federale organen 
wenste over te laten aan nader overleg. Behoudens dat overleg kon de Repu
bliek zich wel vinden in de Nederlandse voorstellen over de opzet van de 
federale organen, behalve op het punt van de verzorging van de binnenland
se veiligheid. Ook deze nota van Djocja bleef zich verzetten tegen de ge
dachte van een gemeenschappelijke gendarmerie als middel om rust en orde 
binnen het territoir van de Republiek te handhaven. Federale samenwerking, 
ook bij de waarborging van de binnenlandse veiligheid, kon door de Repu
bliek worden aanvaard, maar die samenwerking diende gebaseerd te zijn op 
de eigen verantwoordelijkheid van de deelstaten op dit punt. Troepenver- 
mindering, waartoe de Republiek Nederland nogmaals opriep, kon bijdra
gen aan de terugkeer van de sfeer van vertrouwen; de Republiek was bereid 
mee te werken met alle middelen om de demarcatielijnen te doen verdwijnen 
en de troepen naar de kazernes terug te leiden op basis van de eigen verant
woordelijkheid van de deelstaten. Inzake de opbouw van de defensie van 
Indonesië kon de Republiek de Nederlandse voorstellen volgen.

De antwoordnota van de Republiek was de resultante van de politieke 
spanningen aldaar. Het stuk zwakte de tegemoetkomende houding van 
Sjahrir af.424 In de brief van de republikeinse delegatie van 20 juni 1947 werd 
bijvoorbeeld de urgentie van de instelling van de federale economische or
ganen nog erkend, maar deze nota wijdde geen woord aan de in Nederland
se ogen zo belangrijke financieel-economische samenwerking op korte ter
mijn en aan de kwestie van de ondernemingen in republikeins gebied. 
Schermerhorn concludeerde in het CG-beraad van 27 juni 1947 dat de nota 
van de Republiek geen echte weigering van de Nederlandse voorstellen be
helsde, maar aan de andere kant bol stond van de onduidelijkheden, behalve 
op het punt van de gemeenschappelijke gendarmerie. Die zaak was dan wel 
van groot belang, zeker met het oog op de demobilisatie langs de bestands- 
grenzen en de verzekering van de veilige terugkeer van de ondernemers 
naar hun bedrijven, maar Schermerhorn zag in deze kwestie, gelet op het 
Akkoord van Linggadjati, voor Nederland ook weer niet het sterkste punt 
om de onderhandelingen op te laten afknappen. De president van de Oost- 
Indonesië echter, Soekawati, die met de sultan van Pontianak aan het overleg 
deelnam, was het met de CG-voorzitter oneens: de antwoordnota zou door 
iedereen als een glibberig stuk worden herkend; zonder gendarmerie zouden 
de ondernemers niet naar hun ondernemingen kunnen terugkeren. Scher
merhorn weigerde dan wel koehandel met de Republiek te gaan drijven, aan 
de andere kant was hij ook weer niet bereid op basis van een dergelijk vaag 
stuk conclusies te trekken en de teerling voor een gewapende actie te wer
pen. Ook Van Mook vond het tegenover de buitenwereld gewenst de Repu-
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bliek op enkele punten nader aan de tand te voelen. Van Poll, Soekawati en 
de sultan, alsook enige adviseurs, zagen hierin evenwel niets. Zo ging de In
donesische adviseur van Van Mook, Abdulkadir, er van uit dat de nota 
slechts tijd wilde rekken. Zijn stelling was dat de loyale Indonesiërs hun 
vertrouwen in de Nederlandse regering zouden verliezen, indien deze rege
ring na het antwoord van de Republiek niet zou ingrijpen. Soekawati had 
namens de niet-republikeinen ook al betoogd dat de Nederlandse regering 
diende in te grijpen, omdat met de machthebbers in de Republiek op dat 
moment niet viel samen te werken. Voor deze argumenten toonden Van 
Mook en Schermerhorn zich zeer gevoelig. Bovendien lag er het klemmende 
advies van de legercommandant aan de landvoogd om niet langer te aarze
len bij het nemen van een beslissing tot militaire actie, waarvoor inmiddels 
de nodige operatieplannen bij de verschillende varianten waren gemaakt en 
de bijbehorende tijdsperiodes in de maanden juni en juli 1947 waren opge
geven. Spoor had er op gewezen dat de toestand met het moment verslech
terde, zodat de knopen moesten worden doorgehakt. De vernielingen aan de 
infrastructuur door de tegenpartij vormden onder meer voor Spoor een 
klemmend argument voor zijn advies om het bevel tot actie onverwijld te 
geven gezien de weigering van de Republiek om tot effectieve samenwer
king te komen. Daarbij schroomde de legercommandant niet om de land
voogd in overweging te geven een ultimatum aan de Republiek achterwege 
te laten, omdat dat volgens hem juridisch tegenover een niet langer als con
tracterende partij van goede wil te beschouwen Republiek niet nodig was en 
bovendien de tegenpartij slechts zou uitnodigen de vernielingen aan de in
frastructuur - derhalve aan het opmarsgebied van de strijdkrachten - op te 
voeren. Van Mook kwam niettemin Schermerhorn tegemoet door de beslis
sing aan "Den Haag" te laten, zij het met de nodige stringente adviezen. Al
dus werd de Nederlandse regering medegedeeld dat de landvoogd, nadat hij 
al eerder het bevel had gegeven voorbereidingen te treffen voor een militaire 
actie, wilde overgaan tot het uitgeven van het bevel tot optreden, tenzij "Den 
Haag" alsnog een verdere verduidelijking van de kant van de Republiek in 
het belang van de Nederlandse en buitenlandse publieke opinie nodig 
vond.425

Op zaterdag 28 juni 1947, in een buitengewone vergadering die om 0.22 
uur begon, moest het Nederlandse kabinet reageren op de telex uit Batavia. 
Anders dan de CG beschikte de Nederlandse regering inmiddels over de 
tekst van een Amerikaanse aide mémoire, die op 28 juni 1947 door de Ame
rikaanse consul-generaal Foote aan de republikeinse regering zou worden 
overhandigd. Dit Amerikaanse stuk sloot aan bij de Nederlandse voorstellen. 
In het bijzonder werd de Nederlandse soevereiniteit in de overgangstijd on
derstreept, alsook de urgentie van de inrichting van een interimregering. De 
V.S. beloofden financieel aan het herstel van Indonesië bij te dragen, indien 
het juiste politieke klimaat hiervoor was geschapen. In een gelijktijdig bij de 
Nederlandse regering ingediend memorandum werd er op aangedrongen de

2718



Par. III. H et w erkelijke Linggadjati" kan alleen m ilitair w orden gered

Uit: De Groene Amsterdammer 5 juli 1947 (L.J. Jordaan)

2719



Nederlands-Indië

extremisten in de Republiek niet in de kaart te spelen door al te zeer vast te 
houden aan de inwilliging van alle eisen aan Nederlandse kant. De Ameri
kaanse regering had daarbij vooral het oog op de Nederlandse eisen inzake 
de stemprocedures en vertegenwoordiging binnen de interimregering, als
ook de gemengde gendarmerie. Een dergelijke gendarmerie in onder con
trole gebracht republikeins gebied kon volgens de Amerikaanse regering 
slechts bijdragen aan de verstoring van orde en rust. Vermindering van de 
troepen werd aanbevolen. Aan Nederlandse zijde kon men wel wijzen op de 
noodzaak veiligheid voor de ondernemers te verschaffen en controle op de 
troepenreductie aan republikeinse zijde uit te oefenen, de Amerikaanse stap
pen waren niet zonder waarde. De druk op Djocja kon wellicht tot inschik
kelijkheid aldaar leiden. Jonkman stelde het kabinet dan ook voor om de ef
fecten van de Amerikaanse démarche in Djocja af te wachten. Het geven van 
een opdracht tot het ondernemen van een (beperkte) militaire actie achtte hij 
tegenover het Nederlandse en buitenlandse front gegeven de Amerikaanse 
stap niet verantwoord.426

De stellingname van Jonkman ten gunste van uitstel van militair optreden 
veroorzaakte onenigheid binnen het kabinet. Volgens de normen, die het ka
binet eerder had ontwikkeld, kon het halfslachtige antwoord van de Repu
bliek op de Nederlandse aide mémoire moeilijk anders dan als onbevredi
gend worden gekenschetst. Er was derhalve grond voor militair optreden 
om de grondslagen te leggen voor de uitvoering van het Akkoord van Ling
gadjati. Aan de andere kant was het belang van de buitenwacht, in het bij
zonder de meningsvorming in de V.S., toegenomen, waardoor het zinvol 
leek naar verdere verduidelijking te streven. De oppositie tegen het voorstel- 
Jonkman werd aangevoerd door Van Maarseveen, die vond dat het ant
woord van Soekarno een achteruitgang betekende ten opzichte van de 
briefwisseling met Sjahrir. Hij kreeg bijval van de kant van de PvdA-minister 
Neher, die meende dat het antwoord van de Republiek geen nadere verdui
delijking ten opzichte van de Nederlandse publieke opinie behoefde. Verder 
zag Neher niets in de Amerikaanse stappen. Hij wenste kortom dat niet lan
ger geaarzeld werd, ook gelet op de verklaring van de landvoogd bij de 
overhandiging van de aide mémoire aan Sjahrir. Ook Huysmans was het niet 
met Jonkman eens. Hij bleek vooral onder de indruk gekomen van het oor
deel van de autoriteiten in de Buitengewesten en van Abdulkadir over de 
nota van Soekarno. Jonkman had echter al betoogd de heren Soekawati en 
Abdulkadir vanwege hun behoudende overtuiging niet representatief te 
achten voor hetgeen in Indonesië leefde. De minister van O.G. was het eens 
met Lieftinck, toen deze het onaanvaardbaar achtte dat Soekarno, anders dan 
Sjahrir, de Nederlandse soevereiniteit in de overgangstijd niet erkende en de 
landvoogd voor deze periode slechts gecoördineerd zag met de andere leden 
van de interimregering. De minister van Financiën had er verder ernstige 
bezwaren tegen dat Soekarno de gezagsuitoefening bij de Republiek wilde 
laten berusten, hetgeen een verloochening van "Linggadjati" zou betekenen.
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Aan de verwerping van het voorstel voor een gemeenschappelijke gendar
merie alleen wilde Lieftinck geen besluit tot actie ophangen. Of de vaagheid 
op essentiële punten in het republikeinse antwoord door nadere vragen 
moest worden opgehelderd, zoals Jonkman aan de orde stelde, was voor de 
premier geen punt van overweging: de lankmoedigheid van Nederland 
moest grenzen hebben. Het antwoord van Soekarno was immers volgens 
hem een stap terug, terwijl de Republiek voortging met eigen buitenlandse 
betrekkingen te onderhouden.

Er was echter in het kabinet ook een groepje ministers dat minder hard 
van stapel wilde lopen en in de kern geporteerd was voor het voorstel van 
Jonkman. Mansholt moet tot deze groep worden gerekend, al bleef zijn op
merking in deze raadsvergadering beperkt tot de constatering dat de positie 
van de Kroon in het antwoord van Soekarno onduidelijk was. De aanvoerder 
was ongetwijfeld Vos, die overigens toegaf dat het door Mansholt en ande
ren aangeroerde punt negatief kon worden geïnterpreteerd. Aan de andere 
kant meende hij dat, afgezien van de gendarmeriekwestie, de antwoordnota 
kon worden beschouwd als aanvaarding van de Nederlandse voorstellen. 
Gezien de Amerikaanse bemoeienis en de twijfel over de uitleg van het ant
woord was Vos niet bereid op dat moment een militaire oplossing te aan
vaarden. De militaire actie kon immers volgens de militairen ook eind juli 
worden gevoerd. Gelet op de houding van de PvdA-ministers als Jonkman 
en Vos enerzijds en Neher en Lieftinck anderzijds, was het van belang hoe 
Drees zich in dit kabinet zou opstellen. Hij moest met een Salomonsoordeel 
komen, dat bindend kon werken na een inleiding waarin de rechtervleugel 
binnen het kabinet tegemoet werd gekomen. Bovendien moet hij zich als 
nestor van de PvdA-ministers in het kabinet verantwoordelijk hebben ge
voeld uitvoering te geven aan het al eerder aangehaalde schrijven van het 
fractiebestuur van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, gedateerd 25 juni 
1947, gericht aan alle PvdA-ministers, waarin met klem werd gevraagd de 
beslissing over militaire actie in Indonesië voor te behouden aan de Neder
landse regering. Dit betekende dat werd aangeraden niet aan het lijntje van 
"Batavia" te lopen, daar anders de steun van de PvdA-Kamerfractie aan het 
beleid wel eens kon ontvallen. Drees zou dan ook in deze fase van de con
frontatie met de Republiek er blijk van geven zich niet in de eigengereidheid 
van Van Mook te willen laten vangen en slechts te willen afgaan op hetgeen 
door de regering in Den Haag zelf als essentieel in de uitvoering van het Ak
koord van Linggadjati werd gezien. In dit kabinetsberaad begon Drees met 
te stellen dat het antwoord van Soekarno er zonder meer op gericht was om 
de zaak te rekken en de Nederlandse positie aan te tasten. Hij achtte zich 
moreel volkomen verantwoord op dat moment tot militair ingrijpen te be
sluiten. Gelet op de benodigde tijd voor de Amerikaanse démarche en het 
oordeel van minister Jonkman zelf, stelde Drees voor de Republiek enkele 
korte vragen voor te leggen, zoals de vraag of de Republiek de Nederlandse 
soevereiniteit tot 1 januari 1949 aanvaardde. Interessant is dat Van Kleffens,
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die eerst voorzichtigheid had bepleit, op dat moment op basis van het ont
wijkende antwoord van Soekarno liet blijken een besluit tot militaire actie te 
kunnen billijken, mits dat internationaal goed werd verkocht, onder meer 
door heldere nota's voor Amerika en Engeland voor te bereiden, alsook in de 
argumentatie vast te houden aan de Linggadjati-gedachte en derhalve aan 
het beperkte en politiële karakter van het voorgenomen Nederlandse optre
den.

Beel concludeerde dat de Raad het antwoord van Soekarno onbevredi
gend achtte. De vraag was vervolgens: moest er nu een machtiging aan Van 
Mook worden verleend om op te treden? Minister Jonkman wilde de Repu
bliek, gezien de twijfel over de bedoelingen van de vage antwoordnota van 
Soekarno, een aantal vragen naar deze bedoelingen voorleggen. Anders dan 
Jonkman wilde Drees de Republiek per ommegaande doen antwoorden, zo
dat hij zich kantte tegen het voorstel van Jonkman. Hij vreesde dat de Ne
derlandse bevolking, die op dat moment kon begrijpen dat actie onvermij
delijk was, over enige weken daar anders over kon oordelen, een standpunt 
dat ondersteund werd door Huysmans en Beel. Ook Lieftinck vond dat het 
aftreden van Sjahrir een te mooi moment was om te laten passeren: de ze
kerheid dat de Republiek de overeenkomst van Linggadjati niet wilde na
komen, was in voldoende mate aanwezig. Van Kleffens meende eveneens 
dat het weinig zin had met nadere vragen bij de Republiek aan te komen. 
Wat eerst door de Republiek geweigerd was, zou daarna moeilijk kunnen 
worden aanvaard. Beel stelde derhalve voor om de landvoogd te machtigen 
tot militaire actie over te gaan. Hieraan wilde Jonkman nog toevoegen dat 
het aan de landvoogd werd overgelaten om de door de ministerraad gevoel
de behoefte aan verduidelijking van het antwoord van Soekarno tot gelding 
te brengen. Voordat het besluit hierover zou vallen, moest een ernstig feit 
door het kabinet onder ogen worden gezien. Vos herhaalde dat hij niet be
reid was aan de machtiging aan de landvoogd mee te werken, zolang er nog 
enige hoop was op een vreedzame regeling. Hij zou de consequenties van dit 
standpunt aanvaarden. De houding van Vos heeft geleid tot aanvaarding 
van het voorstel-Jonkman. De minister van O.G. was van oordeel dat een be
slissing moest worden genomen, waarmee alle ministers akkoord konden 
gaan. Hoewel hij er weinig heil in zag, achtte Drees het tenslotte beter de Re
publiek een aantal vragen voor te leggen, omdat hij het allernoodlottigst 
achtte als het kabinet op dat moment uiteen zou vallen. Vos wilde een con
flict vermijden en verklaarde zich bereid mee te gaan met het compromis 
van Jonkman: actie alleen na een negatief antwoord van de Republiek op een 
aantal concrete vraagpunten. Van Maarseveen en Huysmans hebben pas na 
enig heen en weer gepraat ingestemd met een tekst die in eerste vorm door 
Van Kleffens was opgesteld en vervolgens was geamendeerd.427

Bij gevolg werd de CG gevraagd, "teneinde elke mogelijkheid uit te slui
ten dat wij zonder de meest deugdelijke redenen overgaan tot militaire ac
tie", op een korte termijn, die door de omstandigheden geboden was, een
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categorisch antwoord van de Republiek te vragen op de volgende punten: de 
Federale Raad (of interimregering), zoals de CG die op 27 mei 1947 had 
voorgesteld, met de bijzondere positie voor de landvoogd; de toekenning 
van de soevereiniteit aan de VSI en niet aan de Republiek, met de daaraan 
verbonden consequenties voor de buitenlandse betrekkingen; de federale 
organen met de hun toegedachte taak en bevoegdheden, zoals voorgesteld 
door de CG; de terugkeer van de niet-Indonesische eigenaren naar hun on
dernemingen en bedrijven en de teruggave van goederen aan deze eigena
ren, zoals door de CG omschreven; de gemeenschappelijke verantwoorde
lijkheid voor orde en rust in het gebied, waar de Republiek de facto het ge
zag uitoefende. Bij niet tijdig of volledig bevestigend antwoord was de land
voogd gemachtigd op te treden, aldus de instructie uit Den Haag.428 Van 
Mook heeft, met enige moeite, daarop de voorbereidingen voor de militaire 
actie gestopt en beslist dat een dergelijke actie pas eind juli aan de orde kon 
komen; Spoor kreeg van Van Mook enkele dagen later een bedankje voor 
diens medewerking bij de aanpassing aan de omstandigheden, waarvoor 
Spoor namens de krijgsmacht hem zeer erkentelijk was. De landvoogd wilde 
de Amerikaanse aide mémoire alle kans geven om, ook door publikatie, de 
Republiek tot mogelijke concessies over te halen. De internationale factor 
werd door Van Mook - begrijpelijk ook vanwege de interesse in de financiële 
hulp van de kant van de V.S. voor Indië - hoger geschat dan door de Neder
landse regering. Bovendien was uit Djocja een groepje republikeinen onder 
leiding van de pas afgetreden minister van Onderwijs, Soewandi, in Batavia 
gearriveerd, die een sterk tegemoetkomende verklaring naar aanleiding van 
het antwoord van Soekarno had uitgegeven. Gelet op deze verklaring en het 
feit dat de V.S. zich achter de Nederlandse bedoelingen omtrent de gemeen
schappelijke gendarmerie hadden geschaard, meende Van Mook bovenge
noemde vragen nog wat aan te kunnen scherpen.429

Alvorens het kabinet in de avond van de 28e juni 1947 weer bijeen zou 
komen in buitengewone vergadering om de reactie van Van Mook te bespre
ken, hebben de PvdA-ministers Drees, Jonkman, Mansholt en Vos deelge
nomen aan een beraad met leden van de Indonesië-groep van de PvdA, van 
de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en van het PvdA-partijbestuur over de 
klemmende situatie rondom de Indonesische kwestie. De ministers werd op 
het hart gebonden enige ruimte voor een bevredigende republikeinse reactie 
op de Nederlandse wensen te bedingen. De druk was echter van de ketel, 
toen het kabinet zich des avonds op 28 juni ingenomen toonde met de hier
voor genoemde besluiten van de landvoogd. Op korte termijn was immers 
geen militaire actie te verwachten; de dissidente stroming in het kabinet, 
waarvan Vos de exponent was, had zijn zin. Alleen Van Maarseveen meende 
dat de Republiek per ommegaande diende te antwoorden op de geformu
leerde vragen. Zijn idee om vast te houden aan de zogeheten "eerste strategi
sche periode" voor de militaire actie (bepaald door voorbereidingstijd en 
externe factoren als de getijden met het oog op landingen vanuit zee) nam
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het kabinet niet over. Wel werd besloten aan de gestelde vragen vast te hou
den, al kon de landvoogd deze stellen in een aangepaste, zo nodig stringen
tere vorm. Voor het kabinet stond vast dat de "tweede strategische periode" 
de uiterste termijn was, waarbinnen de principiële aanvaarding en een begin 
van uitvoering van de Nederlandse voorstellen moesten zijn geregeld. De 
mogelijkheid van een beperkte militaire actie vóór het aanbreken van be
doelde periode werd door de ministerraad opengelaten.430 De V.S. zouden 
worden bedankt voor hun hulp in Indië (de Amerikaanse aide mémoire), al 
zou daarbij op nadrukkelijke wens van Lieftinck gewezen worden op de 
economisch-financiële belangen die met onmiddellijke aanvaarding van de 
Nederlandse voorstellen waren gemoeid.431

Op 29 juni 1947 werd de brief van Van Mook met de door de Nederlandse 
regering vastgestelde vragenlijst, gericht aan Soekarno, aan Boediardjo over
handigd.432 In een aparte brief heeft Van Mook op Soekarno nog een per
soonlijk beroep gedaan de Nederlandse medeverantwoordelijkheid, op de 
wijze zoals in de overeenkomst van Linggadjati en in de voorstellen van de 
CG geschetst, te erkennen: "Daarbij bestaat geen reden voor de achterdocht, 
dat zodoende ook maar een deel van het koloniale systeem weer zou worden 
binnengehaald." Mocht overeenstemming worden bereikt, dan zou ook aan 
Nederlandse kant door daden worden getoond dat samenwerking en uitvoe
ring van de overeenkomst serieus werden genomen.433 In beide stukken had 
Van Mook de klemtoon gelegd op de verzekering van orde, veiligheid en 
politieke vrijheid, waarvoor de Federale Raad onverminderd de eigen ver
antwoordelijkheid van de deelstaten de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
diende te hebben en daartoe moest kunnen beschikken over de gemengde 
gendarmerie. Afgezien van de aanvulling van de vragenlijst met een herha
ling van de aan Sjahrir eerder mondeling gestelde toetsen voor samenwer
king - staking van vijandelijkheden in iedere vorm; opheffing eigen buiten
landse betrekkingen; intrekking republikeinse aanspraken op andere delen 
van Indië -, was de invoeging van de gemengde gendarmerie in de vragen
lijst, waar de Nederlandse regering slechts had willen spreken van gemeen
schappelijke verantwoordelijkheid voor orde en rust, het meest opvallend. 
Van Mook had de instructie van het kabinet wel erg eigenzinnig uitgelegd, 
waaraan druk van militaire zijde in de persoon van bevelhebber Spoor debet 
kan zijn.434

Vooral Drees heeft zich in het kabinetsberaad van 30 juni 1947 over de aan 
Soekarno aangeboden stukken onaangenaam getroffen getoond door de wij
ze waarop Van Mook was afgeweken van de oorspronkelijke formulering. 
Door de vermelding van de gemengde gendarmerie was immers volgens 
Drees een bepaalde vorm van gezagshandhaving gekozen, welke niet on
middellijk uit het Linggadjati-akkoord voortvloeide. De Republiek werd al
dus de mogelijkheid geboden hierop negatief te reageren. Drees behield zich 
derhalve de vrijheid voor om het republikeinse antwoord te bestuderen al
vorens hij zijn goedkeuring wilde geven aan verder strekkende maatregelen.
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De tegenwerping van de kant van Jonkman, dat deze vorm van gezagshand- 
having al in de voorstellen van 27 mei 1947 was opgenomen, overtuigde 
Drees niet. Het ingevoegde element was immers niet op dezelfde wijze es
sentieel als de andere punten. Aan de andere kant moest worden erkend dat 
de Raad zelf er van had afgezien om de door de landvoogd te formuleren 
vragenlijst eerst goed te keuren. Drees' verzet tegen de eis met betrekking tot 
de gemengde gendarmerie haalde derhalve niets meer uit. Wel getuigde hij 
hiermee van het bij hem dan wel te laat levende, maar toch - achteraf gezien - 
terechte vermoeden dat een oneigenlijke zaak als de gemengde gendarmerie 
de breuk tussen Nederland en de Republiek zou kunnen betekenen met alle 
gevolgen van dien.435 De ontspanning in Indië en in Nederland ten gevolge 
van het voorlopig opschorten van de militaire actie ten behoeve van het be
reiken van overeenstemming tussen Nederland en de Republiek onder de 
schutse van de Amerikaanse aide mémoire leek dan voor niets te zijn ge
weest. Overigens: de V.S. toonden zich ingenomen met de 5-puntennota; in 
Washington werd gespeeld met de gedachte om ter oplossing van de pro
blemen rondom de gendarmerie een Amerikaan voorlopig aan het hoofd te 
plaatsen van dit gezagsorgaan.436

Op 5 juli 1947 kwamen de antwoorden op de twee brieven van Van Mook. 
Op het persoonlijk woord van de landvoogd kwam een persoonlijk ant
woord van Soekarno, waarin de president van de Republiek "in alle eerlijk
heid en oprechtheid" verklaarde dat het volk van de Republiek een vreed
zaam einde van het conflict tussen Nederland en Indonesië wenste, "te meer 
nu van de zijde van Amerika is te kennen gegeven dat Indonesië een belang
rijke factor is voor de stabiliteit van de wereld, niet alleen economisch maar 
ook politiek". De president hoopte op overeenstemming "op de grondslagen 
van Linggadjati". Indien de overgangsregering zo spoedig mogelijk kon 
worden ingesteld en de sterkte van het Nederlandse leger zou worden ver
minderd, zou volgens Soekarno de republikeinse bevolking opgelucht zijn 
en de politieke veiligheid in de bezette gebieden zijn gewaarborgd.437 Deze 
brief leek een herhaling van zetten aan te kondigen en zo was het ook. Het 
officiële republikeinse antwoord van dezelfde datum, getekend door de 
nieuwe eerste minister van de Republiek Amir Sjarifoeddin, overhandigd 
door de voormalige republikeinse minister van Verkeer, sedert 3 juli 1947 
vice-premier, R.M. Setyadjit Soegondo (oud-voorzitter van de Vereniging 
van Indische Studenten in Nederland Perhimpoenan Indonesia en voormalig 
onafhankelijk lid van de Tweede Kamer van de Voorlopige Staten-Generaal), 
aan Van Mook, vermeed een duidelijk antwoord op de Nederlandse vijf- 
puntennota. De oosterse geest ging niet in de Hollandse fles. Ook dit ant
woord van Sjarifoeddin begon met aan te knopen bij de Amerikaanse aide 
mémoire. Deze aide mémoire werd dan wel door de Nederlanders gezien als 
ondersteuning van hun positie, voor de republikeinen was de nadruk in dit 
Amerikaanse stuk op het belang van Indonesië in de wereld een welkom 
aanknopingspunt om met de Nederlanders de gedachtenwisseling over de
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Op zaterdagmorgen 5 juli 1947 arriveerde per extra trein uit Djocjakarta de republikeinse 
vice-premier, R.M. Setyadjit Soegondo (rechts), met het republikeinse antwoord op de brie
ven van de landvoogd van 29 juni 1947 en op de Amerikaanse aide mémoire. Op deze foto 
overhandigt Setyadjit het antwoord van de republikeinse regering aan de lt.-gouverneur- 
generaal, dr.H.J. van Mook, op 6 juli 1947. (Foto ANP)

"Ik kan niet anders zeggen dan dat de sombere voorspellingen van Setyadjit omtrent het karakter van 
dit stuk meer dan volledig uitkwamen. Het wekt de indruk, dat men aan de eene kant ons in sommige 
zinnen tracht te bevredigen, maar dan daarna weer een toespraak houdt tot de eigen oppositie, waarin 
men het aan ons toegezegde in verholen termen weer inslikt. Het maakt de indruk van een slijmerig, 
weinig oprecht stuk.” (Uit: Het dagboek van Schermerhorn, dl.II, p.729)
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uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati voort te zetten in plaats van 
concreet in te gaan op de Nederlandse ultieme eisen.438 Bij de overhandiging 
van het republikeinse antwoord had Setyadjit dan ook tegenover Van Mook 
de verwachting uitgesproken dat de Nederlanders niet tevreden zouden zijn 
over dit antwoord.439

In de kern kwam het antwoord van de Republiek er op neer de de-iure- 
positie van Nederland in de overgangstijd tot 1 januari 1949 te erkennen, 
maar tegelijkertijd een positie voor de Republiek op te eisen die overeen
kwam met haar de-facto-gezag zoals erkend in "Linggadjati", welk gezag 
volgens de nota "reeds een plaats heeft veroverd en waardering heeft ge
vonden in het internationale verkeer". De Republiek poogde kennelijk de de- 
facto-positie op te rekken tot een soort de-iure-erkenning. Zulks bleek op het 
punt betreffende de vorming van de interimregering en de bijzondere positie 
daarin voor de vertegenwoordiger van het Koninkrijk. De Republiek kon in 
de beslissingsbevoegdheid voor deze vertegenwoordiger (i.c. de landvoogd) 
meegaan, hetgeen weer een stap voorwaarts was in de richting van de Ne
derlandse voorstellen. Deze concessie was ongetwijfeld slechts gedaan onder 
druk van de Amerikaanse aide mémoire. Aan deze concessie was echter de 
voorwaarde gekoppeld dat de Republiek een positie moest krijgen inherent 
aan de genoemde de-facto-erkenning. In deze geest moest ook de kwestie 
van de Nederlandse soevereiniteit in de overgangsperiode worden opgelost, 
aldus de republikeinse nota. Anders dan in de republikeinse nota van 27 juni 
1947 werd in dit antwoord van de Republiek ingegaan op de kwestie van de 
buitenlandse betrekkingen. De desbetreffende alinea werd ingeleid door de 
omineuze opmerking dat het de-facto-gezag van de Republiek "een werke
lijkheid is, waaraan niet valt te ontkomen bij de onderlinge besprekingen". 
De nota stelde vervolgens dat de erkenning van de de-iure-soevereiniteit van 
Nederland in de overgangsperiode niet de weg behoefde te sluiten voor de 
besprekingen over de buitenlandse betrekkingen, op voorwaarde echter dat 
na de overgangsperiode de VSI daadwerkelijk volledig soeverein zouden 
zijn. De buitenlandse betrekkingen konden dan in overeenstemming worden 
gebracht met hetgeen was vastgesteld over de positie van de Nederlandse 
vertegenwoordiger in de interimregering. Een duidelijk antwoord op de 
voorstellen van 27 mei 1947 van de CG op dit punt was dit alles bepaald niet. 
Het republikeinse antwoord ging in het geheel niet in op de vraag van Van 
Mook over de aanvaarding van de voorstellen van de CG omtrent de fede
rale organen. Ten aanzien van de teruggave van eigendommen van niet- 
Indonesiërs bevatte het republikeinse antwoord de mededeling dat met de 
teruggave zoals voorgesteld in de nota van 27 mei 1947, kon worden inge
stemd "met uitzondering van hetgeen in die nota is gesteld nopens de vei
ligheid van persoon en goed". De verzorging van die veiligheid was immers 
in Nederlandse visie een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, waar
voor een federaal orgaan met de gemengde gendarmerie ter beschikking van 
de interimregering moest staan. De Republiek bleef op het standpunt staan
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dat samenwerking in een federaal orgaan mogelijk was, maar dat verder de 
deelstaten verantwoordelijk waren voor rust en orde. Elk van de deelstaten 
zou een gendarmerie hebben, die slechts gebruikt kon worden in de betrok
ken deelstaten. De republikeinse regering meende dat de overige vraagstuk
ken konden worden opgelost, nu wederzijdse overeenstemming over de de- 
iure-beslissingsbevoegdheid van de vertegenwoordiger van het Koninkrijk 
was bereikt.440

Schermerhorn concludeerde op 6 juli 1947 in het CG-overleg met de land
voogd dat het antwoord van de Republiek vaag en onduidelijk was, een 
achteruitgang ten opzichte van de nota van Soekarno van 27 juni 1947. In 
verder praten en onderhandelen zag hij niets meer. Er bleven volgens hem 
slechts twee mogelijkheden: het antwoord van de Republiek als bevredigend 
beschouwen en de sprong met de Republiek wagen, zoals met de instelling 
van de interimregering, op voorwaarde van steun van Amerika en Engeland, 
of de Republiek onder de voet lopen. Men was het er over eens dat de coöpe
ratieve elementen in de Republiek geholpen moesten worden, maar de vraag 
was hoe. Met de interimregering op basis van de gewisselde nota's, met een 
militaire actie of met een allerlaatste poging tot verzoening?441 Zowel Van 
Mook als Schermerhorn lieten Den Haag weten dat er slechts twee, hiervoor 
genoemde, mogelijkheden waren. De landvoogd liet weten persoonlijk vor
ming en start van een interimregering op basis van de republikeinse ant
woordnota praktisch onmogelijk te vinden, terwijl de CG-voorzitter een mi
litaire actie geen bijdrage achtte aan de oplossing van de gerezen vraagstuk
ken in de samenwerking tussen de Republiek en Nederland. Verder praten 
op dat moment had volgens beiden geen zin meer.442 Uit het feit dat Scher
merhorn op eigen titel een telegram had gericht aan minister Jonkman bleek 
dat Van Poll had geweigerd de zienswijze van de CG-voorzitter te delen.443 
Van Poll kabelde derhalve op 7 juli 1947 aan Beel dat hij de voorkeur van 
Schermerhorn voor de sprong voorwaarts in de richting van de interimrege
ring niet reëel achtte, onder aantekening dat hij een militaire "oplossing" een 
ramp bleef vinden, zij het onafwendbaar om erger te voorkomen. Door de 
gevoerde onderhandelingen stonden volgens Van Poll de V.S. minder afwij
zend tegenover een militair optreden dan vroeger; het revolutionair elan van 
de Republiek was mogelijk geluwd; een deel van de bevolking in de Repu
bliek was wellicht op Nederlandse hand, uit vrees ook voor het communis
me; er waren lokale nationale bewegingen in de Republiek; Oost-Indonesië 
en West-Borneo gaven hun volledige steun.444 Van Mook liet Jonkman af
zonderlijk weten het met Van Poll eens te zijn, waarbij de mening van de ad
viseurs, Oost-Indonesië en West-Borneo de doorslag hadden gegeven.445

Het kabinet in Den Haag besprak op 7 juli 1947 de binnengekomen stuk
ken en adviezen uit Indië, na een schorsing om de inhoud ervan te bestude
ren. In de beoordeling van de situatie speelde het bericht dat Setyadjit met 
enkele andere republikeinen met een speciaal Nederlands vliegtuig naar 
Djocja was vertrokken om een verduidelijking te vragen op het republikeinse
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antwoord, een belangrijke rol. Van Mook had al laten weten dat Setyadjit, 
die als coöperatief bekend stond, had aangeboden specifieke wensen aan 
Nederlandse kant over te willen brengen aan Djocja. Setyadjit was als een 
van de weinige politici in de Republiek bijzonder goed geïnformeerd over de 
Nederlandse zienswijze op "Linggadjati". Nog in juni 1947 had hij op zijn 
terugreis van een bezoek als SOBSI-afgevaardigde op het congres van het 
Wereldvakverbond in Praag in Nederland met PvdA-politici gesproken, on
der meer over de volgens hem voor elke republikeinse regering onmogelijke 
eis inzake de gemengde gendarmerie, en was vervolgens bij aankomst op het 
vliegveld Kemajoran bewerkt door Schermerhorn en Sanders alvorens hij 
was doorgereisd naar Djocja. Het was derhalve niet verwonderlijk dat Se
tyadjit in deze fase door de Republiek naar voren werd geschoven en zich als 
gematigd links politicus (betrokken bij de Partai Boeroeh Indonesia) heeft 
willen inzetten voor het bereiken van een compromis met Nederland. Se
tyadjit heeft dan ook in een gesprek met de landvoogd, waaraan ook de re
publikeinse onderminister van Gezondheid Leimena had deelgenomen, met 
klem gevraagd om uitstel van maatregelen en om transport om in Djocja een 
beter antwoord te kunnen halen. Van Mook heeft de heren tegemoet willen 
komen, al was hijzelf ervan overtuigd dat alleen een militaire actie de schaal 
ten gunste van de coöperatieve elementen in de Republiek zou kunnen doen 
doorslaan.446 De actie van Setyadjit c.s. zou in zoverre succes hebben dat zij 
op 8 juli 1947 met een nader antwoord van de Republiek op de Nederlandse 
vraagpunten terugkeerden. Dat antwoord echter bleef op het punt van de 
verzorging van de orde en veiligheid divergeren van de Nederlandse voor
stellen; op alle andere vraagpunten zou van een grote concessiebereidheid 
aan republikeinse kant kunnen worden gesproken.

Nog onbekend met hetgeen de actie van Setyadjit c.s. zou opleveren, 
moest het kabinet op 7 juli 1947 tot een inschatting van de Indische proble
men komen. Jonkman heeft er kennelijk op gegokt dat de Republiek wel eens 
flink door de bocht kon gaan, zodat hij in het kabinetsberaad sterk op de vi
sie van Schermerhorn ging leunen. Volgens de minister van O.G. had de Re
publiek blijkens de antwoordnota van Soekarno van 5 juli 1947 de Federale 
Raad (interimregering) conform het Nederlandse voorstel aanvaard. In de 
beklemtoning van de eigen positie door de Republiek zag de minister niets 
meer dan het aanhalen van clausules van "Linggadjati". Hij vond de oplos
sing van de CG-voorzitter - onverwijlde instelling van de interimregering - 
reëel. Het overleg in deze interimregering zou dan in de plaats kunnen tre
den van de onderhandelingen van de beide delegaties. De bezwaren van Van 
Mook tegen deze interimregering op dat moment in deze bepaalde context 
konden volgens Jonkman een gevolg zijn van de geprikkeldheid van de 
landvoogd over de voortdurende problemen met de Republiek. De minister 
van O.G. gaf toe dat het antwoord over de buitenlandse betrekkingen in to
taal weinig bevredigend was, wat door de gemaakte restrictie eigenlijk ook 
gold voor het vraagstuk van de teruggave van de eigendommen in republi-

2729



Nederlands-Indië

keins gebied aan de eigenaren. Dat de Republiek niet had geantwoord op de 
kwestie van de federale organen achtte Jonkman nog begrijpelijk vanuit de 
opvatting dat deze kwestie al eerder in Nederlandse richting was beant
woord en de zwijgzaamheid kon worden uitgelegd als instemming, hetgeen 
Beel bestreed. De afwijzing van de gemengde gendarmerie door Djocja 
achtte Jonkman niet van groot belang, omdat dit door Van Mook eigenhan
dig ingebrachte vraagpunt een vormkwestie was - namelijk de vorm voor de 
uitoefening van de wederzijdse verantwoordelijkheid voor de veiligheid in 
het binnenland -, welke niet direct uit de overeenkomst voortvloeide en voor 
Nederland bij gevolg een zwak argument opleverde. Men kon het antwoord 
van de Republiek ook als een uiting van kwade trouw interpreteren, maar 
Jonkman meende dat zulks moeilijk a priori kon worden aangetoond. Als 
kenner van de Aziatische gewoonten had Jonkman er begrip voor dat Djocja 
moest trachten zonder gezichtsverlies bij te draaien op Nederlandse koers. 
Deze ommezwaai was voor Djocja volgens Jonkman door het optreden van 
de landvoogd bemoeilijkt. De conclusie van Jonkman was dan ook dat de 
sprong naar de interimregering, zoals voorgesteld, op dat moment niet kon 
worden afgewezen, zonder nadere informatie uit Djocja en zonder de of fid 
ele reactie van de Republiek op de druk aan het diplomatieke front in han
den te hebben. Hij wilde alles doen om militair optreden tot het laatste ogen
blik uit te stellen, waarmee hij ook de in zijn partij levende wens op dit punt 
honoreerde.447

In de opvatting dat de gendarmerie geen conditio-sine-qua-non was, ging 
Lieftinck mee. Aan de andere kant achtte hij het antwoord van de Republiek 
onbevredigend, juist ook omdat het de-facto-gezag van de Republiek zo 
werd benadrukt dat het de-iure-gezag van Nederland wegviel. Indien de 
Nederlandse regering zou nalaten haar standpunt duidelijk te markeren, was 
het gevaar volgens hem levensgroot dat de coöperatief ingestelde republi
keinen nog meer op de achtergrond zouden worden gedrukt en in de Mali- 
no-gebieden de onrust zou toenemen. Een bewijs van de onwil van de Repu
bliek om tot overeenstemming met Nederland te komen zag Lieftinck in de 
voortzetting van de buitenlandse betrekkingen. Evenzo was het voor hem 
onaanvaardbaar dat het Nederlandse gezag geen einde kon maken aan de 
nood en de terreur in allerlei republikeinse gebieden, met name op Java. Ge
let ook op de internationale steun voor de Nederlandse eisen, concludeerde 
Lieftinck dat hij bereid was militaire maatregelen goed te keuren, ware het 
niet dat de vliegreis van Setyadjit naar Djocja een novum opleverde. Hoewel 
hij zelf weinig resultaat van die reis verwachtte, wilde hij nadere informatie 
afwachten die Setyadjit uit de Republiek zou halen. Ook Drees, Vos en 
Mansholt wilden de resultaten van de reis van Setyadjit afwachten. Drees 
vond dat in de bestaande omstandigheden onmogelijk een machtiging voor 
militaire actie gegeven kon worden. Vos achtte het overigens moeilijk voor 
de regering een militaire actie tegenover het parlement te verdedigen aan de 
hand van de laatste nota's. De Republiek was immers op het punt van de de-
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iure-erkenning van Nederland in de overgangstijd volgens zijn analyse zeer 
tegemoetkomend geworden. Er waren ook andere geluiden. Van Maarse
veen kwam met een eigen nota, waarin hij tot de conclusie kwam dat de Re
publiek in het de-iure-gezag van Nederland slechts symbolische betekenis 
zag. De volledige soevereiniteit voor de VSI liet in de republikeinse opvat
ting volgens hem geen ruimte voor de Unie-gedachte. Zijn oordeel over het 
republikeinse antwoord op de vijfpuntennota van Nederland was dat de Re
publiek slechts had getracht de discussies te rekken en in wezen streefde 
naar volstrekte onafhankelijkheid. De grondslag van "Linggadjati" werd 
door de Republiek steeds meer verlaten. Met nadruk drong Van Maarseveen 
derhalve aan op het nemen van militaire maatregelen. Ook PvdA-minister 
Neher vond dat het republikeinse antwoord beslist onbevredigend was. Ne
derland had om verduidelijking gevraagd en om een begin van de uitvoe
ring van de overeenkomst binnen een bepaalde termijn, waaraan geen ge
volg was gegeven. Neher liet de adviezen van de Malino-gebieden zwaar 
meewegen. Voor hem was het republikeinse antwoord onaanvaardbaar. De 
consequenties had de ministerraad volgens Neher al eerder aanvaard. 
Huysmans meende eveneens dat de welwillende Indonesiërs een duidelijke 
daad van de Nederlandse regering mochten verwachten. De Republiek 
speelde volgens hem een cynisch spel, dat er op gericht was de wettelijke 
gezagsuitoefening van Nederland uit te hollen. Hij wenste de landvoogd te 
machtigen tot het nemen van militaire maatregelen.

Beel, na recapitulatie van de ontwikkelingen van de verstreken maanden, 
kwam in dit kabinetsberaad van 7 juli 1947 tot dezelfde conclusie als de 
laatstgenoemde groep ministers: er diende geen nadere opheldering van het 
republikeinse standpunt meer te worden gevraagd. Men moest op een gege
ven ogenblik ook weten te beslissen. Hierbij wees Beel ook op de noodzaak 
de goedwillende elementen in de Republiek te steunen en de Malino- 
gebieden een plaats naast de Republiek te doen behouden. Beel wilde der
halve de landvoogd wederom machtigen tot militair ingrijpen, tenzij het 
antwoord van de Republiek op alle gestelde vragen alsnog volledig bevesti
gend zou zijn. Drees was het hiermee oneens, omdat volgens hem de zaak 
van de gendarmerie door Van Mook zo scherp was gesteld. Gelet op de me
dedelingen van Van Boetzelaer over het republikeinse antwoord op de Ame
rikaanse aide mémoire, dat naar inhoud een duplicaat was van de ant
woordnota aan de Nederlandse regering van 5 juli 1947, en over de nadere 
instructies van de Amerikaanse en Britse regering aan hun vertegenwoordi
gers in Indië gericht op volledige ondersteuning van het Nederlandse stand
punt zoals in de vijf-vragennota gesteld, meende Drees dat er eens te meer 
reden was om het antwoord van de Republiek via de missie van Setyadjit af 
te wachten. Jonkman haakte hier onmiddellijk op in. Nadat Beel al had gere
tireerd en had voorgesteld van de Republiek inzake de verzorging van vei
ligheid een antwoord te verlangen in de zin zoals het kabinet dat oorspron
kelijk had voorgesteld, kwam Jonkman met de gedachte om de vragenlijst
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niet meer centraal te stellen, maar om de landvoogd te laten beslissen aan de 
hand van het door de Republiek nader te verzorgen antwoord gelet op de 
benodigde tijd voor de uitwerking van de diplomatieke druk. Uiteindelijk 
werd besloten dat het kabinet de landvoogd liet weten dat het antwoord van 
de Republiek onbevredigend was en dat de landvoogd gemachtigd was eer
der omschreven militaire maatregelen te nemen, nadat de acties van de con- 
sul-generaals Foote en Mitcheson hun werking konden hebben gehad en van 
de Republiek desalniettemin geen of geen alleszins bevredigend antwoord 
zou zijn ontvangen. Zo enigszins mogelijk zou de regering graag het laatste 
woord bij het besluit tot actie willen hebben. Van Maarseveen en Fiévez wa
ren hier weinig tevreden mee, maar legden zich er toch bij neer.448

De missie van Setyadjit in Djocja heeft, in samenhang met de diplomatieke 
stappen van Amerika en Engeland via hun consuls-generaal, effect gehad. 
Op 8 juli 1947 werd het antwoord van premier Sjarifoeddin, waarvan de kern 
al eerder via de radio van Djocja was bekend gemaakt, middels Setyadjit en 
Leimena aan de landvoogd overhandigd. De inmiddels ondernomen diplo
matieke stappen van Foote en Mitcheson, die daarbij werd geassisteerd door 
onder meer de Australische vertegenwoordiger op het Britse consulaat- 
generaal, konden blijkens de benodigde tijd voor het overseinen van de in
houd van de gevoerde gesprekken naar Djocja geen invloed hebben gehad 
op de nota van Sjarifoeddin. Dat de bedoelde Grote Mogendheden wensten 
dat de Republiek nu eens de Nederlanders openlijk tegemoet trad op de ge
stelde vragen, was de regering in Djocja natuurlijk al eerder bekend. Het re
publikeinse antwoord van 8 juli 1947 getuigde van de tour de force die de 
regering in Djocja had gemaakt in het zicht van de militaire confrontatie. 
Djocja had goed begrepen dat "Den Haag" en "Batavia", gegeven de over
eenkomst van Linggadjati, op grond van de nota van 5 juli 1947 moeilijk an
ders konden besluiten dan tot militaire actie. Aan republikeinse kant heeft 
men uiteindelijk niet durven rekenen op verdere Nederlandse lankmoedig
heid, die Schermerhorn blijkens de stukken nog wel heeft bepleit in zijn idee 
voor de sprong voorwaarts naar een interimregering zonder de degelijke ba
sis van overeenstemming op hoofdzaken als de de-iure-bevoegdheid van 
Nederland in de overgangstijd. In het nadere antwoord kwam de Republiek 
op dit laatstgenoemde gevoelige punt Nederland geheel tegemoet: de verte
genwoordiger van de Kroon in de interimregering zou beslissingsbevoegd
heid de-iure hebben, "een en ander binnen het raam van de Nederlandse de- 
iure soevereiniteit gedurende de overgangstijd". De interimregering zou 
worden samengesteld uit de vertegenwoordiger van de Kroon en vertegen
woordigers van de toekomstige deelstaten van Indonesië. Aan dit punt werd 
geen beperking gegeven in de zin van onderstreping van het de-facto-gezag 
van de Republiek. De Republiek zei toe de buitenlandse betrekkingen in 
overeenstemming te brengen met het voortbestaan van de Nederlandse soe
vereiniteit in de overgangstijd, "alsmede met het bestaan der interimrege
ring". De Republiek hoopte dat de bestaande betrekkingen konden worden
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ingepast in het door de CG voorgestelde schema (27-mei-voorstellen). Ook 
hier ontbrak elke omineuze conditie. Anders dan in de nota van 5 juli 1947 
werd in deze nota het thema van de federale organen aangesneden. De re
publikeinse regering aanvaardde de vorming van alle federale organen zoals 
voorgesteld door de CG, met alle bijbehorende functies. Taak en bevoegdhe
den zouden worden vastgesteld te zamen met de vertegenwoordigers van 
Oost-Indonesië en Borneo. De rechten van vreemdelingen op ondernemin
gen werden in deze nota zonder meer erkend. De ondernemingen zouden 
worden teruggegeven overeenkomstig art. 14 van het Akkoord. De over
dracht zou geschieden met gelijktijdige inventarisering. Landsbedrijven, die 
zich in het gebied van de Republiek bevonden, dienden aan de Republiek toe 
te vallen, waar de CG-nota van 27 mei 1947 republikeins beheer op het oog 
had. Het omstreden punt bleef dat over de gemeenschappelijke gendarmerie. 
De republikeinse regering handhaafde het standpunt, zoals dat eerder door 
president Soekarno was geformuleerd: wel een gemeenschappelijk directo
raat voor de binnenlandse veiligheid, met vertegenwoordigers van de toe
komstige deelstaten, maar afzonderlijke gendarmeriekorpsen per deelstaat. 
De republikeinse regering voegde er in deze nota wel aan toe dat de Repu
bliek bereid was alle functies en organisaties, die in strijd met de overeen
komst van Linggadjati konden worden geacht, op te heffen, alsook een wa
penstilstand aan te houden.449

In wezen was de Republiek aan de Nederlandse wensen tegemoet geko
men, behalve op het oneigenlijke - want door de landvoogd in deze vorm 
aangescherpte - punt van de gemeenschappelijke gendarmerie. Natuurlijk 
kon men aan Nederlandse kant dat laatstgenoemde punt centraal stellen als 
toetssteen voor de erkenning van de de-iure-verantwoordelijkheid van Ne
derland voor de orde en veiligheid in geheel Indië. Bovendien kon men 
wantrouwig blijven tegenover een Republiek die wel op papier, maar nog 
niet met daden had getuigd van de wil de overeenkomst van Linggadjati na 
te leven. "Batavia" en "Den Haag" kwamen in ieder geval door het nadere 
antwoord van de Republiek, dat slim was opgesteld, in de problemen. Moest 
de Republiek na het tegemoetkomende antwoord van 8 juli 1947 nog verder 
aan de tand worden gevoeld of niet? Van Mook adviseerde de Nederlandse 
regering zulks wel te doen. In overeenstemming met de CG liet hij weten dat 
het antwoord immers niet in alle opzichten bevredigend was, in het bijzon
der niet inzake de kwestie van de binnenlandse veiligheid. Het bewijs van 
goede wil en daadwerkelijke uitvoering van "Linggadjati" moest de Repu
bliek nog leveren. Afwijzing van het antwoord van de Republiek en het en
tameren van een grootscheepse militaire actie was echter volgens de land
voogd onmogelijk. Dan zou Nederland alle goodwill in Londen en Wash
ington verspelen. Gelet op berichten dat de Republiek ook op het punt van 
de gemeenschappelijke gendarmerie tot concessies bereid zou zijn, stelde 
Van Mook voor om op dit punt nadere vragen te stellen aan Djocja, naast de 
vraag naar onmiddellijke openbare maatregelen tot staking van de vijande-
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lijkheden, wegtrekking van gewapende organisaties van de demarcatielijn, 
openstelling van het verkeer over de demarcatielijn en opheffing van de 
voedselblokkade. De Republiek moest er bovendien op worden gewezen dat, 
indien de Republiek niet bij machte was om de veiligheid te herstellen en te 
handhaven, Nederland niet inactief zou kunnen blijven. Daar tegenover kon 
dan terstond met de instelling van een federale raad worden begonnen.450 
Jonkman stemde op 9 juli 1947 met deze gedachte in. Hij vond het republi
keinse antwoord bedenkelijk waar de Nederlanders waren gerangschikt on
der de vreemdelingen die hun bezittingen konden terugkrijgen, waar de 
landsbedrijven voor de Republiek waren opgeëist en natuurlijk op het punt 
van de verzorging van orde en rust.451

Bijgevolg deelde Van Mook op 9 juli 1947 aan zijn militaire commandan
ten mee dat de militaire operaties tot een volgende "strategische datum" 
(eind juli) moesten worden opgeschort. Het waren de militairen die de 
zwaarste druk uitoefenden op het punt van de oplossing van de kwestie van 
de binnenlandse veiligheid en de staking van de vijandelijkheden op korte 
termijn, omdat zij vreesden dat anders de onhoudbare toestand zou voort
duren met gelijktijdige vermindering van het weerstandsvermogen van de 
Nederlandse troepen, zowel door de aantasting van de mobiliteit en geoe
fendheid van de troepen vanwege de slijtage van het materieel en de ver
plichting vast te houden aan het aflossings- en demobilisatieschema als door 
de verslechtering van het moreel bij het voortduren van de bestaande toe
stand. De instelling van een interimregering zonder een overeenkomst over 
een gemeenschappelijke gendarmerie moest volgens de Nederlandse militai
re leiding bovendien uitlopen op ontmanteling van de Nederlandse militaire 
presentie en dus op de onmogelijkheid ooit nog orde op zaken te kunnen 
stellen. De militaire leiding in Batavia meende dan ook dat zonder een begin 
van politiële samenwerking tussen Nederlands en republikeins gezag en 
ontruiming van bepaalde gebieden door Indonesische organisaties, het Ne
derlands gezag los van een grote militaire operatie bepaalde gebieden in be
scherming zou moeten nemen. Al deze losse acties bijeen zouden overigens 
toch neerkomen op uitvoering van het plan-"Product" 452 Van Mook be
richtte de regering in Den Haag dat de CG en de militaire commandanten 
het erover eens waren dat een dergelijk lokaal politieel optreden noodzake
lijk was, indien het vraagstuk van de vijandelijkheden (de opheffing van de 
voedselblokkade) en de binnenlandse veiligheid niet op zeer korte termijn 
zouden worden opgelost.453 Aan de Republiek zouden derhalve als nadere 
eisen op het gebied van de binnenlandse veiligheid volgens de landvoogd in 
zijn aanvullend advies kunnen worden voorgelegd: staking van de vijande
lijkheden, instemming met de Nederlandse voorstellen inzake de veilig
heidsorganisatie (gemengde gendarmerie) en de aanvaarding door de Repu
bliek van het voorlopig beheer door Nederlandse troepen van bepaalde aan
gewezen gebieden in de plaats van de TRI en andere republikeinse gewa
pende organisaties in afwachting van de gemengde gendarmerie. In aanslui-
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ting op deze op 9 juli 1947 naar Den Haag geseinde boodschap en met het 
oog op de militaire wensen én vanuit de overweging dat Londen en Wash
ington de onmisbaarheid van een gemengde gendarmerie zouden inzien, 
begon Van Mook stukken in gereedheid te brengen die de Republiek juist op 
dit punt zouden moeten toetsen. De onvoorwaardelijke staking van de vij
andelijkheden mocht dan wel voor Van Mook c.s. voorop staan, de opbouw 
van de binnenlandse veiligheidsorganisatie in de vorm van de gemengde 
gendarmerie was daarmee in de visie van Van Mook onlosmakelijk verbon
den. De gemengde gendarmerie werd aldus tot uiteindelijke toetssteen ge
promoveerd en zou daardoor de steen des aanstoots worden in de relatie 
tussen Nederland en de Republiek.454

b. "Linggadjati" wordt ook bij delen van de oppositie aanvaard als norm: de ver
antwoording van het regeringsbeleid in de Tweede Kamer op 10 juli 1947

De regeringsverklaring van 10 juli 1947
Al eerder is melding gemaakt van de wens van het CPN-Kamerlid De 

Groot om de premier en de minister van O.G. naar aanleiding van het com
muniqué van het kabinet na het regeringsberaad van 2 juni 1947 over de si
tuatie in Indonesië en het door de regering bepaalde beleid (27-mei- 
voorstellen) te interpelleren. De Groot en zijn fractie gingen met de gehele 
Kamer er mee akkoord om, zoals de Kamervoorzitter op 4 juni 1947 op 
grond van informatie van de kant van de minister-president voorstelde, gelet 
op het landsbelang het geven van informatie aan het parlement naar een na
der te bepalen tijdstip te verplaatsen. Uit de voorgaande subparagraaf III. a 
mag duidelijk zijn geworden dat de regering het uiterste heeft gedaan om 
aan de keuze voor een militaire actie te ontkomen en de Republiek gelegen
heid te geven alsnog een bevredigend antwoord op de kern van de inhoud 
van de Nederlandse voorstellen van 27 mei 1947 te laten formuleren. Het zou 
onverstandig zijn geweest om dit beleid te laten doorkruisen door een nade
re verklaring van regeringszijde en door de daarop volgende politieke de
batten in de Tweede Kamer. Was het misschien nog mogelijk dat de regering 
zich in een verklaring op de vlakte kon houden, het was niet te verwachten 
dat de Kamerleden zulks zouden doen. Romme zou, daartoe zowel gedreven 
door eigen overtuiging als door partijpolitieke belangen (Welter-beweging), 
onvermijdelijk een vrij hard oordeel geven over de republikeinse houding tot 
dan toe. Dat zou niet alleen op de Republiek uitwerken als de befaamde rode 
lap op de stier, maar zou ook de coalitie onder spanning kunnen zetten. Dat 
laatste kon de onderhandelingspositie van Nederland tegenover de Repu
bliek weer aantasten. Het kabinet heeft in afwachting van de confrontatie 
met de Tweede Kamer over het Indië-beleid de Kamer op de hoogte gesteld 
van de stukkenwisseling met de Republiek en via ontmoetingen tussen de 
ministers Beel en Jonkman met de voorzitters van de fracties van de KVP en 
PvdA in de Tweede Kamer, Romme en Van der Goes, voor het gevoerde be
leid de instemming van de fracties, waarop de coalitie steunde, proberen te 
verwerven. Op 9 juni 1947 besloot het kabinet om het republikeinse ant-
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woord op de 27-mei-voorstellen aan de Kamer aan te bieden; op 23 juni 1947 
werd de Nederlandse aide mémoire voor publikatie vrijgegeven. Tezamen 
met de inmiddels tussen de CG en de republikeinse delegatie gewisselde 
stukken werd de tekst van dit Nederlandse stuk op 24 juni 1947 aan de voor
zitter van de Tweede Kamer aangeboden. Deze was inmiddels op de hoogte 
gesteld van de wens van de regering om op korte termijn een verklaring over 
het Indië-beleid af te leggen. Op 21 en 30 juni 1947 hadden Beel en Jonkman 
gesprekken gevoerd met Romme en Van der Goes. Blijkens de notulen van 
de ministerraad van 23 juni 1947 heeft Jonkman het kabinet medegedeeld dat 
de beide fractievoorzitters op 21 juni 1947 hebben ingestemd met het tot dan 
toe gevoerde regeringsbeleid inzake Indië. In het zicht van de parlementaire 
verwerking van dit regeringsbeleid hebben de bedoelde fractievoorzitters 
zich laten inlichten en zich kennelijk onthouden van verdere oordelen in het 
onderhoud van 30 juni 1947. Wel had het kabinet diezelfde dag er geen be
zwaar tegen om de Vaste Commissie voor Indische Zaken - derhalve ook de 
leden van de oppositie - te informeren in afwachting van de regeringsverkla
ring, die met het oog op het republikeinse antwoord op nadere vragen was 
uitgesteld.455

Echter, niet deze Indische Commissie uit de Tweede Kamer is ingelicht, 
maar het seniorenconvent van deze Kamer, bestaande uit de Kamervoorzit
ter en de fractievoorzitters (of hun plaatsvervangers), en wel op 2 juli 1947, 
gevolgd door een bijeenkomst met het identiek samengestelde seniorencon
vent van de Eerste Kamer. Beide gremia, voornamelijk belast met de regeling 
van de werkzaamheden van de Kamers, hadden op dat moment een infor
meel karakter. Om zowel het juiste forum te hebben om het uitstel van de 
regeringsverklaring te bepleiten als om verzekerd te zijn van de geheimhou
ding van het besprokene, hebben Beel en Jonkman kennelijk de seniorencon
venten van de beide Kamers der Staten-Generaal goed geëigend geacht. Bij 
de Vaste Commissie was het namelijk gebruikelijk om van de uiteenzetting 
door de regering een gepast gebruik te maken tegenover de medeleden van 
de fractie. Bij het seniorenconvent was het gebruik gegroeid om, waar dit 
convent nadere mededelingen van de regering vernam over de achtergron
den van bepaalde keuzes van de regering in het contact met de Staten- 
Generaal, zo nodig absolute geheimhouding te bewaren. Wilde de regering 
met de belangrijkste vertegenwoordigers van beide Kamers over de achter
gronden van het beoogde uitstel van de regeringsverklaring praten, dan le
ken de seniorenconventen aangewezen en ook logisch: de Eerste Kamer ken
de immers op dat moment geen stelsel van Vaste Commissies, terwijl het se
niorenconvent in beide Kamers functioneerde. Zo moet de regering er toe 
zijn gekomen om de beide seniorenconventen te gebruiken om op basis van 
inlichtingen over de stand van zaken in de onderhandelingen met de Repu
bliek uitstel van elke openbare mededeling van de kant van de regering over 
die onderhandelingen te bepleiten. Op 1 juli 1947 las de voorzitter van de 
Tweede Kamer bij het begin van de zitting een brief voor, waarin de minis-
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ter-president liet weten dat om redenen van landsbelang de eerder bij schrij
ven van 25 juni 1947 door de regering aangekondigde regeringsverklaring - 
die zich tevens zou bezig houden met de onderwerpen, waarover de inter- 
pellatie-De Groot zich zou uitstrekken - niet kon worden afgelegd. "Zij ver
trouwt nochtans, dat dit uitstel slechts van korte duur zal behoeven te zijn", 
aldus de brief van Beel. Van Schaik deelde mee dat hij van plan was op korte 
termijn een bijeenkomst van het seniorenconvent bijeen te roepen, aangezien 
de regering zich tegenover de Kamervoorzitter bereid had verklaard inlich
tingen te geven aan dit convent. Met het besluit van de Kamervoorzitter om, 
gezien de brief van de minister-president, de al eerder genoemde interpella- 
tie-De Groot niet aan de orde te stellen, nam Hoogcarspel (CPN) geen ge
noegen. Hij had de indruk dat het er praktisch op neerkwam dat, nu de 
Tweede Kamer bij het verlenen van het verlof tot het houden van de inter
pellatie door De Groot over de Indonesische kwestie in afwijking van de re
gel geen datum had vastgelegd, de interpellatie was gaan afhangen van de 
mogelijke overeenstemming tussen Kamervoorzitter en regering. Volgens 
Hoogcarspel gaf het geen pas dat de regering de volksvertegenwoordiging 
alleen wilde inlichten, nadat de feiten geheel waren geschied, want "dan kan 
de volksvertegenwoordiging, wat het interpellatierecht betreft, wel naar huis 
gaan". De door De Groot gewenste inlichtingen hadden daarbij betrekking 
op zaken, die volgens het CPN-Kamerlid geen direct verband hielden met de 
onderhandelingen met de Republiek op dat moment. Het landsbelang kon 
derhalve toch niet in het geding zijn? Hij stelde derhalve aan de Kamer als 
datum voor de voorgenomen interpellatie donderdag 3 juli 1947 voor. De 
onvrede van de CPN over de wijze waarop de regering omsprong met de 
parlementaire rechten en gebruiken kon door Schouten (ARP) wel worden 
gedeeld. De ARP-fractievoorzitter had zich duidelijk geërgerd over de be
richtgeving dat leden van de regering wél bepaalde politieke richtingen in
tern had voorgelicht: "Wij mogen niet berusten in een situatie, waarin de re
gering aan een deel van de volksvertegenwoordiging opening van zaken 
geeft en aan een ander deel van die vertegenwoordiging die opening van za
ken onthoudt op grond van de argumentatie, dat deze niet kan worden ge
geven met het oog op de behartiging van 's lands belang." Het seniorencon
vent had derhalve volgens Schouten te toetsen of gehoord de motieven van 
de regering het uitstel van een debat over het Indische beleid gerechtvaar
digd zou zijn. Van der Goes van Naters (PvdA) meende evenwel dat met de 
door de regering voorgestelde informatie via de op korte termijn te houden 
bijeenkomst van het seniorenconvent - de Voorzitter bepaalde deze op de 
volgende dag, 2 juli 1947 - voldaan was aan de eisen die op dat moment wa
ren te stellen. Ook Romme (KVP) verklaarde het argument van de regering 
te respecteren, al liet hij weten dat die interpellatie-De Groot doorgang moest 
vinden, zodra het argument van de regering was vervallen. Het voorstel van 
Hoogcarspel werd vervolgens met 58 stemmen tegen en 9 (CPN-)stemmen 
voor verworpen.
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Aldus werd op woensdag 2 juli 1947 een bijeenkomst van het senioren
convent van de Tweede Kamer gehouden, waarin de ministers Beel en 
Jonkman inlichtingen over de recente ontwikkelingen in de onderhandelin
gen tussen Nederland en de Republiek hebben gegeven om het landsbelang 
bij het uitstel van een regeringsverklaring over de Indonesische kwestie te 
kunnen verduidelijken. Nadat minister Jonkman zich van een uiteenzetting 
over die ontwikkelingen had gekweten en daarbij de besluitvorming rond de 
militaire voorbereidingen aan Nederlandse kant niet buiten beschouwing 
had gelaten, stelde hij zich dan ook op het standpunt dat, onder nadrukkelij
ke erkenning van de verantwoordingsplicht van de regering ten opzichte 
van de Staten-Generaal, een openbaar debat op dat moment een onbereken
bare invloed op het weifelende Djocja kon hebben. Evenmin meende men 
aan regeringszijde, vanuit dezelfde overweging om Djocja alle ruimte voor 
intern overleg te geven en misverstanden over de Nederlandse bedoelingen 
te voorkomen, op vragen over het Indië-beleid te kunnen reageren. Om 
'lekken" te voorkomen die de basis konden vormen voör een verstoring van 
het onderhandelingsklimaat met de Republiek wilde de regering de kring 
van geïnformeerden zo klein mogelijk houden en bijgevolg ook geen beslo
ten zitting van de Staten-Generaal bijeen roepen. Beel heeft de aandrang 
vanuit de oppositiehoek in dit seniorenconvent om nu eindelijk eens opening 
van zaken te geven, die overigens toch al uit de pers in grote lijn bekend wa
ren, weerstaan. Het speet de premier, maar het kon niet anders. Het senio
renconvent van de Eerste Kamer moet waarschijnlijk een soortgelijk betoog 
te horen hebben gekregen. In beide seniorenconventen werd afgesproken dat 
de inhoud van de vergadering strikt vertrouwelijk was en dat derhalve ook 
de fractiegenoten niet zouden worden ingelicht. Minister Jonkman zelf heeft 
echter de inhoud van deze vergadering op 24 juli 1947 in de Tweede Kamer 
in het geding gebracht bij zijn verdediging van het regeringsbesluit om tot 
politieel optreden tegen de Republiek over te gaan. Daarover is de minister 
door Romme op de vingers getikt. Jonkman meende evenwel dat het nimmer 
de bedoeling kon zijn dat men wat men vernam in een dergelijk gremium 
"niet op andere wijze tot het verwerken van zijn verantwoordelijkheid als lid 
van de Staten-Generaal zou mogen gebruiken". Indien men in een senioren
convent dingen van de regering zou vernemen, die men niet voor zijn ver
antwoording meende te kunnen nemen - i.c. het geval van een communist, 
die zou vernemen dat de regering niet zou schromen aan de onhoudbaar ge
achte toestand rond en in de Republiek een einde te maken -, was het in de 
ogen van minister Jonkman correct wanneer men het besprokene van het 
seniorenconvent als aanleiding nam om op basis van andere openbare gege
vens de regering te interpelleren "zonder zijn wetenschap uit het senioren
convent te openbaren". Jonkman had deze redenering nodig om op dat mo
ment de communisten stilzwijgende instemming met de voorbereiding van 
het politiële optreden aan te wrijven. Zuiver was dit niet. De Kamers zouden 
te klein zijn geweest, indien een CPN-volksvertegenwoordiger de door
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Jonkman genoemde weg zou hebben gevolgd en een (nieuwe) interpellatie 
over recente ontwikkelingen in de Indonesische kwestie onmiddellijk na de 
bijeenkomst van het seniorenconvent had aangevraagd. De hele affaire rond 
het uitstel van de regeringsverklaring en de inschakeling van de senioren
conventen laat wel zien dat de regering serieus heeft gemeend dat haar voor
stellen aan de republikeinse regering zo redelijk waren dat een overeen
komst mogelijk was, indien aan beide zijden valse tonen konden worden on
derdrukt. De Nederlandse regering was bereid het uiterste middel in te zet
ten om aan onmiddellijke verantwoording van het beleid aan de volksverte
genwoordiging te ontkomen: het belang van de staat (GrW 1938/1946, art. 
104.2). Het seniorenconvent is uit de hoed getoverd als middel om de Ka
mers gelegenheid te geven zich een beeld te vormen van de noodzaak tot het 
inzetten van dit uiterste middel en tot uitstel van de regeringsverklaring. 
Lang heeft het parlement overigens niet hoeven te wachten op nadere mede
delingen van de regering over de Indonesische kwestie. Het hoopgevende 
antwoord van de Republiek van 8 juli 1947 maakte immers de weg vrij voor 
een regeringsverklaring en een openbaar debat in de volksvertegenwoordi
ging over de poging van de regering om na de ondertekening van 
"Linggadjati" met de Republiek tot daadwerkelijke uitvoering van het Ak
koord, zij het naar Nederlandse interpretatie, te komen.456

In de ochtend van 10 juli 1947 kwam het kabinet bijeen om de door Beel en 
Jonkman geconcipieerde tekst van de regeringsverklaring, af te leggen in de 
middag om 14.00 uur in de Tweede Kamer, te bespreken. Onder druk van 
Van Maarseveen is dit tijdstip verschoven naar 15.30 uur om meer tijd te 
hebben het stuk goed door te nemen. Uitgangspunt was de door "Batavia" 
nogmaals op 9 juli 1947 per telegram gewenste druk op de Republiek om op 
korte termijn het vraagstuk van de staking van de vijandelijkheden en de 
binnenlandse veiligheid te doen oplossen door het stellen van stringente ei
sen, zoals de ontruiming van bepaalde gebieden door gewapende Indone
siërs en de zorg voor orde en veiligheid door republikeinse politie in sa
menwerking met Nederlandse troepeneenheden. Enkele ministers lieten blij
ken met een dergelijke toonzetting in de regeringsverklaring geen moeite te 
hebben. Van Maarseveen, Huysmans en Fiévez wilden dat de regering een 
krachtige houding zou doen klinken, geconcentreerd op de eis van concrete 
waarborgen voor orde en veiligheid in het gehele binnenland van de archipel 
en de teruggave van de ondernemingen. Drees echter heeft zich verzet tegen 
het stellen van deze eisen. De goedwillende elementen in de Republiek had
den immers gezorgd dat tenslotte op vier van de vijf vragen bevredigend 
was geantwoord. Een volledig bevestigend antwoord op de vijfde vraag be
treffende de gendarmerie-kwestie was, door de wijzigingen die de land
voogd in deze tekst had aangebracht, volgens hem voor de Republiek niet 
gemakkelijk geweest. De Republiek had volgens hem haar toezeggingen een 
begin van uitvoering gegeven door het ontheffen uit hun functies van de re
publikeinse "gouverneurs" buiten de Republiek. Drees wilde dan ook dat de
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uitvoering van de door de Republiek aanvaarde Nederlandse voorstellen 
met spoed ter hand werd genomen, namelijk de instelling van de Federale 
Raad en de lagere federale organen. Daardoor zou er ook een kader komen 
om andere vraagstukken, zoals de teruggave van de ondernemingen, te be
handelen. Het aanscherpen van de eisen naar de suggestie van Van Mook 
zou het bereikte resultaat kunnen bederven. Men zou dan volgens Drees het 
gevaar lopen toch in een militaire actie te vervallen, zonder de morele steun 
in binnen- en buitenland. Ook Jonkman vond de eisen van de landvoogd te 
ver gaan, al kon hij die inzake stopzetting van de vijandelijkheden en de op
heffing van de voedselblokkade billijken. De eis van de landvoogd om de 
Republiek bepaalde gebieden ter waarborging van de binnenlandse orde en 
veiligheid in Indië voor enige tijd aan de Nederlandse troepen te laten, achtte 
Jonkman evenwel in strijd met het aan de Republiek toegekende de-facto- 
gezag. Dat gezag sloot echter ook een verplichting in, zodat Jonkman be
pleitte om af te wachten of de Republiek in staat zou zijn orde en veiligheid 
in het binnenland te verzekeren. Alleen bij het bewijs van het tegendeel kon 
de Nederlandse regering volgens hem haar verantwoordelijkheid realiseren. 
Beel was van mening, zoals ook in het concept van de regeringsverklaring op 
basis van het door Van Mook gegeven advies was geformuleerd, dat aan
vaarding van een aantal punten door de Republiek moest worden geëist. Na 
een schorsing van bijna een uur nam het kabinet de uiteindelijke vormgeving 
van de regeringsverklaring ter hand. Gekozen is toen voor een verklaring die 
wel aansluiting zocht bij de gedachtengang van Van Mook, maar minder 
stringent en meer tegemoetkomend was. Mede op instigatie van Drees be
sloot het kabinet het voorstel van Van Mook om de Republiek de troepen 
aan de perimeters te doen wegnemen niet te volgen en deze zaak buiten de 
regeringsverklaring te laten, omdat het kabinet geen duidelijk beeld had van 
de feitelijke situatie waarop dit voorstel was gebaseerd. Evenzo werd vaag
heid verkozen voor de vorm van de ordehandhaving. De juridische voetan
gels werden terdege onderkend: de Republiek had het de-facto-gezag en er 
was een bestandsovereenkomst, zodat de Republiek niets kon worden opge
drongen. Wél kon het weigeren van samenwerking met het centrale gezag 
een toetssteen zijn. De verklaring was gereed om in het parlement te worden 
gebracht.457

Aansluitend aan dit beraad legde Beel, in aanwezigheid van vrijwel het 
gehele kabinet, de regeringsverklaring af in de Tweede Kamer. Werden de 
eerdere regeringsverklaringen over het Indië-beleid, namelijk die van 10 de
cember 1946 en 21 maart 1947, afgelegd door minister Jonkman, nu het Ko
ninkrijk aan de vooravond van gewichtige beslissingen stond, was er kenne
lijk voor gekozen om Beel namens de regering te laten spreken, een duidelijk 
signaal ook aan de Republiek. Sedert 21 maart 1947 had het parlement geen 
verklaring over de ontwikkelingen in Indië van regeringswege meer ge
hoord. Uit de persberichten was echter voldoende over deze ontwikkelingen 

' bekend geworden om de nieuwsgierigheid te prikkelen, zodat met enige
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spanning werd uitgezien naar deze regeringsverklaring. Deze verklaring kon 
immers aangeven in hoeverre Nederland aan de vooravond stond van een 
gelukkige oplossing van het geschil met de Republiek of van een militair 
conflict met alle gevolgen van dien. De korte verklaring bestond uit twee 
delen: een historisch overzicht van de ontwikkelingen sedert de indiening 
van de 27-mei-voorstellen bij de republikeinse regering en een uiteenzetting 
van het regeringsstandpunt over het republikeinse antwoord van 8 juli 1947.

Onder verwijzing naar de inmiddels bekend gemaakte en onder de Ka
merleden verspreide stukkenwisseling tussen Nederland en de Republiek 
werd kort geschetst hoe de onbevredigende antwoorden van de Republiek 
op herhaald gestelde vragen van de kant van de CG en de landvoogd de 
Nederlandse regering hadden geplaatst voor de noodzaak eventueel de con
sequenties te trekken uit de voortdurende onmogelijkheid langs de weg van 
onderhandelingen tot een goede uitvoering van "Linggadjati" te geraken. Op 
grond van de uiteindelijke verantwoordelijkheid had de regering er rekening 
mee te houden dat zij gedwongen zou kunnen worden het militaire machts
middel als uiterste maatregel aan te wenden, zij het zo beperkt mogelijk. Met 
klem werd in de regeringsverklaring de onhoudbaarheid van de toestand in 
Indië geanalyseerd: staatkundig, economisch "zowel met het oog op het welzijn 
van Indonesië als dat van Nederland als met het oog op de belangen der we- 
reldhuishouding", financieel en monetair, "omdat het uitblijven van herstel en 
wederopbouw enerzijds en de zware last der militaire verplichtingen ander
zijds niet bestendigd kunnen blijven terwijl de toestand van het geldwezen 
in Indonesië, ..., onverwijld voorzieningen vereist", sociaal, "omdat de fun
damentele menselijke rechten en vrijheden aan velen nog steeds worden 
onthouden", en militair, "omdat de opstelling der troepen langs de demarca
tielijnen en in de zg. bezette gebieden dringend verandering behoeft". Ter
wijl de regering eind juni 1947 voorbereidingen getroffen had, aldus Beel in 
zijn verklaring, voor het geval de Republiek niet bereid of in staat zou zijn tot 
uitvoering van "Linggadjati" mee te werken en de regering zich verplicht 
zou zien om "met behulp van een militaire actie van politiële aard" aan de 
noodtoestand een einde te maken en betere voorwaarden te scheppen ter 
uitvoering van het staatkundig beginselprogram van "Linggadjati" - des
noods zonder medewerking van de tegenpartij - om daarna samenwerking 
met de Republiek in federatief verband te bereiken, was op 27 juni 1947 het 
antwoord van de president van de Republiek binnengekomen. De land
voogd had zich vervolgens nog eenmaal gewend tot deze president met het 
verzoek op een aantal hoofdpunten, zoals de verzorging van de binnenland
se veiligheid, een duidelijk antwoord te geven en bovendien door een aantal 
concrete stappen, te weten de staking van de vijandelijkheden, het ongedaan 
maken van de buitenlandse betrekkingen en van de organisatie voor de 
claims op niet-republikeinse gebieden, de bereidheid tot uitvoering van de 
overeenkomst van Linggadjati te willen openbaren. De antwoorden van de 
Republiek op de Nederlandse stukken konden immers tot op dat moment
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volgens de regering niet bevredigend worden genoemd. De regering herin
nerde er op dit punt aan dat de Nederlandse stap gelijk op was gegaan met 
de indiening van de zienswijze van de Amerikaanse regering middels een 
aide mémoire bij de republikeinse regering. Op 5 juli 1947 was een weinig 
bevredigende reactie van de Republiek op de Nederlandse nota van 27 juni 
verschenen. "Dank zij de nadere overweging in de boezem van de Repu
bliek, en mede dank zij de goede raad, die aan de vertegenwoordigers der 
Republiek door de Amerikaanse en Britse Consuls-Generaal werd gegeven", 
had de republikeinse regering op 8 juli een nadere precisering gegeven, 
"welke weliswaar niet in alle opzichten bevredigend is, doch welke - mits 
ten spoedigste in daden omgezet en onder het nader te stellen voorbehoud - 
tot uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati kan medewerken". De 
regering was bereid in dit resultaat een gunstige wending te zien, mits de 
Republiek op een aantal punten tot daden en duidelijker posities kwam. Zo 
verwachtte de Nederlandse regering dat de Republiek tot onmiddellijke sta
king van de vijandelijkheden met inbegrip van de vernielingen en de vijan
dige propaganda kwam, alsook tot beëindiging van de infiltraties en andere 
zaken die de andere staten in Indonesië miskenden of aantastten, tot verbre
king van de onregelmatige buitenlandse betrekkingen, tot opheffing van de 
voedselblokkade en tot het herstel van het verkeer over de demarcatielijnen. 
Voorts verlangde "Den Haag" van de Republiek erkenning van de Unie- 
gedachte (hetgeen de rangschikking van Nederlanders onder vreemdelingen 
door de Republiek uitsloot), van het federaal karakter van de landsbedrijven 
in republikeins gebied en tenslotte van “onze uiteindelijke verantwoordelijk
heid in de verdere overgangstijd voor orde en rust overal in Indonesië, waar
voor met inachtneming van deze verantwoordelijkheid deugdelijke machts
middelen ter beschikking moeten staan". In samenwerking moesten daartoe 
de nodige organen worden geschapen. Ten onrechte gesloten verdragen - de 
relaties met het buitenland - dienden door de Republiek te worden opge
zegd. "Slechts bij aanvaarding dezer punten en spoedige uitvoering daarvan 
is een verdere en behoorlijke verwezenlijking van de overeenkomst van 
Linggadjati in overeenstemming met de wezenlijke inhoud der nota van 27 
mei denkbaar", aldus de regeringsverklaring. Daarna kondigde de rege
ringsverklaring de instelling van de Federale Raad en de lagere federale or
ganen en de opzet van Indonesische vertegenwoordigingen in Nederland 
aan als middelen om in feite zichtbaar te maken wat te zijner tijd in rechte de 
juiste vorm zou moeten vinden. De regering zag zo de beste weg uitgestip
peld om "aan het herstel der samenleving over het gehele Koninkrijk en aan 
de verdere voorbereiding van het nieuwe staatsbestel" te kunnen werken. 
Jonkman heeft later op een desbetreffende vraag van Romme verklaard dat, 
in aansluiting op de formuleringen in de bij de republikeinse regering be
zorgde aide mémoire van 23 juni 1947 en de brief van Van Mook van 29 juni
1947, eerst aan de voorwaarden van Nederland moest zijn voldaan, alvorens
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de interimregering kon worden ingesteld. De volgorde in de regeringsver
klaring duidde deze interpretatie al aan.458

Hoewel de regeringsverklaring de deur naar een vreedzame afloop van 
het geschil met de Republiek had willen openhouden en het antwoord op de 
Nederlandse eisen van de zijde van de republikeinse regering van 8 juli 1947 
niet onwelwillend had behandeld, was de teneur niet mis te verstaan: de 
Nederlandse regering wilde dat de Republiek op een aantal punten de Ne
derlandse zienswijze tegemoet kwam op straffe van militair optreden. In de 
verklaring was dan wel de gemengde gendarmerie niet met zoveel woorden 
genoemd, maar de eis dat de Republiek de Nederlandse verantwoordelijk
heid voor orde en rust in geheel de archipel moest erkennen, loog er verder 
niet om. Nuanceringen met het oog op de de-facto-erkenning van het repu
blikeinse gezag op Java en Sumatra waren er niet bij. In zoverre gaf de rege
ringsverklaring de Republiek weinig ruimte. Daartegenover moet worden 
aangetekend dat de verklaring allereerst bedoeld was voor de binnenlandse 
politiek in Nederland, derhalve voor het verzekeren van een zo breed moge
lijk draagvlak voor de regeringspolitiek inzake Nederlands-Indië. Door het 
forse karakter van de regeringsverklaring kon het kabinet hopen de KVP, die 
sedert de ontwikkelingen rondom de ondertekening van het Akkoord van 
Linggadjati zeer kritisch tegenover de Indië-politiek was geworden, binnen 
de coalitieboot te houden. Gezien het feit dat de voorzitter van de CG zelf, de 
PvdA-er Schermerhorn, aangedrongen had op een hardere houding tegen
over de Republiek om "zijn" Akkoord verwezenlijkt te krijgen, kon niet ver
wacht worden dat binnen de politieke top van de PvdA problemen zouden 
rijzen over de verklaring. Het extra-voordeel van de teneur van de verkla
ring school in de mogelijkheid het rechterdeel van de oppositie achter de be
ginselen van "Linggadjati", die de regering kennelijk serieus wilde nemen, te 
krijgen. Doordat de regering het accent sterk had gelegd op de desnoods met 
geweld op te leggen samenwerkingsgedachte - tussen Nederland en de Oost 
- in het Akkoord in plaats van de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht 
van de Indonesische volken, kwam de CPN voor de vraag te staan hoe de 
regeringspolitiek inzake Indië verder moest worden beoordeeld. De CPN 
had de Linggadjati-politiek als een middel om de Indonesische vrijheids
strijd in goede banen te leiden altijd gesteund; moest die politiek echter ook 
zo nodig met geweld worden opgelegd? De reacties van de Kamerleden op 
de regeringsverklaring wezen uit dat de binnenlands-politieke overwegin
gen bij de opstelling van dit stuk effect hebben gesorteerd. Verwacht mocht 
verder worden dat het innemen van een ferm standpunt tegenover de Repu
bliek in de Indische sfeer gunstig zou kunnen werken; tegenover het Neder
landse gezag en de troepen in Indië, alsook tegenover de niet-republikeinse 
gebieden, was een dergelijke houding vrijwel verplicht, terwijl verder ge
hoopt mocht worden dat de Republiek uiteindelijk voor de consequenties 
van de Linggadjati-visie van Nederland door de knieën zou gaan. Het ad
dertje onder het gras school in de vraag of hetgeen de regering ter uitvoering
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van haar verantwoordelijkheid voor de orde en rust in het gehele gebied van 
Nederlands-Indië zou voorstellen in overeenstemming was te brengen met 
het Akkoord van Linggadjati.

Het debat in de Tweede Kamer op 11 juli 1947
Nadat De Groot (CPN) op 11 juli 1947 bij het begin van de zitting van de 

Tweede Kamer had medegedeeld geen prijs meer te stellen op het houden 
van een interpellatie naar aanleiding van het communiqué van de minister
raad over de besluitvorming inzake Indië op 3 juni 1947 en de door de CG 
aan de republikeinse regering gerichte nota (mei 1947), kon de beraadslaging 
over de regeringsverklaring over het beleid ten aanzien van Nederlands- 
Indië beginnen. Het liberale Kamerlid Vonk opende de rij van sprekers. Hij 
begon met de verklaring dat zijn politieke groepering tot dan toe weinig 
vertrouwen had gehad in de mogelijkheid van "reële staatkunde in Indië van 
de zijde van dit kabinet". De regeringsverklaring had de scepsis bij de PvdV 
volgens hem niet in één slag ongedaan gemaakt, maar hij sprak aan het slot 
van zijn betoog wel de steun uit aan de door de regering aan de Republiek te 
stellen eisen. De regeringsverklaring had derhalve in binnenlands-politiek 
opzicht wel degelijk een voor het kabinet gunstig gevolg gehad. Vonk reali
seerde zich de veranderde verhoudingen vanwege de inhoud van de rege
ringsverklaring goed, zodat hij eerst een betoog hield over de taak van de 
oppositie. Om de ommezwaai naar de steun van de regeringspolitiek te ma
ken, nam Vonk het standpunt in dat goede oppositie zich diende te richten 
op de behartiging van het algemeen belang boven het partijbelang. In kritie
ke stadia van zijn bestaan diende een volk zoveel mogelijk eenheid te bewa
ren: "Hieruit volgt, dat zowel een regeringscoalitie als de oppositie in doel
stelling dezelfde landsplicht hebben, dat is zich richten op de eisen van 
doelmatigheid en zakelijke behartiging van de belangen van het gemenebest, 
d.i. van allen gemeenschappelijk." Naar deze richtlijn wilde de PvdV zich 
naar aanleiding van de regeringsverklaring "thans wederom strikt ... gedra
gen, vervuld van de hoop, hiermede wellicht enige goede diensten te kunnen 
bewijzen". Waardering had Vonk voor de gedecideerde toon in de rege
ringsverklaring, die de liberale fractie zo lang had gemist. De opening van 
zaken die de regering aan de Kamer in deze verklaring had gegeven, recht
vaardigde volgens hem de verwachting dat een tijdvak van "spaarzame, 
halve of ontwijkende mededelingen van regeringszijde definitief voorbij is". 
Aldus zou in de toekomst ook meer vertrouwen in het regeringsbeleid kun
nen worden opgebouwd. Toch had Vonk ook nog wel vragen, vooral naar 
aanleiding van de bekend gemaakte stukkenwisseling. Waarom was de op- 
persoevereiniteit van de Unie nergens vermeld, waar bleef het zelfbeschik
kingsrecht van de afzonderlijke bevolkingsgroepen, hoe verhield zich de in
stelling van een interimregering met het Akkoord en met de bevoegdheden 
van de Nederlandse Staten-Generaal (controlerecht), hoe stond het met de 
vrijlating van de door de Republiek geïnterneerde gijzelaars en met het 
communisme in de Republiek? Vooral het laatste punt zat Vonk hoog: de

2744



Par. III. H et "w erkelijke Linggadjati" kan alleen m ilitair w orden gered

regering zag volgens hem niet dat zij onderhandelde met een "nagenoeg 
volkomen communistisch complot", aldus de man die in een vroegere func
tie in Indië de communisten had bestreden. Vandaar de stelling van Vonk 
dat de regering niet te veel waarde moest hechten aan de eerdere instem
ming met een beperkt aantal voorwaarden door de Republiek. De PvdV- 
fractie kon dan ook meegaan met de door de regering op tafel gelegde eisen, 
die "volkomen redelijk, feitelijk meer dan voldoende gefundeerd en boven
dien gelukkig nog niet te laat ter wereld gekomen" waren. Welk 
"bevredigend einde" kon echter Vonk aan het slot van zijn betoog voor het 
Nederlands-republikeinse geschil voor ogen zweven na een dergelijk be
toog? Hij vertelde het de vergaderde Kamerleden en toehoorders niet, maar 
men kon het gemakkelijk raden: "Linggadjati", maar dan niet met déze Re
publiek. De regering had de liberalen in ieder geval, blijkens het betoog van 
Vonk, in de richting van de regeringspolitiek weten te manoeuvreren.459

De woorden van Tilanus (CHU) waren wat forser dan die van Vonk, maar 
ook hij ging in zijn toetsing van de stukkenwisseling aan het Akkoord van 
Linggadjati uit van het feit van een overeenkomst die hij tevoren altijd had 
verworpen. Tilanus meende te kunnen constateren dat men sedert de on
dertekening van het Akkoord op 25 maart 1947 geen stap verder was geko
men, omdat er geen wilsovereenstemming was en bijgevolg moeilijkheden 
bij de interpretatie van de overeenkomst moesten ontstaan. In deze ontwik
kelingen en in de aftakeling van de CG door het vertrek van het CG-lid De 
Boer en de terugkeer van Posthuma en Verzijl zag Tilanus reden om te plei
ten voor de opheffing van dit instituut, dat hij vanaf het begin had bestreden. 
Aan de andere kant verklaarde Tilanus "op zichzelf geen bezwaar" te heb
ben tegen de hoofdlijnen van het Akkoord van Linggadjati, dat diezelfde CG 
in onderhandelingen met de Republiek tot stand had gebracht. De federatie
ve samenwerking in Indonesië, dat verbonden zou zijn met de rest van het 
Rijk in een met gezag beklede Nederlands-Indonesische Unie, met de Kroon 
aan het hoofd, aanvaardde hij. De vraag was echter wel of aan deze begin
selen in de republikeinse stukken werd vastgehouden. Tilanus had daar ern
stige twijfels over. Begrijpelijk dat Tilanus namens zijn fractie zijn instem
ming betuigde met de beklemtoning in de regeringsverklaring van de ver
antwoordelijkheid van de regering voor de toestand in Indië. Inzake de aan
kondiging van mogelijk gebruik van het militaire machtsmiddel stelde Tila
nus dat een dergelijk optreden humaan en met inachtneming van het oor
logsrecht moest zijn, maar ook krachtig en doortastend en derhalve niet "zo 
beperkt mogelijk" zoals de regering had gezegd. Een dergelijk optreden was 
volgens de CHU-leidsman geen oorlogsdaad, maar een daad van herstel van 
orde en rust, zoals een burgemeester in zijn gemeente in voorkomende ge
vallen moet verrichten. Zorg had de CHU-fractie over de toekomst van de 
verhouding tussen Nederland en de Oost, gelet op de antwoorden van de 
Republiek. "Ons volk heeft er recht op, te weten of de offers, die thans wor
den gebracht en die misschien nog gebracht zullen moeten w orden..., slechts
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gebracht worden om Indië los te maken van Nederland, of dat men ook aan
dacht heeft voor de andere kant van de zaak", te weten de verzekering van 
de grondslagen van "Linggadjati", aldus de CHU-fractievoorzitter. In dit 
kader achtte Tilanus een gendarmerie van de federatie noodzakelijk. De con
clusie van Tilanus was dat de regering jobsgeduld had uitgeoefend. Indien 
de Republiek tegenover de Nederlandse verwachtingen en verlangens bleef 
traineren en ontwijken, dan was "Linggadjati" door de tegenpartij zelf terzij
de gesteld en was de Nederlandse regering volgens hem vrij te handelen en 
diende orde en veiligheid hoe eerder hoe beter met de geëigende machts
middelen van het soeverein gezag te worden verzekerd. Dat zou naar de 
mening van Tilanus uiteindelijk "tot zegen ook van ons eigen volk" zijn.460

De CHU-Tweede Kamerfractie had blijkens de woorden van haar voor
zitter, precies als de PvdV-fractie in deze Kamer, "Linggadjati" aanvaard als 
toetssteen voor een goede toekomst van de band van Nederland met een 
vernieuwd Indonesië. Deze houding van Vonk en Tilanus zou er uiteindelijk 
toe leiden dat de CHU en de PvdV de herziening van de Grondwet in 1948, 
die met het oog op de reconstructie van de betrekkingen tussen Nederland 
en de Overzeese Gebiedsdelen naar (in hoofdzaak) de Linggadjati-beginselen 
zou worden ondernomen, konden billijken (zie hoofdstuk XV, par. a, in Band 
C van dit boek). De ARP bleef onder aanvoering van Schouten de regerings
politiek ten aanzien van Indië vanaf de oorlog verwerpen. De al eerder aan
gestipte tocht van Schouten en Bruins Slot naar Indië in mei-juni 1947 had 
hen weinig wijzer gemaakt: evenals Romme bij zijn bezoek aan Indië begin 
1947 hadden ook zij er geen behoefte aan gevoeld om kennis te maken met 
republikeinen en de republikeinse verschijningsvorm, hoewel ds. J. Verkuyl, 
zendingspredikant te Batavia, er voor had gezorgd dat de beide ARP-politici 
uitnodigingen voor een ontmoeting met leden van de republikeinse regering 
en van de republikeins-christelijke partij Parkindo hadden ontvangen. Een 
deel van de protestantse zendelingen in Indië ijverde al geruime tijd voor 
een brug tussen de Nederlanders en de Indonesiërs en achtte een gewapend 
conflict tussen het Nederlands gezag en de Republiek een ramp. Maar de 
beide heren leken min of meer het slachtoffer te zijn geworden van hun eigen 
bewering dat de Republiek de revolutie vertegenwoordigde en een bolwerk 
van rebellen was. Schouten meende bijvoorbeeld dat hij bij een bezoek aan 
republikeins grondgebied opgepakt en mogelijk geëxecuteerd zou worden. 
Voor de beide anti's gold de reis vooral als steunbetuiging aan het wettig ge
zag, in het bijzonder aan de Nederlandse militairen in Indië. De reis kon hen 
derhalve slechts hebben bevestigd in hun opvattingen, zoals die wederom in 
dit debat naar voren werden gebracht. Voor Schouten stond het, blijkens zijn 
Kamerrede, vast dat het de Republiek was die afspraken, zoals het militair 
bestand, niet was nagekomen en had nagelaten het Akkoord te honoreren. 
Vandaar dat hij meende dat de Nederlandse strijdkrachten alle lof toekwam 
voor het beheerste optreden temidden van zoveel provocaties. Hij herinner
de aan zijn eigen rondreis in Indië: "Ik zal mij op grond daarvan
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De voorzitter van de fractie van de ARP in de Tweede Kamer, J. Schouten (derde van links), 
bezoekt bij zijn samen met fractiegenoot dr.J.A.H.J.S. Bruins Slot ondernomen rondreis door 
Nederlands-Indië in mei-juni 1947 ook eenheden van de Nederlandse strijdkrachten. (Foto 
Collectie-Schouten, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam)

2747



Nederlands-Indië

zeker niet als een deskundige op dit gebied uitgeven, maar moet wel zeggen, 
dat ik, na zo veelzijdig mogelijke voorlichting en hetgeen ik daarvan gezien 
heb, diep onder de indruk ben gekomen van dit feit, dat er met ontzaglijke 
zelfbeheersing en met zulk een ingehouden geestkracht is opgetreden/' Ge
geven alles wat in de verstreken periode in verband met de Republiek was 
gebeurd, was de ARP-fractievoorzitter van oordeel dat het onjuist zou zijn 
met deze Republiek verder te gaan. Die Republiek stond volgens hem in de 
weg van een ordening die vrijheid en zelfstandigheid voor de Indische vol
keren zou kunnen brengen, waardoor zij binnen het Rijksverband onder ei
gen verantwoordelijkheid eigen zaken zouden kunnen afdoen. Wanneer die 
nieuwe ordening met zich mee zou brengen, "dat hetzij voor geheel Java, 
hetzij voor een deel van Java, naar een staatsrechtelijke en staatkundige con
structie wordt verlangd, waaraan men de naam republiek wenst te geven, 
zou daartegen bij ons geen enkel bezwaar bestaan", aldus de ARP-fractie
voorzitter. De ARP keerde zich volgens Schouten niet tegen een dergelijke 
republiek, maar tegen déze Republiek. Het was een retorische vondst, die 
niet was bedoeld voor Handelingen-lezers met een goed geheugen! Zo 
meende Schouten ook te kunnen beweren dat velen in Indië hoge verwach
tingen van de Republiek ten aanzien van de uitvoering van "Linggadjati" 
hadden gehad. Hij knoopte daaraan vast dat hij "met leed, met groot leed" 
constateerde dat er geen reden meer was om die verwachtingen te koesteren. 
Hij begreep dat zijn toehoorders met deze stelling moeite konden hebben, 
zodat hij daaraan toevoegde: "men kan het geloven of niet". Omdat voor 
Schouten die ordening op de voorgrond stond, waren in zijn ogen allerlei 
andere zaken die de regering op de voorgrond had gesteld, zoals de interim
regering en de gemengde gendarmerie, van veel geringer gewicht. De rege
ring droeg het soevereine gezag en diende dat uit te oefenen om Indië voor 
een ramp te behoeden. Een interimregering en een gemengde gendarmerie 
deden daar slechts afbreuk aan, zoals de regering volgens hem ook onver
schillig was voor het lot van de talloze volken en gemeenschappen in Indië. 
"De overheid regeert bij Godes gratie", aldus Schouten, op grond waarvan 
hij stelde dat die overheid de zware plicht had zorg te dragen voor een sa
menleving waar het recht heerste: "De regering trekke daaruit de m.i. onont
koombare conclusie."461

De anti-revolutionairen gaven bij monde van Schouten derhalve weinig 
krimp: aan de Linggadjati-politiek werd geen enkel positief woord gewijd. 
Hoe die nieuwe ordening in en met Indonesië, zoals Schouten die voor ogen 
had, er uit zou moeten zien, werd niet duidelijk gemaakt. De regeringsver
klaring had deze oppositiegroepering niet vermurwd, noch de CPN geheel 
overtuigd. Deze laatstgenoemde partij had de Linggadjati-politiek juist altijd 
gesteund. Paul de Groot, die had aangekondigd zijn voorgenomen interpel- 
latievragen in zijn beschouwing te willen verwerken, verklaarde in de Twee
de Kamer namens zijn fractie nogmaals zijn steun aan "Linggadjati". Ook hij 
constateerde, met Vonk, Tilanus en Schouten, dat de verhoudingen sedert de
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ondertekening van “Linggadjati" er niet beter op waren geworden. Hij ont
leende daaraan echter een vraag: waren de gedragingen van de regering en 
van haar ambtsbekleders in de verstreken periode in overeenstemming ge
weest met de geest van de koninklijke rede van 1942 en van "Linggadjati"? 
Hij refereerde vervolgens aan de benoemingen van Verzijl en Posthuma, het 
Modjokerto-incident, de Pasoendan-beweging en de gebeurtenissen rond 
kapitein Westerling om aan te tonen dat de vertrouwenssfeer niet bepaald 
was bevorderd. De schuld van alles aan de Republiek geven onder het mom 
dat het daar allemaal communisten waren, zoals Vonk had gedaan, was vol
gens De Groot te veel eer voor het communisme. In zijn beoordeling van de 
regeringsverklaring poogde De Groot aan te knopen bij zijn hiervoor aange
haalde visie dat de regering in Nederland de vertrouwenssfeer zelf had be
dorven of had laten bederven. Zijn uitgangsstelling daarbij was dat in de 27- 
mei-voorstellen eisen voorkwamen, die in flagrante strijd waren, zowel naar 
de letter als naar de geest, met het Akkoord van Linggadjati. Hij noemde de 
interimregering, de gemengde gendarmerie, de legering van troepen over 
geheel Indonesië, het deviezenfonds. De Groot vroeg zich af waar de plaats 
van de Republiek was, als die nota van 27 mei zou worden uitgevoerd. Alles 
was dan immers in Nederlandse handen: wetgeving, uitvoering militaire 
macht. Van deelgenootschap met de Republiek was dan geen sprake meer, 
aldus het CPN-Kamerlid. Een militair optreden tegen de Republiek was vol
gens De Groot niet alleen heilloos voor de beide naties: "Ik wil het nog ster
ker zeggen, namelijk dat het voor de Nederlandse natie zelfmoord zonder 
meer betekent." Dat de regering een dergelijk optreden slechts op beperkte 
schaal wilde ondernemen, was in de visie van dit Kamerlid logisch, gelet op 
de 50 miljoen zielen in Indië die door een legermacht van ruim 100.000 man 
moesten worden ingetoomd. Men dreigde te beginnen met een politiële ac
tie, maar men wist niet waar deze zou eindigen. De gevolgen voor Neder
land zouden catastrofaal zijn, waarbij De Groot veronderstelde dat de arbei
ders in Nederland zich niet bij een dergelijke gebeurtenis zouden neerleggen, 
dat de internationale wereld zich tegen Nederland zou keren, dat het land 
financieel-economisch op de klippen zou lopen en dat tenslotte ook de on
dernemers in Indië de schade aan hun bedrijven bij een dergelijke actie zou
den verdisconteren in hun beoordeling van het militaire machtsmiddel. Voor 
De Groot stond vast dat de regering, indien zij ware staatsmanskunst wilde 
bedrijven, een politiek van vreedzaam overleg moest voeren om een oplos
sing te zoeken voor alle geschillen tussen de Republiek en Nederland, waar
aan hij toevoegde: "Een van de voornaamste taken van het Nederlandse volk 
is, juist in zijn eigen belang, om thans de samenwerking met Indonesië met 
alle middelen te versterken." Volgens De Groot had de Republiek getoond 
tot een gemeenschappelijke vriendschappelijke oplossing van alle geschillen 
te willen komen. Zo had de Republiek de interimregering naar Nederlands 
idee aanvaard, hetgeen meer was dan waartoe zij volgens het Akkoord ver
plicht was. Dat de Republiek juist op het punt van de gemengde gendarme-
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rie ernstige bezwaren bleef opperen, was voor De Groot, gelet op de ervaring 
van republikeinen met een gemengde, uiteindelijk geheel door Nederlanders 
beheerste en van de Engelsen overgenomen politie in Batavia in het eerste 
na-oorlogse jaar, begrijpelijk. De veiligheid van de ondernemers in republi
keins gebied was naar zijn oordeel verder het meest gebaat bij een volledig 
gezag van de republikeinse regering. Ook vroeg De Groot zich af waarvoor 
zo nodig een gemeenschappelijke defensie in Indonesië moest worden opge
bouwd en tegen wie die wel gericht mocht zijn. Concreet drong De Groot 
verder aan op vermindering van de troepensterkte, bestraffing van de inci
denten op Zuid-Celebes, aanvulling en uitbreiding van de CG - waarvoor al 
geruime tijd een wetsontwerp gereed lag -, hervorming van het Indische be
stuur en herziening van de Grondwet ten behoeve van de nieuwe rijks
structuur.462

De gematigde bijdrage van De Groot kondigde wel communistisch verzet 
aan tegen een politiële actie, maar voorlopig bleef de CPN kennelijk de Ling
gadjati-politiek steunen. Daarmee stond het blok ten gunste van de Indië- 
politiek, namelijk de regeringscoalitie mét de steun van de CPN, nog over
eind. Hoe beoordeelden echter de KVP- en PvdA-woordvoerders de rege
ringsverklaring, geplaagd als de KVP werd door de Welter-horzel en de 
PvdA door een krachtige, zeer linkse vleugel en een pro-Indonesisch- 
nationalistische groepering, vertegenwoordigd door het Kamerlid Palar?

"Sinds wij hier in deze Kamer het Indonesische probleem in bespreking 
hebben gehad, is het grote trieste feit, dat de werkelijkheid ons heeft ge
bracht dit: de Republiek poogt onder Linggadjati uit te komen", zo luidde 
aan het begin van zijn betoog de stelling die Romme in zijn commentaar op 
de regeringsverklaring betrok. Vandaar dat hij het met de regeringsverkla
ring eens kon zijn. De handhaving van het Akkoord was weliswaar naar 
Romme ook toegaf een zaak van twee partijen, "maar Linggadjati als staat
kundig beginselprogram laten wij nóch aan ons zelf, nóch aan de volkeren 
van Indonesië door de Republiek afnemen". Het Nederlandse parlement, 
alsook de fungerende deelstaten hadden dit beginsel nu eenmaal aanvaard. 
Op dit program voor de verwezenlijking van de koninklijke rede, de bouw 
van een nieuwe duurzame rijkseenheid met volkomen gelijkwaardigheid der 
delen, bleef de KVP onverkort staan. Nederland en de volkeren in Indonesië 
konden er volgens Romme op vertrouwen dat het katholieke volksdeel geen 
misbruik zou maken van de situatie, die door de houding van de Republiek 
was geschapen. Daarmee verklaarde de KVP-fractievoorzitter bij voorbaat 
dat een eventueel militair optreden het program van Linggadjati onverlet 
zou (dienen te) laten. Terugkijkend achtte Romme de keuze van de regering 
om met lankmoedigheid tegenover de Republiek op te treden juist, omdat 
het er nu eenmaal om ging een nieuwe duurzame staatkundige band te sme
den waarvoor een vreedzame opbouw het best geschikt was. In de vraag of 
de regering de uiterste mate van lankmoedigheid had overschreden wilde 
Romme niet treden. "Ik moet in alle oprechtheid zeggen, dat ik betwijfel of
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wij op dit ogenblik tot een juiste waardering van deze contemporaine ge
schiedenis in staat zijn te achten", terwijl een discussie over die vraag door 
Romme voor weinig vruchtbaar werd gehouden. Niettemin kwam Romme 
vervolgens met een opsomming van de in de regeringsstukken gebezigde 
terminologie om aan te geven dat wat hem betrof de grens van lankmoedig
heid ruim was overschreden. Het staatkundig zwaarste punt dat de Repu
bliek had omzeild en de regering had verzuimd voorop te stellen, betrof vol
gens Romme de soevereine Nederlands-Indonesische Unie. Op 1 januari 
1949 moesten immers niet alleen de VSI gereed zijn, aldus de KVP- 
fractievoorzitter, maar ook die Unie: "Ik wil wél zeggen, ..., dat voor mij en 
mijn politieke vrienden dit is conditio contractus sine qua non." Hier kwam 
nogmaals het stokpaardje van Romme om de hoek: eigenlijk moest eerst de 
Unie zijn ingevuld om te weten wat overbleef voor de VSI en niet omge
keerd, omdat in het laatste geval te voorzien viel dat van een "zware", met 
allerlei bevoegdheden uitgeruste Unie weinig meer zou overblijven. De KVP 
bleef vasthouden aan datgene waartoe de regering zich inzake het Akkoord 
had verplicht, wat door de Republiek was erkend en door de Nederlandse 
volksvertegenwoordiging was aanvaard. Derhalve accepteerde Romme niet 
een formule, zoals door de Republiek in de brief van 5 juli 1947 was gebruikt, 
omtrent een "volledig soevereine Verenigde Staten van Indonesië". Ten aan
zien van de verdere procedure suggereerde Romme de Republiek te doen 
weten dat de Nederlandse volksvertegenwoordiging zich met het standpunt 
van de regering verenigde, namelijk dat er niet meer onderhandeld zou 
worden over de 27-mei-voorstellen, dat deze voorstellen dienden te worden 
aanvaard en uitgevoerd, dat de soevereine Nederlandse regering diende te 
beschikken over deugdelijke middelen om "haar uiteindelijke verantwoor
delijkheid voor orde, veiligheid en politieke vrijheid in geheel Indonesië, dus 
ook in het gebied van de Republiek, te kunnen dragen" en dat de federale 
raad en lagere federale organen zouden worden ingesteld onmiddellijk na 
aanvaarding en uitvoering van de Nederlandse wensen. Teneinde de Unie in 
de visie van Romme te doen invullen, verlangde Romme tenslotte de spoe
dige bijeenroeping van de Rijksconferentie met alle rijksdelen. Aan de beide 
polen van "Linggadjati" - federatie en Unie - wilde de KVP-Kamerfractie ge
lijkelijk vasthouden en deze derhalve tot ontwikkeling zien gebracht.463

Hoewel Romme in zijn betoog het Akkoord van Linggadjati als uitgangs
punt had genomen, was zijn uitspraak ten gunste van het vasthouden aan 
een moeizaam met dit Akkoord in overeenstemming te brengen eis als de 
verzorging van de orde en veiligheid door Nederland in de gehele archipel 
gedurende de interimperiode als uitdrukking van de Nederlandse soeverei
niteit opmerkelijk. De Republiek diende kennelijk eerst te buigen voor het 
Nederlandse gezag alvorens zij kon worden toegelaten tot het hoogste be
stuur. In aansluiting op de eerdere besluitvorming binnen de partijraad van 
de PvdA hebben de woordvoerders van de PvdA-Kamerfractie, ieder op hun 
eigen manier en vanuit de eigen achtergrond, een geheel andere weg bepleit,
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namelijk een weg die zocht aan te knopen bij de constructieve groep binnen 
de Republiek, teneinde een vreedzame weg uit de problemen te vinden. Ook 
voor deze politieke groepering stond het Linggadjati-program voorop, maar 
niet in een maximalistische en vanuit de Nederlandse positie geredeneerde 
interpretatie zoals Romme die kennelijk op dat moment voorstond.

Van de PvdA-Kamerfractie kwam eerst de Indonesiër Palar aan het 
woord. De ontwikkelingen rondom het ooit door hem toegejuichte Akkoord 
van Linggadjati hadden hem steeds meer vervreemd van de ook in zijn poli
tieke groepering overheersende en op het Nederlands-binnenlands politiek 
belang georiënteerde interpretatie van dit Akkoord. Zijn bijdrage aan het de
bat zou zijn zwanenzang zijn, aangezien hij in het besluit van de regering tot 
militair optreden tegen de Republiek reden zou zien zijn zetel in de Kamer 
op 21 juli 1947 ter beschikking te stellen en zich vervolgens aan te sluiten bij 
de Republiek. Uit zijn zienswijze op de regeringsverklaring van 10 juli 1947 
was deze latere stap al af te lezen. Hij begon met te stellen dat de regerings
verklaring niet had gezocht naar wat kon verenigen, maar naar wat scheid
de. Dat de regering serieus militair ingrijpen had overwogen, achtte hij een 
ernstige zaak, omdat "daardoor onnadenkend werd afgeweken van de goe
de weg naar de gewenste duurzame vrijwillige samenwerking". Een derge
lijke samenwerking kon volgens hem niet met militaire middelen worden 
verkregen. Zeker Indonesië was langs deze weg niet blijvend te onderwer
pen. "Dit land moge het thans militair van Nederland verliezen, het bezit 
potentiële mogelijkheden, die het binnen afzienbare tijd even sterk, zoal niet 
sterker zullen maken dan Nederland", aldus het PvdA-Kamerlid. Het sabel- 
gerinkel had bovendien een etappe van het Linggadjati-procédé overgesla
gen, namelijk de arbitrage. Palar achtte het vanzelfsprekend dat de interpre
taties van de beide partijen niet met elkaar overeenstemden. De onderhan
delende partijen waren immers langs verschillende wegen tot "Linggadjati" 
geraakt. Nederland ging, naar de analyse van Palar, uit van historische 
rechten en plichten ten aanzien van Indonesië, terwijl de Republiek uitging 
van zelfbeschikkingsrecht en -plicht. Derhalve stond voor Nederland de er
kenning de-iure van de soevereiniteit van het Koninkrijk bij de interpretatie 
van het Akkoord voorop, terwijl voor de Republiek de de-facto-erkenning 
van haar gezag en de gelijkwaardigheid van de twee partners bij de over
eenkomst de kernpunten van het Akkoord vormden. Waar de twee inter
pretaties zo ver uiteen liepen, was het volgens Palar onjuist elkaar weder
zijds van kwade trouw bij de uitwerking van het Akkoord te beschuldigen. 
Palar ging verder enkele punten na die het vertrouwen over en weer hadden 
bedorven. Hij noemde in dit verband de troepenaanvoer vanuit Nederland 
na de ondertekening van "Linggadjati", die naar zijn eigen waarneming in 
de Republiek als een schok was ervaren. Dan was er de marineblokkade, die 
de Republiek had beantwoord met een blokkade op de uitvoer van rijst naar 
de enclaves. Verder noemde hij de opbouw van de Malino-gebieden buiten 
de Republiek om ook niet in overeenstemming met het Akkoord. Palar er-
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kende dat ook de Republiek fouten had gemaakt. Het feit tenslotte dat Ne
derland in deviezennood en daardoor in tijdnood was komen te verkeren, 
had volgens Palar met andere factoren ertoe bijgedragen dat de partijen van 
elkaar waren geraakt. Alles op een rij zettend was Palar er in ieder geval van 
overtuigd dat Nederland met de 27-mei-voorstellen buiten de paden van 
"Linggadjati" was getreden, hetgeen nog werd onderstreept door de eis van 
een gemengde gendarmerie (in strijd met het de-facto-gezag van de Repu
bliek volgens Palar). De Republiek mocht dan wel met het aangaan van bui
tenlandse betrekkingen tegen het Akkoord zijn ingegaan, Nederland had 
met de continuering van de troepenaanvoer zelf de teerling voor dit gedrag 
geworpen. Palar gaf toe dat de Republiek er verstandig aan had gedaan aan 
de meeste toegespitste eisen van Nederland tegemoet te komen, al was de 
vorm - een ultimatieve nota van Nederlandse kant - volgens hem geen op
perste garantie voor duurzame samenwerking. Om de resterende kwesties 
uit de weg te ruimen ried Palar - "en ik spreek hier als Indonesiër" - de Ne
derlandse regering aan de Indonesiërs over te halen in plaats van met dwang 
te benaderen. Om hieraan een bijdrage te leveren dienden volgens hem de 
Nederlanders hun troepenmacht, gelijk met die van de Indonesiërs, in te 
krimpen en leidende functies in handen van progressieve Nederlanders te 
geven. Hij sprak tenslotte de hoop uit dat de Nederlandse regering niet al
leen rekening zou houden "met bestaande, maar ook met toekomstige 
machtsverhoudingen".464

Palars betoog had niet alleen een lid van de rechtse oppositie als Schouten 
geprikkeld en tot interrupties verleid. Zijn fractiegenoot Logemann, die als 
Indië-specialist namens de overgrote meerderheid van zijn fractie het rege
ringsbeleid had te beoordelen, zag zich genoopt te verklaren dat hij de in
zichten van Palar lang niet op ieder punt kon delen. Wel verklaarde Loge
mann dat men uit de rede van Palar kon leren "hoe waakzaam wij behoren 
te zijn tegen eigen onvermijdelijke vooringenomenheden en lichtvaardige 
verdenkingen van kwade trouw". Ook Logemann had wel oog voor de 
spanning die er bij de uitwerking van het Akkoord was gebleven tussen de 
de-iure-positie van Nederland en het de-facto-gezag van de Republiek. De 
oud-minister van O.G. had echter weer grote waardering voor de nota van 
27 mei, omdat daarin het perspectief werd geopend op een voorlopige fede
rale organisatie, de interimregering. Logemann noemde dit "een kloeke 
greep", die de impasse tussen de twee delegaties had doorbroken. Hij sprak 
hulde en dankbaarheid uit jegens de verantwoordelijke bewindslieden "voor 
hun standvastig betoonde vredeswil", waardoor diverse pogingen om tot 
overeenstemming tussen de partijen te komen tenslotte met succes waren 
bekroond. Men kon immers aannemen "dat het ernstigste gevaar voor een 
gewapend conflict nu voorbij is", aldus Logemann, die verder toegaf dat nog 
niet alle gevaren waren bezworen. Met name had hij zorg over de gespannen 
geestestoestand in brede Nederlandse kring in Indië als gevolg van de daar 
gevoelde teleurstelling "dat niet met geweld zal worden ingegrepen". Daar-
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om vroeg hij van de regering de uiterste waakzaamheid en de verzekering 
dat zij de beslissing over een gewapend ingrijpen, indien dat toch nog eens 
nodig zou moeten zijn, bij uitsluiting in eigen hand zou houden. In dit ver
band zei hij het te betreuren dat in de regeringsverklaring weinig te bespeu
ren was van vreugde over de kans militair geweld te vermijden en van de 
erkenning dat ook de regering van de Republiek aan een vreedzame en 
vruchtbare oplossing van het geschil had bijgedragen. Voor de bemoeienis 
van een tweetal vreemde mogendheden bij de bereikte overeenstemming - 
systematisch benadrukte Logemann dat er eigenlijk overeenstemming was, 
in plaats van de teneur van de regeringsverklaring te volgen - had hij grote 
waardering, al vond hij het een nadeel "dat vreemde aanmoediging nodig is 
geweest en dat wij niet onder elkaar hebben kunnen klaarkomen". De twee 
partijen moesten het volgens hem nu verder samen vinden, hetgeen van 
weerszijden vertrouwen vroeg. Daarom betreurde de woordvoerder van de 
PvdA-Kamerfractie het dat "de heer Romme en zijn vrienden zulk een 
zwarte - en daarom, naar ik vrees, onvruchtbare - kijk op het huidige stadi
um van de ontwikkeling hebben behouden". In geen geval diende de rege
ring volgens hem de suggestie van Romme te volgen door van de acht pun
ten uit de regeringsverklaring een verlengd ultimatum te maken en aan de 
Republiek voor te leggen. Het was een Nederlands belang om het kabinet- 
Sjarifoeddin zijn taak te laten vervullen en zijn positie niet onmogelijk te ma
ken "tegenover een natie, die deze zaken tot dusver onvoldoende heeft ver
werkt". Om de vertrouwenssfeer te verbeteren en de Republiek een riem on
der het hart te steken, beval Logemann een vervullingspolitiek van Neder
landse kant aan. De Republiek had al een gebaar gemaakt door de zogeheten 
gouverneurs voor de niet-republikeinse gebieden te ontslaan en de diploma
tieke missie naar de Arabische gebieden terug te roepen. Van Nederlandse 
kant vroeg hij stappen op het gebied van hulp bij het transport, bij de voor
ziening van medicijnen, troepenvermindering en het terugnemen van de 
troepen op de garnizoenen. Tenslotte wilde Logemann dat aan de federale 
opbouw van Indië onverwijld werd begonnen. Met klem waarschuwde hij 
om door Nederlandse kleinmoedigheid weer in de situatie te verzeilen dat 
militair optreden werd overwogen. Wel erkende hij dat in de verstreken pe
riode de Nederlandse regering tot militair optreden had kunnen worden ge
forceerd "en dan zou ik dat, met rouw, toch hebben aanvaard". Maar dat 
punt was volgens Logemann op dat moment voorbij, zodat Nederland de 
plicht had het gevaar van militair optreden te voorkomen. In dit verband 
vond hij het nodig zijn twijfel te ventileren over de vraag of een gemengde 
gendarmerie de beste oplossing was voor het ordeprobleem in Indië. De 
verplichting voor de Republiek aan een dergelijk instituut mee te werken 
was volgens hem niet uit de overeenkomst van Linggadjati af te leiden. Het 
leek hem "voorshands onaannemelijk" dat de ingeluide vervulling van 
"Linggadjati" hierop zou kunnen afstuiten. Bij die vervulling had de CG 
volgens Logemann nog een massa werk te doen. Op dit punt gekomen ver-
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klaarde hij het eens te zijn met Romme omtrent de noodzaak de aandacht 
ook te richten op de opbouw van de Unie, het houden van de Rijksconferen
tie en het voorbereiden van de grondwetsherziening in Nederland.465

Het antwoord van minister Jonkman op de hiervoor aangehaalde betogen 
in de Tweede Kamer was uitvoerig en gedegen en duurde meer dan een 
uur.466 De minister begon met de verdediging van de regeringspolitiek om 
de Nederlandse interpretatie van het Akkoord van Linggadjati door middel 
van de 27-mei-nota door te willen voeren, waarmee hij dwars inging tegen 
het betoog van Palar. De Republiek was immers naar de opvatting van de 
regering de overeenkomst aangegaan in het besef dat de Nederlandse inter
pretatie op tafel lag. Dat betekende derhalve in deze visie dat de regering 
van de tegenpartij mocht verwachten "dat deze heeft getekend met de er
kenning, dat een uitvoering in overeenstemming met onze interpretatie mo
gelijk was". Evenzo hield dit in dat bij niet-nakoming van "Linggadjati" of 
bij niet-vervulling van essentiële voorwaarden zoals die op financieel- 
economisch terrein, beide partijen weer vrij zouden komen te staan en zou
den kunnen terugvallen op eigen verantwoordelijkheid. De nota van 27 mei 
1947 achtte Jonkman in het verlengde te liggen van het Akkoord en de Ne
derlandse interpretatie zoals vastgelegd in de motie-Romme-Van der Goes. 
Het ultimatieve karakter van de nota van 27 mei was een zaak geweest van 
de CG, die geen heil meer had gezien in verder procederen. Dat de CG gelijk 
had, bleek volgens Jonkman uit de oorspronkelijke reactie van de Republiek 
op de nota van 27 mei. Die republikeinse reactie lag immers naar de opvat
ting van de Nederlanders zo ver af van de grondslagen van "Linggadjati", 
dat een gemeenschappelijke uitvoering van dat Akkoord niet mocht worden 
verwacht. Jonkman herinnerde hier slechts aan de voorstellen van de Repu
bliek over de inrichting van de interimregering, die neerkwamen op het 
scheppen van een overwicht voor de Republiek in dit orgaan zonder enige 
correctiemogelijkheid voor de GG. Hij wilde - daarbij de redenering van Pa
lar over de binnenlandse problemen in de Republiek en de daar levende ge
voelens zo nodig volgend - de antwoorden van 5 en 8 juli 1947 van de kant 
van de Republiek beschouwen als een principiële aanvaarding van 
"Linggadjati". Mogelijk was volgens Jonkman de Nederlandse interpretatie 
eindelijk duidelijk geworden aan Indonesische kant. Maar het ging de rege
ring boven alles "om een begin van uitvoering, om het nalaten van alles wat 
met Linggadjati in strijd is, zoals het voortzetten van de vernielingen en van 
de vijandelijkheden, de voedselblokkade". Mocht op dit terrein een gunstige 
wending worden verkregen, dan zag de minister inderdaad op dat moment 
"aanleiding voor een zekere mate van voldoening". Anders dan Palar had 
gesuggereerd zag hij derhalve geen aanleiding om de Republiek als zodanig 
voor de principiële ommezwaai ten gunste van het merendeel van de Ne
derlandse interpretatiepunten te huldigen.

Dat nam niet weg dat Jonkman waarderende woorden wijdde aan de re
devoering van Palar, kennelijk als middel om langs deze weg de uiterste lin-
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kervleugel binnen de PvdA achter het regeringsstandpunt te kunnen drin
gen. De door Palar opgeworpen punten bestreed de minister van O.G. ech
ter. Zo liet volgens Jonkman het arbitrage-artikel de eigen verantwoordelijk
heid onverlet. Aangezien de troepenvermindering gekoppeld was aan de 
belofte van de regering om hiertoe "zodra mogelijk" over te gaan, erkende 
de regering op dit punt geen schuld. Evenzo achtte de minister van O.G. de 
toegepaste blokkade in het belang van Indonesië zelf, zolang er op het ge
bied van de in- en uitvoer geen afdoende regelingen waren getroffen. Ook de 
instelling van de deelstaten moest los worden gezien van het Akkoord - zij 
was er aan vooraf gegaan (Malino) - en kon dus voor de Republiek geen be
lemmering zijn tot medewerking aan het Akkoord. De troepen waren in In
dië volgens Jonkman niet versterkt, maar slechts afgelost (men vergelijke 
Band A, hoofdstuk III, par. Il.a. en par. III.d, in dit boek). Jonkman gaf De 
Groot toe dat in de overeenkomst van Linggadjati geen sprake was van een 
interimregering. Wel schreef het Akkoord voor om een overgangsregeling te 
treffen (art. 15). De Federale Raad was een middel om de geldende de-iure- 
positie met de nieuw verschenen de-facto-besturen samen te brengen in een 
orgaan dat de nieuwe verhoudingen aankondigde. De GG zou volgens 
Jonkman in deze overgangsconstructie de de-iure-positie blijven behouden 
op basis van de staats- en volkenrechtelijke positie van het Koninkrijk. De 
lijn zou dus blijven dat de GG verantwoording schuldig was aan de Kroon 
en de Kroon aan het Nederlandse parlement. "Maar de facto trekt hij tot zich 
en werkt hij samen met de vertegenwoordigingen van de Republiek, totdat 
eventueel eerst in wettelijke maatregelen van orde, later, in de grondwets
herziening, het nieuwe staatsbestel zijn nadere vorm krijgt", aldus de minis
ter. Zou het echter lukken om in Nederland zoveel tempo te houden dat deze 
interimregering op tijd, dat wilde zeggen op 1 januari 1949, zou kunnen 
overgaan in een nieuw bestel? De Groot kreeg van Jonkman ook gelijk dat 
zaken als de gendarmerie, het opzetten van steunpunten voor de Nederland
se strijdkrachten en het centraal deviezenfonds niet in het Akkoord voor
kwamen. Jonkman meende echter dat deze punten voortvloeiden uit het 
Akkoord zelf, zoals ter verzekering van orde en rust bij de vermindering van 
de troepen, bij de uitwerking van de idee van een Unie-defensie of de op
bouw van de federatie. Ten aanzien van het punt van de gemeenschappelijke 
politiemacht, de gendarmerie, wilde Jonkman wel zeggen dat de vorm zoals 
in de nota van 27 mei omschreven niet sacrosanct was, maar dat het beginsel 
voor de regering recht overeind bleef, namelijk dat deugdelijke machtsmid
delen ter beschikking moesten staan van de LtGG, die in de Federale Raad 
met de vertegenwoordigers van de deelstaten ook op dit punt samen zou 
werken. Alleen zo was de verantwoordelijkheid van de Nederlandse rege
ring naar de mening van de minister via haar vertegenwoordiger in Indone
sië mogelijk. Die al dan niet gemengde gendarmerie zou slechts daar dienen 
te worden ingezet, waar de plaatselijke politie tekort zou schieten. Zeker was 
het volgens Jonkman niet de bedoeling dat geheel Indië "en in het bijzonder
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in dit geval het ganse gebied van de Republiek zou moeten worden bezet 
met Nederlandse krachten". Het was aan de Republiek te laten zien in hoe
verre zij de verplichting uit de uitoefening van het de-facto-gezag zou kun
nen vervullen.

In de visie van Jonkman had de Republiek zich derhalve op elk gewenst 
moment te schikken naar het de-iure-gezag. Aan het de-facto-gezag was er 
derhalve een grens, "waarbij men telkens naar de omstandigheden moet be
oordelen, waar het de facto met het de iure in botsing zou komen". Voor het 
feit dat achter het de-facto-gezag voor de Republiek veel meer stak, zoals 
Palar had opgemerkt, had Jonkman kennelijk op dat politieke moment geen 
oog, waar hij wel namens de regering de consequenties van het in het Ak
koord bevestigde de-iure-gezag van Nederland ten volle wist uit te buiten. 
Een legalistische benadering die bij de KVP en het rechterdeel van de oppo
sitie goed moet zijn gevallen, maar niet die Kamerleden kan hebben over
tuigd, die aandacht hadden gevraagd voor het historisch proces in deze 
kwestie. Het is niet onmogelijk dat Jonkman ook het punt van de uitoefening 
van het de-iure-gezag van Nederland had onderstreept, omdat hij op enkele 
andere punten met name Romme moest teleurstellen. Zo kon hij inzake de 
rijksconferentie eigenlijk niets beloven. De aandacht voor deze zaak was 
door de spanningen in Indië verminderd. Mochten die spanningen wegeb
ben, dan zou de regering daarvoor naar de minister meedeelde weer alle 
aandacht hebben. Wel meende de minister van O.G. dat die conferentie on
der invloed van de ontwikkelingen slechts suggesties kon geven over de in
vulling van de Unie en de rest van het staatsverband. Verder kondigde hij 
het voornemen van de regering aan om met de West een voorconferentie te 
houden om het nieuwe staatsbestel voor dit deel van het Rijk in te leiden (zie 
Band C, hoofdstuk XIV, par. A.3, in dit boek). Romme verklaarde zich later 
met het antwoord van de minister in deze zaak tevreden gesteld.467

"Wellicht het voornaamste onderwerp" dat in de regeringsverklaring naar 
het oordeel van Jonkman aan de orde was gekomen, was de vermelding van 
de overweging het militaire machtsmiddel te moeten gebruiken. De minister 
verklaarde dat de regering de inzet van dit middel slechts zag als een uiter
ste maatregel en wel in het geval andere mogelijkheden zouden zijn uitge
put. In dit kader meende de regering ook dat een militaire actie zo beperkt 
mogelijk moest blijven, namelijk om aan een onhoudbare toestand een einde 
te maken en het Akkoord van Linggadjati te doen uitvoeren. Er kon derhalve 
geen sprake van zijn "dat de toepassing van het uiterste middel ooit tot doel 
zou hebben vernietiging van de Republiek". Er kon in ieder geval naar 
Jonkman verklaarde niet eindeloos onderhandeld worden. De andere zijde 
diende dat goed te beseffen. Volgens de minister hadden de bemiddelaars 
van Amerika en Engeland dit goed begrepen en aan de Republiek overge
bracht. De regering was er zich wel van bewust dat de inzet van het militaire 
middel op staatkundig en economisch gebied gevolgen kon hebben, die 
"moeilijk zouden zijn te overzien". Reden genoeg volgens Jonkman om dit
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middel slechts in te zetten wanneer de hoogste verantwoordelijkheid in het 
geding was en geen andere uitweg meer over bleef. Dat het uiterste middel 
nog niet nodig was geweest, kon volgens de regering worden gezien als een 
succes van haar lankmoedigheid, die dan ook als zodanig "met vreugde zou 
kunnen worden begroet". Met deze opmerking nam Jonkman duidelijk stel
ling tegen de suggestie van Romme dat die lankmoedigheid te lang was be
tracht. Aan de andere kant kon hij de KVP-fractievoorzitter verzekeren dat 
de lankmoedigheid in zoverre was opgehouden dat niet meer onderhandeld 
kon worden over de 27-mei-nota, alleen nog over de uitwerking ervan, bij
voorbeeld de zorg voor de gendarmerie, "vooral wanneer die zou optreden 
op republikeins gebied". Hij verzekerde Romme verder dat, hoe de formule
ringen van de kant van de Republiek in de diverse antwoorden ook mochten 
luiden, de grondslagen van "Linggadjati" voor Nederland onaantastbaar 
waren, zoals op het punt van de Unie en de Indonesische federatie. De duur 
van het interimbestel zou volgens de minister altijd afhankelijk zijn van de 
totstandkoming van het nieuwe staatsbestel naar dit model. Of de Republiek 
nog een goede partner kon zijn bij de opzet van dat staatsbestel, waaraan 
Schouten had getwijfeld, was voor Jonkman niet beslissend in negatieve zin 
beantwoord door de regeringswisseling in de Republiek of door de door 
Vonk aan de kaak gestelde stijgende invloed van de communisten. De in
richting van de Republiek was voor de regering "in de eerste plaats een zaak 
van de Indonesische republikeinen zelf". De regering bleef van oordeel "dat 
zowel de overeenkomst van Linggadjati in het bijzonder als het zelfbeschik
kingsrecht, dat het nieuwe Indische staatsbestel mede beheerst, ten gevolge 
heeft, dat de Republiek zelf de krachten zal moeten opbrengen, die haar lei
den". Natuurlijk nam de regering kennis van de binnenlandse ontwikkelin
gen in de Republiek. Haar houding tot de nieuwe regering aldaar werd 
evenwel door die ontwikkelingen niet bepaald. De regering was bereid "om 
de nieuwe regering van de Republiek volop gelegenheid te geven te bewij
zen, dat zij tot het nakomen van Linggadjati bereid en in staat is". In zoverre 
wilde Jonkman ook Palar het voordeel van de twijfel gunnen inzake diens 
schets van de gunstige ontwikkeling onder het nieuwe bewind van de Repu
bliek blijkens het antwoord van 8 juli 1947, dat sterk terugkwam op de eerste 
reactie van 7 juni 1947. Maar, aldus de minister, het ging niet alleen om de 
principiële aanvaarding van "Linggadjati", maar ook om een begin van 
noodzakelijke uitvoering ervan om aan een onhoudbare toestand een einde 
te maken. Het leger, dat paraat moest staan om zo nodig op te treden indien 
aan dat verlangen geen gehoor werd (kon worden) gegeven, verdiende vol
gens de minister in navolging van de woorden van Schouten, alle lof. Niet
temin beloofde hij Logemann, die daarom had gevraagd, de excessen op 
Zuid-Celebes te doen onderzoeken, al tekende de minister daarbij aan dat 
daarbij "ook volle aandacht zal worden besteed aan de omstandigheden, 
waaronder eventueel de onregelmatigheden zijn gebeurd". Hij volgde 
Schouten niet in diens pleidooi voor onmiddellijke toepassing van het zelf-
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beschikkingsrecht conform "Linggadjati". Hoezeer "Linggadjati" ook voorop 
stond bij de regering, toch was het "niet altijd eenvoudig om onder de te
genwoordige verhoudingen datgene te doen, wat iedereen bevrediging 
schenkt". De Pasoendan-beweging had volgens de minister op onregelmati
ge wijze getracht de eigen zelfstandigheid te bereiken. Zo kon men alle 
waardering hebben voor het verlangen van bepaalde groepen in Oost- 
Indonesië om de band met Nederland zo krachtig mogelijk te handhaven 
"en toch niet bereid zijn een ook door ons zelf ingestelde staat Oost- 
Indonesië te verzwakken, zonder dat de noodzaak daarvan gebleken is". 
Hiermee hanteerde Jonkman het Akkoord van Linggadjati wel zeer wille
keurig: aan enkele artikelen werd tegenover de Republiek strak de hand ge
houden, terwijl andere artikelen niet van toepassing werden verklaard van
wege de omstandigheden of hoger belang. Typerend voor de blindheid op 
dit punt was de wijze waarop Jonkman in een slotfrase weliswaar "in het 
algemeen gesproken" eigen tekortkomingen in de Indische politiek aan de 
kant van Nederland erkende, maar er aan toevoegde dat het ook niet een
voudig was voor Nederland in het beleid van de Republiek aanknopings
punten te vinden om de Linggadjati-politiek uit te voeren. Niettemin sprak 
Jonkman de hoop uit dat er op dat moment een gunstige wending was op
getreden in de verhouding van Nederland tot Indonesië.

Vonk (PvdV) betreurde het dat de klare taal van de regeringsverklaring 
was weggenomen door het betoog van Jonkman: "alles was weer even eva- 
sief als vroeger". Op zijn meeste vragen had hij naar zijn zeggen geen ant
woord gekregen, behoudens inzake de vrijlating van de geïnterneerden door 
de Republiek (een nog niet volledig opgeloste zaak, aldus de regering). Ook 
Schouten (ARP), de enige van het protestants-christelijke blok die op het be
toog van de minister wenste te repliceren, vond dat te weinig uit het ant
woord was gebleken waar de regering stond. Volgens Schouten was het on
duidelijk welke termijn de regering aan de Republiek wilde stellen om tot 
daden te komen. Men stond immers onder druk van de tijdnood, veroor
zaakt onder meer door de deviezennood, materieelschaarste en een dreigend 
tekort aan voedingsmiddelen. Het kon volgens hem toch niet zo zijn dat 
"men, zelfs zonder dat de orde, de rust en de veiligheid van leven in Indië 
op behoorlijke wijze hersteld zijn, Indië zou moeten abandonneren?" Van de 
ernst op dit punt was Schouten in de rede van de minister niets gebleken. 
Met name achtte hij Jonkman te optimistisch over de coöperatieve krachten 
in de Republiek. Anders dan de regering - waarvoor Beel op dit punt 
Schouten interrumpeerde - meende de AR-voorman dat de verantwoorde
lijkheid van Nederland zich ook uitstrekte voor de interne gang van zaken in 
de Republiek. Ook De Groot (CPN) vond Jonkman weinig duidelijk, maar 
weer op een geheel ander punt. Hij sprak er ironisch zijn bewondering voor 
uit dat Jonkman bereid was te vechten zonder eigenlijk te vechten, een oor
log te voeren die eigenlijk geen oorlog zou zijn "en dat hij eventueel van plan 
zou zijn een militaire operatie zodanig te beperken, dat zij in het reusachtige
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gebied dat Indonesië is, nauwelijks zou opvallen". Hoe men het ook wendde 
of keerde: oorlog was oorlog volgens De Groot en zo zou het conflict ook 
door de bevolking worden begrepen en naar die opvatting zou worden ge
handeld. Verder was De Groot nogal onaangenaam getroffen door de poging 
van de regering de kwestie van de incidenten op Zuid-Celebes bij voorbaat 
als excessen te zien en niet te rangschikken onder oorlogsmisdaden. Voor het 
regeringsblok sprak Romme in deze termijn het eerst. Hij constateerde met 
genoegen dat de rijksconferentie in het vat zat. Ten aanzien van de interpre
tatie van de laatste reacties van de Republiek bleef Romme de zaak somber 
beoordelen, maar volgens Romme liep hij hiermee met de regering in de pas. 
Hij verschilde op dit punt met de visie van Logemann: "Wat het ontwijken 
van de werkelijkheid voor enige vruchtbaarheid kan brengen, is mij een 
raadsel." Romme zag zijn lijst van essentialia uit de regeringsverklaring, zo
als de KVP-Kamerfractie die had begrepen, door Jonkman bevestigd. Op één 
punt wenste hij van Jonkman duidelijkheid: de regering diende volgens 
Romme vast te houden aan de eis dat slechts tot instelling van een Federale 
Raad kon worden besloten, indien alle deelstaten zich op de kernpunten van 
"Linggadjati" zouden stellen. Logemann verschilde hierin van mening met 
Romme. Hij was van oordeel dat de uitvoering van het Akkoord door de 
Republiek kon worden aangemoedigd door met de instelling van de Fede
rale Raad niet te wachten totdat de Republiek aan alle eisen van Nederland 
had voldaan. Logemann ging er van uit dat de vervulling van "Linggadjati" 
door de Republiek al was begonnen en derhalve moest worden bevorderd. 
Nederland diende in deze visie niet elke infiltratie, die ontsnapte aan het ge
zag van de Republiek, aan te grijpen als argument tegen de Republiek en 
derhalve als motief om de instelling van de Federale Raad uit te stellen. Ook 
Nederland zou volgens hem er voordeel van hebben dat de Federale Raad zo 
spoedig mogelijk zou gaan functioneren. Palar onderstreepte nog eens zijn 
stelling dat de Republiek evenzeer reden heeft gehad de Nederlanders te 
wantrouwen als omgekeerd.468

Om Vonk en Schouten tegemoet te komen, antwoordde Jonkman dat aan 
de onhoudbare toestand voor de Republiek met spoed een einde moest wor
den gemaakt. Termijnen wilde de regering niet noemen. Wel verklaarde 
Jonkman dat de regering niet het voornemen had een opdracht aan Van 
Mook te verstrekken "in een geest, die tot ongewenste vertraging zou lei
den". Hij was ook vaag over de grens waarbij het de-facto-gezag van de Re
publiek botste met het de-iure-gezag van Nederland. De poging van Jonk
man om in zijn eerste antwoord aan de Tweede Kamer op de vragen over de 
regeringsverklaring ruimte te laten voor de mogelijkheid de Federale Raad 
in het leven te roepen, ook als niet aan alle Nederlandse voorwaarden pre
cies zou zijn voldaan, moest door hem na het betoog van Romme in tweede 
termijn worden opgegeven. Romme aanvaardde niet dat een Federale Raad 
zou worden ingesteld met personen die zich niet ten volle op de basis van de 
aangegane overeenkomst zouden stellen. Uit enkele aan de Republiek ge-
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stuurde stukken bleek dat de regering inderdaad de instelling van de Fede
rale Raad afhankelijk had gesteld van de uitvoering van "Linggadjati" naar 
de Nederlandse voorstellen van 27 mei 1947. Jonkman kon dan wel in de 
richting van Logemann bevestigen dat hij de instelling van deze Federale 
Raad zeer gewenst achtte, maar als handreiking bij een mogelijke vervul- 
lingspolitiek van de kant van de Republiek kon de Federale Raad niet meer 
worden gebruikt. Jonkman had er overigens geen problemen mee om de Re
publiek te confronteren met voorwaarden ter uitvoering van het Akkoord 
naar Nederlandse interpretatie. Anders dan Palar meende hij dat van de Re
publiek de uitvoering van het Akkoord naar deze interpretatie mocht wor
den verwacht, omdat de Republiek nu eenmaal een overeenkomst had gete
kend in de wetenschap van de Nederlandse interpretatie. Het was volgens 
de minister niet aannemelijk dat de Republiek een overeenkomst had gete
kend, waarvan zij van tevoren wist dat deze niet tot redelijke uitvoering kon 
komen. Anders dan De Groot meende Jonkman ook dat de inzet van het ui
terste middel om tot uitvoering van het Akkoord te komen, niet als een oor
log kon worden gekwalificeerd. Volgens de minister betrof het een kwalifi
catie in ernst van optreden, namelijk in het geval de politie zich laat assiste
ren door militairen: "Ook de politie vecht en strijdt soms en men noemt dat 
dan toch meestal geen oorlog." Een politiële actie derhalve voor het geval de 
Republiek niet aan een aantal voorwaarden van de Nederlandse regering ter 
uitvoering van het Akkoord van Linggadjati binnen zekere tijd - de regering 
liet in het midden binnen welke termijn - zou willen of kunnen voldoen.469

Jonkman had met zijn reactie in tweede termijn, waarmee het debat werd 
afgesloten, weer eens geprobeerd tussen alle klippen door te zeilen en alle 
groeperingen in de Kamer tegemoet te komen, al had ook hij weinig nuance
ringen meer op de regeringsverklaring kunnen aanbieden. CG-voorzitter 
Schermerhorn beoordeelde in Indië de regeringsverklaring van 10 juli 1947 
als nuttig voor binnenlands-Nederlands gebruik, maar verder als pietepeute
rig. Hij vond het zelfs een zuur stuk, dat het volgens hem bij de conservatie
ven in Nederland goed zou doen.470 Blijkens de Kamerdebatten van 11 juli 
1947 kreeg de CG-voorzitter hierin gelijk. Overigens: niet alleen het rechter
deel van de oppositie toonde zich tevreden met de stroeve toon van de rege
ringsverklaring en met de wijze waarop van regeringszijde in het Kamerde
bat was geantwoord, maar ook de KVP-fractie bij monde van Romme. 
Laatstgenoemde heeft in zijn reactie op de regeringsverklaring de daarin ge
formuleerde eisen ten opzichte van de Republiek onderstreept. Met het door 
hem getoonde wantrouwen jegens de Republiek van dat moment was Rom
me opgeschoven in de richting van een deel van de rechtse oppositie, waar
van de PvdV- en de CHU-fractie zich hadden onderscheiden door het Ling- 
gadjati-akkoord als richtlijn te nemen bij de toetsing van het regeringsbeleid. 
De woordvoerders van de KVP-, de PvdV- en de CHU-fracties in de Tweede 
Kamer hebben van de regering een strakke houding tegenover de Republiek 
gevraagd in de verwachting dat aldus de regering zich gesterkt kon weten
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om de Republiek onder maximale druk tot realisering van het Akkoord van 
Linggadjati naar Nederlandse interpretatie te krijgen. Noch deze fracties, 
noch een van de andere fracties, hebben er behoefte aan gehad bij motie hun 
visie op het regeringsbeleid inzake de Indonesische kwestie vast te leggen.

Het uitblijven van een Kameruitspraak na deze belangrijke regeringsver
klaring suggereerde algemene instemming met het regeringsbeleid. Het Ka
merdebat had echter uitgewezen dat er nogal wat kritiek op het regerings
beleid ter rechter- en ter linkerzijde leefde, maar blijkbaar hebben alle groe
peringen reden gehad hun ergernis over het te veel (Schouten) of te weinig 
(Palar, De Groot) begrip van de kant van de regering voor de houding van 
de Republiek verder geen ruim baan te geven. Gelet op hetgeen bekend was 
over de onenigheid binnen de PvdA over de koers van het rooms-rode kabi
net inzake de Indonesische kwestie in het zicht van een mogelijke confronta
tie met de Republiek, zoals tot uiting gekomen op de partijraad van 14 juni 
1947, was vooral de opstelling van de PvdA-Kamerfractie opmerkelijk. Deze 
fractie had zich immers bij monde van Logemann niet geheel gelukkig ge
toond met de regeringsverklaring en liever een positieve benadering van de 
Republiek gezien, gepaard met handreikingen aan de Republiek bij de ge- 
eiste vervullingspolitiek, zoals in de vorm van de instelling van een federale 
raad los van de vervulling van dlle eisen. Blijkens de enkele dagen later door 
de PvdA-bestuurs- en Kamerleden Vorrink (partijvoorzitter) en Joekes aan 
de PvdA-ministers gerichte brief, heeft de PvdA-fractie er niettemin van af
gezien om in tweede termijn de minister van O.G. nog nader aan de tand te 
voelen over de wijze waarop de minister ofwel ontwijkend ofwel in het ge
heel niet was ingegaan op de door Logemann opgeworpen kwesties. De 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer zou, aldus dit schrijven, met haar verder 
stilzwijgen in het Kamerdebat de moeilijke positie hebben erkend, "waarin 
gij U in het kabinet bevindt en het kabinet tegenover de Kamerfractie der 
KVP". De tweede termijn is toen vervangen door de genoemde brief, die als
nog de PvdA-visie op een drietal, door Logemann ook in het Kamerdebat 
tevergeefs opgeworpen, punten formuleerde. Mede namens Van der Goes en 
Logemann lieten de bestuursleden weten een politiek toe te juichen waarbij 
de toestemming tot gebruik van militair geweld als politiek middel uitslui
tend in handen van het kabinet werd gehouden, waarbij de positie van die 
republikeinse regering zou worden versterkt die een vervullingspolitiek 
wenste te voeren en waarbij de exponent van de Linggadjati-politiek, name
lijk de CG, als leidend krachtcentrum van het regeringsbeleid in Indonesië 
zou worden behouden. Deze brief sloot in zijn zorg over de ontwikkelingen 
in Indië aan bij de berichten, die het Tweede Kamerlid Frans Goedhart van
uit Indië naar het hoofdkwartier van de PvdA had verzonden. Na de discus
sies binnen de PvdA rond de partijraad van 14 juni over de gewenste koers 
in de Indië-politiek was Goedhart, die als exponent van de linkervleugel 
binnen de PvdA op dit terrein gold, zoals eerder vermeld naar Indië gezon
den, waar hij tussen 22 juni en 25 juli 1947 rondreisde. Zijn berichtgeving
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over de politieke ontwikkelingen in Indië en de verslagen van zijn gesprek
ken met de republikeinse leiders lieten niet na indruk te maken op de poli
tieke top van zijn partij. Sommige telegrammen van Goedhart, zoals die over 
de achtergronden van de machtswisseling in de Republiek of over zijn ge
sprek met de Britse consul, werden te hunner informatie doorgegeven aan 
leden van het kabinet. De PvdA-top mocht het dan wel niet zonder meer 
eens zijn met de door Goedhart in het openbaar in Djocja geventileerde ge
dachte om in het onafwendbare vooruitzicht van een militaire actie de sa
menwerking in de coalitie te verbreken, het was wel nuttig uit eigen overtui
ging en met het oog op de linkervleugel binnen de PvdA de PvdA-ministers 
te waarschuwen voor hetgeen te gebeuren stond.471

In het openbaar heeft derhalve de fractie van de PvdA in de Tweede Ka
mer haar wantrouwen jegens de Indië-politiek van de regering in dat stadi
um niet willen uiten en ogenschijnlijk genoegen genomen met de aanduiding 
van het laatste antwoord van de Republiek door minister Jonkman namens 
de regering als een mogelijke wending ten goede. Alleen het PvdA-Kamerlid 
Palar en de communist De Groot hebben openlijk het vermoeden uitgespro
ken dat het gevaar van een zogeheten politiële actie ter realisering van niet 
direct uit "Linggadjati" voortvloeiende eisen ten gevolge van de regerings
politiek dreigde. Zij hebben hun vrees geuit dat die politiek een oorlog tus
sen Nederland en de Republiek tot gevolg kon hebben, die militair wél, maar 
politiek niet gewonnen kon worden. Maar ook zij hebben kennelijk geen heil 
gezien in een poging de Kamer te winnen voor een uitspraak over het rege
ringsbeleid in de door hen voorgestane richting. Wellicht hebben ook zij ge
meend dat de regeringspolitiek, met de stok achter de deur, toch nog effec
tief zou kunnen zijn en een militaire confrontatie kon worden afgewend. 
Helaas moest het eerstvolgende Kamerdebat over de Indonesische kwestie 
worden gehouden naar aanleiding van het regeringsbesluit om toch tot een 
dergelijke actie, zoals met name Palar en De Groot hadden gevreesd, over te 
gaan. Palar zou zich in de Kamer bij die gelegenheid niet meer laten horen, 
omdat hij in dat regeringsbesluit reden had gezien zijn ontslag als Kamerlid 
te nemen. De CPN heeft het vervolgens geweten dat zij de Indische politiek 
van de regering, gedragen door een overgrote meerderheid van het parle
ment, toen niet meer kon steunen.

c. Het besluit tot de politiële actie in 1947
De Republiek wijst het Nederlandse eisenpakket van 15 juli 1947 af
Was er werkelijk nog een kans op een vreedzame oplossing van het ge

schil tussen Nederland en de Republiek Indonesia? De regeringsverklaring 
had een aantal eisen geformuleerd, die aan de Republiek zouden worden 
voorgelegd als toetsstenen voor de daadwerkelijke instemming van de Re
publiek met Linggadjati. Die eisen waren, zeker op het punt van de verzor
ging van de binnenlandse veiligheid en orde, minder stringent geformuleerd 
dan de Indische top wenselijk achtte. De zeer gecompliceerde situatie waar
voor de Nederlands-Indische regering en de CG waren gesteld - benauwd-
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heid over de uitvoering van "Linggadjati" bij een steeds moeilijker finan
cieel-economische situatie in Indië en het moederland en een ongedurig 
wordende krijgsmacht - heeft er wellicht toe geleid dat in een sfeer van 
groepsdenken de genoemde organen zich lieten binden op één visie: de 
noodzaak aan een "onhoudbare" toestand een einde te maken. De onhoud
baarheid van die toestand kon niet in Nederland worden getoetst, zodat de 
Nederlandse politiek afhankelijk was van hetgeen Batavia op dit punt be
richtte. Aangezien de Nederlandse politiek het militaire machtsmiddel als 
stok achter de deur wenste te handhaven, werd de Nederlandse regering al
dus steeds meer de gevangene van het eigen dreigement: wanneer aan de 
"onhoudbare" toestand geen einde zou worden gemaakt, zou het militaire 
machtsmiddel worden ingezet om orde op zaken te stellen. Daarbij is het niet 
onmogelijk dat de aanduiding voor een dergelijke inzet als "politieel" een 
eigen leven is gaan leiden en alle betrokkenen omtrent de aard van een ge
wapend conflict illusies heeft gegeven. Wie durfde binnen de kring van die
genen die direct bij de besluitvorming omtrent de Indonesische kwestie wa
ren betrokken, hardop het woord "oorlog" voor een dergelijke conflict tussen 
Batavia en Djocja te bezigen, zoals de communist De Groot in het Kamerde
bat van 11 juli 1947 had gedaan? Wie durfde hardop te stellen dat de militai
re bewegingen aan de Nederlandse kant ongunstige repercussies konden 
hebben op de republikeinse bereidheid en mogelijkheden het Akkoord van 
Linggadjati uit te voeren, zoals Palar als lid van de PvdA-Tweede Kamer
fractie in datzelfde debat had verondersteld?

Het royale gebaar jegens de Republiek op basis van het antwoord van 8 
juli 1947 was van Nederlandse kant uitgebleven. Het Nederlandse eisenpak
ket, zoals in de regeringsverklaring van 10 juli 1947 omschreven, liep derhal
ve het gevaar aan republikeinse kant beoordeeld te worden als onderdeel 
van een zenuwenoorlog tegen de Republiek, waarvan de negatieve gevolgen 
- met name aan de demarcatielijnen - voor Batavia weer reden waren de on
houdbaarheid van de situatie eens te meer onderstreept te zien: een vicieuze 
cirkel, die niemand meer vermocht te doorbreken. Hoe de landvoogd over 
de situatie in zijn ressort dacht, kwam goed tot uiting in zijn brief aan Loge
mann van 12 juli 1947, nadat hij nog enkele dagen tevoren samen met de CG 
een overigens vriendelijk verlopen onderhoud met leden van de republi
keinse delegatie had gehad: militaire actie kon gerechtvaardigd zijn; evacua
tie van de niet-Indonesiërs uit de archipel was onmogelijk; miljoenen reken
den op Nederlandse bescherming tegen de "wilde lieden"; de Republiek was 
chaotisch en de terreur daar algemeen, waardoor een oplossing - waarbij de 
Republiek zonder hulp van Nederlandse kant het binnenland zou moeten 
regelen - "volledig uitgesloten" was.472 Van Mook en de CG waren, naar 
aanleiding van de uitvoerige bespreking met de republikeinse premier Sjari
foeddin, diens plaatsvervanger Setyadjit en minister Leimena op 14 juli 1947, 
van mening dat de Republiek wellicht een vreedzame oplossing nastreefde, 
maar niet in staat was voldoende gezag uit te oefenen om de anti-

2764



Par. III. H et "w erkelijke Linggadjati" kan alleen m ilitair w orden gered

Nederlandse daden in te dammen. Voor de Nederlandse groep stond een 
regeling van het veiligheidsvraagstuk voorop. De republikeinse delegatie 
was bereid aan de Nederlandse voorstellen voor een gemeenschappelijke 
voorziening van de politie een eindweegs tegemoet te komen, zoals in de 
aanvaarding van een gemeenschappelijk directoraat voor geheel Indië en 
van Nederlandse hulp bij uitrusting, opleiding en kadervoorziening. Ook 
een gemengde politiebewaking aan weerszijden van de demarcatielijnen kon 
worden aanvaard. Maar een gemengde gendarmerie voor republikeins ge
bied was voor deze delegatie onaanvaardbaar.473 Aan Nederlandse kant 
werd dit laatste punt essentieel geacht als middel om voorwaarden te schep
pen voor het functioneren van de voorgenomen interimregering. De ge
mengde gendarmerie zou de uitvoering van de door Nederland te stellen 
eisen, zoals de beëindiging van de vijandelijkheden en het herstel van recht 
en orde, moeten garanderen en derhalve binnen republikeins gebied in be
ginsel moeten kunnen opereren.474 Omdat er een stroom van berichten in 
Batavia binnenkwam over militaire voorbereidingen aan republikeinse kant, 
over vernielingen van infrastructuur en over aanslagen op Nederlands ge
bied, wenste men aan Nederlandse kant geen lange discussies meer over de 
door de Nederlandse regering in haar verklaring van 10 juli 1947 genoemde 
eisen. Generaal Spoor was van mening dat men recht op een puinhoop afste
vende, omdat men te lang zou aarzelen. Hij wenste dat de landvoogd de Re
publiek zou vragen binnen 24 uur stopzetting van de vijandelijkheden te be
velen.475 Op basis van overleg met de CG en de militaire bevelhebbers be
sloot Van Mook van de regering van de Republiek instemming te verlangen 
met de mogelijkheid Nederlandse eenheden waar nodig in te zetten tot her
stel van orde en veiligheid en met de eerder door de republikeinse delegatie 
geuite instemming met onderdelen van het politieplan voor Indonesië. Ver
der werd stopzetting van de vijandelijkheden, waaronder ook de propagan
da, op zeer korte termijn geëist (1 of 2 dagen) en binnen 3 tot 5 dagen het on
gedaan maken van de voorbereidingen voor vernielingen en terugtrekking 
van de troepen tot op 10 km van de demarcatielijnen. Bij niet voldoen aan 
deze eisen achtte de landvoogd het noodzakelijk dat Nederland zelf orde op 
zaken zou stellen.476 Met deze aankondiging zou de Indonesische kwestie op 
scherp worden gesteld en Beel heeft dit blijkens berichten ook zo begre
pen.477 De dringende wens uit de regeringsverklaring van 10 juli 1947 om tot 
daadwerkelijke uitvoering van "Linggadjati" te komen zou aldus worden 
gewijzigd in een ultimatum dat in de kern om capitulatie van de republikei
nen vroeg. Zou er nog een formule kunnen worden gevonden die voor beide 
partijen acceptabel en uitvoerbaar zou zijn?

Op 15 juli 1947 vond een officieel gesprek plaats tussen Van Mook, de CG, 
Koets en Idenburg enerzijds en premier Sjarifoeddin, vice-premier Setyadjit, 
minister van Economische Zaken Gani en minister van Volksgezondheid 
Leimena anderzijds. In dit onderhoud zijn twee stukken aan de republikein
se delegatie voorgelegd: het eerste document had betrekking op de gendar-
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merie, die in dit stuk weer "bijzondere politie" werd genoemd, en het twee
de document betrof de uitvoering van enkele dringende Nederlandse wen
sen en was van ultimatieve aard. Het eerste document vroeg om bevestiging 
van de volgende zaken: instelling van het directoraat voor binnenlandse vei
ligheid met een staf van Nederlanders en vertegenwoordigers van de deel
staten onder de interimregering; de zorg voor orde en veiligheid was in eer
ste instantie de taak van de politie der staten; de inrichting van een bijzonder 
politiecorps in iedere staat om zo nodig bijstand te verlenen, waarbij in de 
Indonesische eenheden bij de leiding en opleiding Nederlandse bijstand 
werd aanvaard en Nederlandse eenheden konden worden toegevoegd waar 
dit door de interimregering nodig zou worden geoordeeld onder leiding van 
het genoemde directoraat; alle militaire organisaties zouden bij de zorg voor 
orde en veiligheid worden uitgeschakeld en worden teruggetrokken op de 
garnizoenen; de bijzondere politie zou ter beschikking staan van de be
stuursorganisaties naar directieven van het directoraat; in afwachting van de 
overname van haar taak door de verschillende polities zou een tijdelijke ge
mengde politie op de demarcatielijnen functioneren, onder te brengen onder 
het directoraat. De ultimatieve nota vroeg om het bevel van de hoogste bur
gerlijke en militaire autoriteiten in de Republiek tot staking van alle vijande
lijkheden voor middernacht 16 juli 1947, om het beëindigen van alle vijandi
ge propaganda een dag later en om een begin uiterlijk 19 juli 1947 te 18.00 
uur van de terugtrekking van alle republikeinse organisaties tot minstens 10 
km van de demarcatielijn, van de overdracht van de zorg voor orde en vei
ligheid aan de politie, met een effectieve beveiliging van de bevolking en van 
het opruimen van de voorbereidingen voor vernielingen. Bedoelde terug
tocht en opruimingen moesten uiterlijk 21 juli 1947 zijn voltooid. Daartegen
over zou aan Nederlandse zijde een begin gemaakt worden met de vervan
ging van de militaire grensbezetting door een politiële bewaking en met de 
vorming van een gemengde politie bij de demarcatielijnen.478

Het opmerkelijke was dat de republikeinse delegatie de beide stukken ei
genlijk zonder tegenspartelen heeft geaccepteerd onder het voorbehoud dat 
het kabinet in Djocja zich over deze zaken zou moeten uitspreken.479 Wel 
heeft Sjarifoeddin onmiddellijk in een kleine notitie naar aanleiding van de 
Nederlandse wensen inzake de verzorging van de binnenlandse veiligheid 
om Nederlandse technische hulp (namelijk transportmiddelen) ten behoeve 
van de republikeinse politie aan de demarcatielijnen gevraagd. Deze notitie 
gaf al aan dat de republikeinen nog steeds een andere opvatting hadden van 
de samenwerking met de Nederlanders bij de zorg voor de binnenlandse 
veiligheid dan "Batavia" en "Den Haag" voor ogen stond (technisch versus 
personeel).480 Men heeft op deze slak echter geen zout willen leggen. Er be
stond immers grote nieuwsgierigheid in Batavia naar het antwoord dat Se
tyadjit volgens de plannen uit Djocja namens het republikeinse kabinet zou 
meenemen op de retourvlucht van het vliegtuig dat Van Mook welwillend 
ter beschikking had gesteld om de heren in de ochtend van 16 juli 1947 naar
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Djocja te brengen. Bij de civiele top in Indië heerste nog even het optimisme 
dat het mogelijk was de zaken ten goede te doen keren. In het genoemde 
overleg was al overeenstemming bereikt over een politieke verklaring, 
waarin werd medegedeeld dat de twee regeringen het over de wezenlijke 
inhoud van de 27-mei-nota eens waren geworden en de weg naar de vrede 
kon worden ingeslagen, mits aan alle vijandelijkheden een einde zou ko
men.481 Bij de militaire top aan Nederlandse kant echter was de inhoud van 
het eerste hiervoor genoemde document aanleiding tot veel ophef. Van 
Mook had de republikeinen duidelijk een stuk voorgelegd dat trachtte aan 
de bezwaren van Djocja tegemoet te komen. De gemengde gendarmerie was 
gereserveerd voor de demarcatiegebieden, terwijl de bijstandscorpsen voor 
de binnenlandse gezagsuitoefening onder de interimregering waren ge
plaatst. Spoor deelde aan chef-staf Kruis diezelfde dag mede in dit document 
aanleiding te zien zijn ontslagaanvrage via Van Mook aan de Koningin aan 
te kondigen. Conform zijn voorstel voor de organisatie van de politie, dat hij 
onder de titel "De tien pijlers van de Gendarmerie-Organisatie" op 11 juli 
1947 aan de landvoogd had aangeboden, wilde hij vasthouden aan het be
ginsel van de Nederlandse verantwoordelijkheid voor orde en rust, aange
zien hij bevreesd was dat het voorstel-Van Mook een gezagsvacuüm liet ont
staan in door de Republiek militair vrij te geven gebieden. De deelstaat- 
politie was immers volgens Spoor van twijfelachtig allooi, terwijl de bij
standscorpsen nog niet waren geformeerd. Hij achtte het bovendien onjuist 
het zwaartepunt in de voorgenomen politie-organisatie te leggen bij de inte
rimregering in plaats van bij de landvoogd. Hij zag zijn eigen voorstel voor 
de organisatie van de politie gedenatureerd, met alle schadelijke gevolgen 
voor de toekomst van de archipel van dien. Hij wenste daarvoor de verant
woordelijkheid niet te dragen.482 Ook de vlootvoogd in Nederlands-Indië, 
vice-admiraal Pinke, liet aan zijn baas Helfrich weten het onaanvaardbaar te 
vinden dat de militaire top in Indië niet in deze door Van Mook gekozen op
zet gekend was. Van Mook was volgens Pinke de Republiek tegemoet geko
men, zodat het voorstel voor de Republiek zeker aanvaardbaar zou zijn. Pin
ke vroeg Helfrich de Koningin, Beel en de minister van Marine in te willen 
lichten.483 Helfrich heeft Beel en minister Schagen van Leeuwen inderdaad 
ingelicht - de Koningin werd op aandringen van Schagen buiten deze kwes
tie gehouden -, maar beide ministers vonden dat Pinke de zaak met Van 
Mook had moeten uitpraten.484 De telegrammen van Spoor en Pinke bereik
ten wel de ministerraad.

Waar Pinke in het algemeen niet werd beschouwd als een persoon met 
een weloverwogen oordeel over de complexe Indische materie, werd het 
oordeel van Spoor veel hoger aangeslagen. De generaal gold als een politieke 
militair, die tot dan toe loyaal steun had geboden aan de politieke koers. Het 
was dus vrij logisch dat de buitengewone vergadering van het Nederlandse 
kabinet op 16 juli 1947 voornamelijk gewijd was aan de ontslagaanvrage van 
Spoor, die overigens diezelfde dag een nadere toelichting van Van Mook
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over diens voorstellen aan de Republiek kreeg na een spijtbetuiging van de 
kant van de landvoogd over de gang van zaken buiten de militaire top 
om.485 In dit kabinetsberaad kon Jonkman wel opmerken dat het betreu
renswaardig was dat Spoor en Pinke zich bemoeiden met zaken die bij uit
stek te maken hadden met de politieke kant van het vraagstuk, maar Beel - 
en in zijn gevolg Fiévez en ook Drees - vroeg begrip voor het feit dat Spoor 
de voortdurende vernielingen langs de demarcatielijnen door de republikei
nen en de incidenten beu was. Jonkman wees er echter wel op dat partiële 
acties om aan deze zaken een einde te maken vermoedelijk een actie over het 
gehele front noodzakelijk maakte, zodat de landvoogd om deze reden terug
schrok om in te grijpen. Het kabinet was van mening dat de heren alle aan
dacht moesten richten op een goede samenwerking en dat de ontslagaanvra
ge van Spoor op zo'n cruciaal moment moest worden geblokkeerd. Tele
grammen aan Spoor en Van Mook zouden deze visie verwoorden. Minister 
Schagen van Leeuwen heeft op Pinke een persoonlijk beroep gedaan om een 
militaire gezagscrisis te vermijden en loyaal de door de regering uitgestip
pelde politiek uit te voeren. Indien de militaire situatie onhoudbaar zou 
worden, moest een zakelijk gemotiveerd bericht aan de regering door tus
senkomst van de landvoogd onder afschrift aan de verantwoordelijke mi
nister worden gestuurd.486 Spoor en Pinke zijn op hun post gebleven. Men 
kan aannemen dat de hierna nog te beschrijven, binnen enkele dagen bin
nengekomen negatieve berichten uit Djocja op de door de militaire top zo 
gehekelde Nederlandse voorstellen de beide heren heeft overtuigd dat de 
militaire confrontatie toch onvermijdelijk zou worden en dat derhalve de 
door hen gevreesde concessies aan de Republiek niet zouden worden gerea
liseerd. De militairen kregen dan toch hun zin.

Het tweede punt waarover het kabinet zich op 16 juli 1947 boog, was de 
inhoud van de twee documenten die Van Mook aan de republikeinse dele
gatie had overhandigd. Beel maakte zich weinig illusies over de mogelijk
heid van de republikeinse regering om de bereidheid tot samenwerking met 
de Nederlanders op basis van de jongste en ultimatieve voorstellen van de 
landvoogd, zoals die door de republikeinse delegatie onder aanvoering van 
Sjarifoeddin was uitgesproken, ook in daden om te zetten. Gelet op de tijds
factor - de tweede termijn voor een actie zou weldra aanbreken - vond Beel 
het gewenst op dat moment al een beslissing te nemen voor het geval de ul- 
timata werden afgewezen. De Raad volgde hem echter op dit punt niet en 
Beel drong verder niet aan. Op voorstel van Jonkman werd besloten om zich 
achter de handelwijze van de landvoogd te stellen en de documenten met de 
ultimata goed te keuren. Van Mook had volgens hem conform het regerings
beleid gestreefd naar samenwerking met goedwillende elementen. Ministers 
als Neher en Drees merkten ook op dat het moeilijk mogelijk was in de voor
stellen van de landvoogd nog wijzigingen aan te brengen zonder het risico 
van gezichtsverlies te lopen. Wél werden naar aanleiding van het debat in 
het kabinetsberaad in de telex aan Van Mook over enkele zaken nadere op-
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merkingen gemaakt of vragen gesteld. Nadat Beel dit vraagstuk had aange
roerd en hiervoor bijval had geoogst van Fiévez en Drees, werd de land
voogd nadrukkelijk gevraagd het militaire machtsmiddel gereed te houden 
en aan te wenden, om te voorkomen dat er een gezagsvacuüm zou ontstaan 
zolang de nieuwe politiemacht nog niet was gevormd. De terugtrekking van 
Nederlandse troepen aan de demarcatielijnen kon natuurlijk pas geschieden 
zodra de republikeinse formaties waren teruggetrokken en door deugdelijke 
politie waren vervangen. De landvoogd werd ook gevraagd hoe hij zich in 
deze opzet de terugkeer naar de ondernemingen had voorgesteld. De staking 
van de vijandelijke propaganda, die werd gevorderd, kon volgens de Raad 
slechts betrekking hebben op die van regeringswege. Nadat Mansholt had 
geklaagd dat het voorstel tot instelling van de Federale Raad (of interimrege
ring) in de voorstellen van Van Mook wat al te zeer op de achtergrond was 
geraakt en Drees had gezegd het zelfs te betreuren dat deze raad niet eerst 
was opgericht om dan vanuit dat bestuurscollege (met de andere deelstaten) 
tot afspraken over de uitvoering van "Linggadjati" met de Republiek te ko
men, besloot de Raad bij de landvoogd nadere vragen over deze Federale 
Raad - die afhankelijk was gesteld van de instemming met de genoemde ul- 
timata - te stellen.

Naar aanleiding van het verzoek daartoe van de kant van de CG- 
voorzitter Schermerhorn zelf, dat in het kabinetsberaad van 14 juli 1947 al 
was doorgegeven, stelde Beel in deze buitengewone kabinetszitting van 16 
juli 1947 de positie van de CG aan de orde. De CG had aan Jonkman laten 
weten naar Nederland te willen komen, omdat de CG zich, zoals al eerder 
aangestipt, overbodig voelde worden, onder meer door de wijze waarop zij 
over de stappen in de onderhandelingen met de republikeinen werd geïn
formeerd. Jonkman liet de Raad weten van oordeel te zijn dat de CG op dat 
moment nog hard nodig was als onafhankelijke adviserende instantie, bij
voorbeeld over de vraag hoe de Federale Raad zou moeten worden samen
gesteld. De Raad nam nog geen besluiten over de positie van de CG, wan
neer de Federale Raad zou zijn opgericht. Beel meende dat de Federale Raad 
het werk van de CG overbodig maakte, maar Vos zag juist nog veel werk 
voor de CG in de toekomst (voorbereiding rijksconferentie; steun land
voogd). Naar aanleiding van de grote bezorgdheid van Lieftinck op dit punt, 
daarin gesteund door Beel, werd Jonkman verzocht bij de landvoogd infor
matie in te winnen over de wijze waarop de landvoogd dacht het plegen van 
vernielingen van publieke werken op republikeins grondgebied tegen te 
gaan. Jonkman heeft in de telex met de conclusies van het kabinetsberaad de 
landvoogd gevraagd om, tenzij onmiddellijk ingrijpen was vereist, niet tot 
militaire actie te besluiten zonder overleg met de Nederlandse regering. De 
minister van O.G. had dan wel in het kabinetsberaad als zijn mening gege
ven dat het onmogelijk was het Indische beleid tot in alle finesses in Den 
Haag aan te geven, maar in deze belangrijke zaak was het volgens hem ken
nelijk wenselijk Batavia te herinneren aan de Haagse richtlijnen.487 Met de
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door de PvdA-ministers, hetzij in het beraad in het kabinet, hetzij in de uit
gaande telex nog eens onder de aandacht gebrachte zaken, zoals het belang 
van de instelling van de Federale Raad, de positie van de CG of het Haagse 
voorbehoud bij het besluit tot een grote militaire actie, hebben zij zich gericht 
naar hetgeen in de al eerder genoemde brief van enkele bestuursleden van 
de PvdA - waarvan de inhoud in het informele circuit bekend was - was ge
formuleerd.488

Het voorgevoel van Beel, dat de republikeinse regering het niet zou aan
durven om de aanvankelijke instemming van Sjarifoeddin c.s. te honoreren, 
zou bewaarheid worden. Nog in de middag van 16 juli 1947 keerde Setyadjit 
onverrichterzake uit Djocja terug. Toen hij vertrok uit de republikeinse 
hoofdstad, werd daar nog steeds vergaderd. In het republikeinse kabinet had 
men, blijkens de verhalen van Setyadjit, grote moeite met de mogelijke inzet 
van Nederlandse eenheden in het kader van de bijzondere politiezorg. Op 
verzoek van Van Mook en de CG heeft Setyadjit zich telefonisch vanuit Ba
tavia met premier Sjarifoeddin in verbinding gesteld met de boodschap dat 
van Nederlandse zijde in ieder geval een verklaring inzake de staking van 
vijandelijkheden en vernielingen werd gevraagd. Sjarifoeddin wenste een 
wederzijdse verklaring, hetgeen voor de Nederlandse kant onaanvaardbaar 
was. Een republikeins verzoek om uitstel werd door Van Mook afgewezen. 
Door de Nederlands-Indische militaire inlichtingendienst was bovendien een 
telegram onderschept, waarin Djocja de republikeinse militaire comman
danten bevel gaf zich gereed te houden voor de strijd.489 In Batavia werd be
grepen dat kennelijk aan republikeinse zijde de teerling was geworpen, zo
dat men geen illusies meer koesterde over de afloop van deze fase in de po
ging van Nederland om met de Republiek tot uitvoering van het Akkoord te 
komen. Om half twee 's nachts (17 juli 1947) heeft Sjarifoeddin een redevoe
ring voor de radio gehouden, waarin werd medegedeeld dat aan de Neder
landse eis niet kon worden voldaan.490 Het formele schriftelijke antwoord 
vanuit Djocja zou ongetwijfeld negatief luiden, zodat Van Mook Den Haag - 
in reactie op de door Jonkman nog eens onderstreepte wens van het Neder
landse kabinet om in het geval van het besluit tot militaire actie het laatste 
woord te willen hebben - zonder dit antwoord af te wachten liet weten dat 
hij, de CG, de militaire bevelhebbers en de adviseurs eenstemmig van oor
deel waren dat actie onvermijdelijk was geworden. Er bestond volgens Van 
Mook bij de Nederlanders slechts verschil van mening over de effecten van 
een actie: er waren optimisten die meenden dat de toenemende scheuring in 
het republikeinse kamp kon leiden tot steeds meer verzoeken aan de Neder
landers om actie en bescherming, waartegenover de pessimisten een verhar
ding van de confrontatie vreesden, met als gevolg vérgaande vernielingen en 
chaotische situaties binnen de Republiek. Van Mook meende evenwel dat er 
geen alternatief denkbaar was, dat niet tot tenminste even schadelijke resul
taten zou leiden. Hij deed dan ook enkele suggesties voor de motivering van 
de actie tegen de Republiek. De Nederlandse regering had de uiterste lank-
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moedigheid betracht volgens de landvoogd, maar de Republiek was niet bij 
machte gebleken om de met Nederland aangegane overeenkomst te honore
ren: "Een en ander leidt tot het besluit om door een politioneel militaire actie 
het thans uitgeoefende regime van veelal plaatselijke terreur, waarbij het 
centrale gezag van Djocja niet of nauwelijks wordt gehoorzaamd, te vervan
gen door een zodanige toestand, dat het programma van Linggadjati inder
daad op eerlijke en loyale wijze kan worden verwezenlijkt."491

Het vervolgens op 17 juli 1947 in de avond door een republikeinse dele
gatie overgebrachte officiële antwoord van Djocja op de Nederlandse docu
menten van 15 juli 1947 bevestigde de sombere gevoelens aan Nederlandse 
kant. Het antwoord van Djocja bestond uit twee stukken: een ontwerp- 
statement inzake beëindiging van de vijandelijkheden en een tegenvoorstel 
betreffende de binnenlandse veiligheid. De geest die uit deze twee stukken 
sprak was, zelfs naar het oordeel van de "duif" Schermerhorn, niet coöpera
tief en miskende de naar Nederlandse opvattingen geldende verhoudingen. 
Zo was het ontwerp-statement een antwoord op de ultimata die van Neder
landse zijde waren gesteld. Van Nederlandse zijde was gevraagd om on
middellijke uitvoering van de gestelde eisen, krachtens de Nederlandse de- 
iure-positie en de daaruit af te leiden verantwoordelijkheid voor orde en 
veiligheid. De Republiek negeerde niet alleen de ultimata, maar bood Ne
derland een tweezijdige verklaring aan ter ondertekening. Daarmee wierp de 
Republiek zich op tot een volledig gelijke partner van het Nederlandse ge
zag, dat evenwel nog steeds de-iure voor geheel Indië verantwoordelijk was. 
Bovendien zou Nederland, indien deze verklaring zou worden getekend, 
zichzelf beschuldigen dezelfde vijandelijkheden - zoals vernielingen en aan
slagen - en propaganda te hebben gevoerd als reguliere en niet-reguliere 
groepen aan republikeinse kant aan de demarcatielijnen hadden bedreven. 
Dat was niet conform de feiten. Het ontwerp-statement was voor de Neder
landers onmogelijk. Zo zou het hoogste militaire gezag aan weerszijden die
nen te bevelen dat uiterlijk op een nader te bepalen tijdstip aan alle vijande
lijkheden een einde zou worden gemaakt. Zo diende aan weerszijden een 
einde te worden gemaakt aan alle vijandelijke propaganda. Vastgelegd zou 
worden dat overal langs de demarcatielijnen gemengde controleposten zou
den worden ingericht en de wederzijdse troepen op 2 km van deze lijnen 
zouden worden geplaatst. De partijen zouden - volgens dit ontwerp- 
statement - de wederzijdse troepen zo spoedig mogelijk naar de garnizoenen 
terugtrekken en de handhaving van orde en veiligheid overlaten aan politie- 
organen. "In verband daarmede wordt een einde gemaakt aan alle offensieve 
en defensieve voorbereidingen", zo eindigde het stuk. Het tegenvoorstel in
zake de regeling van de binnenlandse veiligheid sloot op de bekende repu
blikeinse zienswijze op deze kwestie aan. De zorg voor de binnenlandse orde 
en veiligheid werd derhalve gezien als de uitsluitende taak van de politie der 
deelstaten, ter uitvoering waarvan "de Republiek bereids de beschikking 
[heeft] behalve over de gewone politie, ook over bijzondere politiecorpsen
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(mobiele brigades)". Nederlanders zouden derhalve slechts om bijstand bij 
de leiding en opleiding van de diverse soorten politiecorpsen worden ge
vraagd.492

Zowel door het negeren van de ultimata als door de afwijzing van de Ne
derlandse voorstellen op het gebied van orde en veiligheid, die in de Neder
landse optiek de randvoorwaarden vormden voor een zo belangrijke zaak 
als de terugkeer van de ondernemers in republikeins gebied, had de Repu
bliek de Nederlandse autoriteiten uitgedaagd. Bij de overhandiging van de 
door de republikeinse regering opgestelde stukken middels een delegatie 
onder aanvoering van minister van Justitie Soesanto werd het gewicht van 
het moment onderkend. Soesanto poogde nog tijd te winnen voor nader 
overleg met Djocja, maar dat leek zinloos en werd door Van Mook dan ook 
van tafel geveegd. De argumentatie van de kant van de republikeinen - de 
Nederlandse eisen en voorstellen hielden onvoldoende rekening met het de- 
facto-gezag van de Republiek en met de stemming in de Republiek - werd 
door Van Mook en de CG, gezien de in Nederlandse ogen ernstige aantas
ting van orde en veiligheid en de voor zeer gematigd gehouden Nederlandse 
voorstellen, niet geaccepteerd. Van Mook berichtte Den Haag derhalve dat 
hij geen aanleiding zag zijn eerder gegeven advies te wijzigen: een militaire 
actie.493

Met dit bericht was Schermerhorn, die zich diep teleurgesteld voelde in de 
houding van de Republiek, het eens. In de avond van de 17e juli 1947 stuur
de Schermerhorn als aanvulling op het uitvoerig advies van Van Mook aan 
de minister van O.G. een telegram, waarin hij zijn reacties op het officiële 
antwoord van de Republiek en de mondelinge toelichting van de kant van 
de republikeinse delegatie verwoordde. Zonder af te willen dingen op het 
eenstemmig advies van landvoogd, CG en militaire en civiele adviseurs, liet 
de CG-voorzitter wel weten nog steeds weinig optimistisch te zijn gestemd 
over de effecten van een militaire actie. Bovendien zou het volgens hem ze
ker niet eenvoudig zijn om, na de aanvaarding door de Republiek van de 
meeste Nederlandse verlangens, op het resterende punt een actie te recht
vaardigen tegenover de buitenwereld. Aan de andere kant was Schermer
horn van oordeel dat met "deze Djocja-wereld", aan zichzelf overgelaten, 
langs de weg der redelijkheid niet verder kon worden geprocedeerd. Alleen 
door geweld of door verdere internationale hulp zou de Republiek kunnen 
worden overgehaald aan de Nederlandse voorstellen inzake de verzorging 
van de binnenlandse veiligheid te voldoen en het republikeinse leger terug te 
trekken. Mocht dergelijke hulp door de mogendheden nog worden aange
boden, dan was dat uiteraard te verkiezen boven oorlog. Schermerhorn be
greep echter wel dat iets dergelijks niet meer te verwachten viel op korte 
termijn, zodat hij tenslotte een - later berucht geworden - advies gaf over de 
militaire actie. "Een militaire actie zal, aangezien Djocja de geestelijke pest
haard is, alleen doeltreffend zijn, indien deze republiek daaraan ten gronde 
gaat", aldus het befaamd en berucht geworden oordeel van de emotionele
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Schermerhorn, dat niet nagelaten heeft in Nederland, met name bij partijge
noten, diepe indruk te maken. De consequentie was derhalve dat volgens de 
CG-voorzitter iedere beperkte militaire actie moest worden voortgezet totdat 
de Republiek was vernietigd. Dientengevolge achtte hij het begrip "politiële 
actie" te minimaliserend. De forse toon van dit telegram moet voor de PvdA- 
achterban, na het bekend worden ervan, moeizaam te verwerken zijn ge
weest.494 Waar Schermerhorn echter door de obstinate houding van de Re
publiek zelf bij zijn advies tot militair optreden niet in conflict was gekomen 
met zijn oorspronkelijke visie op de oplossing van de Indonesische kwestie 
en hij bovendien in geregeld contact met zijn achterban zijn ommezwaai - 
gelijk op met de PvdA-ministers - had kunnen verantwoorden, lag de situa
tie voor het CG-lid Van Poll anders. Van Poll, die zozeer had geijverd voor 
een vreedzame oplossing van de problemen met de Republiek en daarbij het 
wantrouwen van zijn achterban had getrotseerd, had moeten aanvaarden dat 
een confrontatie met de Republiek onafwendbaar was geworden. Het wan
trouwen bij het merendeel van de KVP-politici in de mogelijkheden om met 
de Republiek tot zaken te komen bij de uitvoering van het in deze kring van
af het begin zeer omstreden Akkoord van Linggadjati leek bewaarheid, 
waardoor Van Poll elke geloofwaardigheid bij zijn achterban moet hebben 
verloren.495 De CG werd overigens niet alleen personeel door de gebeurte
nissen die op handen waren bedreigd. Ook het hele concept, waarvoor de 
CG had gestreden, kon immers door een politiële actie in de waagschaal 
worden gesteld, ook al heette het dat een actie slechts tot doorvoering van de 
beginselen van "Linggadjati" kon dienen. In zoverre was de teleurstelling 
van een man als Schermerhorn, nu de laatste poging om tot uitvoering van 
het Akkoord van Linggadjati binnen de voor Nederland mogelijke grenzen 
met déze Republiek te komen was mislukt, goed te begrijpen. Hij moet zich 
het mogelijke failliet van de gehele CG-arbeid bewust zijn geweest.

De Nederlandse regering ziet geen andere uitweg: de actie-Product als militair- 
politieel alternatief

In Den Haag kwam het kabinet op 17 juli 1947 in de middag in buitenge
wone zitting bijeen. Beel zette uiteen dat de regering voor een belangrijke 
beslissing stond, gelet op de berichten uit Indië over de jongste ontwikkelin
gen. Een telefoongesprek tussen Jonkman en Van Mook in de ochtend van de 
17e juli had een en ander van commentaar voorzien 496 Jonkman constateer
de dat de Republiek het belangrijke onderdeel van de Nederlandse verlan
gens - de zorg voor de binnenlandse veiligheid - niet wilde beantwoorden en 
het inzake de ultimata liet afweten. De minister zag geen heil in verder con
tact met de Republiek, al ontveinsde hij zich niet dat de Nederlandse rege
ring er volgens hem niet altijd in geslaagd was - hij aanvaardde daarvoor de 
verantwoordelijkheid - een overtuigende pro-Indonesische politiek te voe
ren. Niettemin achtte ook hij politiële maatregelen ter verwezenlijking van 
"Linggadjati" onvermijdelijk, waarbij Beel zich aansloot. De minister van 
O.G. onderkende dat een militair ingrijpen herstel van de samenwerking met
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de Republiek kon bemoeilijken, grote economische schade kon veroorzaken 
door de in de Republiek te verwachten toepassing van de taktiek van de ver
schroeide aarde en in Nederland zelf sociale onrust kon uitlokken. Een alter
natief voor geweld zag Jonkman echter niet. Drees zag ook geen andere weg, 
maar hij wees er wel op dat de gevraagde regeringsbeslissing samenviel met 
een verscherping van de sociale spanningen, namelijk op het loonfront (zie 
Band B, hoofdstuk VI, par. VI. d). Bij een actie in Indië moest men volgens 
hem rekening houden met stakingen in den lande, die de EVC ten goede 
konden komen. Verder vreesde de minister van Sociale Zaken ernstige poli
tieke repercussies. Naar aanleiding van de opmerking van Van Boetzelaer 
dat de Amerikaanse en Britse regering aanzienlijk meer begrip hadden ge
kregen voor het Nederlandse standpunt, maar dat de publieke opinie in die 
landen een militaire actie moeilijk zou kunnen aanvaarden, deed Drees de 
suggestie bij de voorlichting in binnen- en buitenland in het bijzonder de na
druk te leggen op de voortdurende agressie en vernielingen van de kant van 
de Republiek en op de constructieve houding van Nederland.

De kopstukken in het kabinet bij het beraad over deze zaak - Beel en Drees 
als de aanvoerders van de groepen ministers in dit coalitiekabinet, alsmede 
de minister van O.G. - hadden zich uitgesproken ten gunste van de militaire 
actie tegen de Republiek. Beel had de gevoelens vertolkt van de gehele ploeg 
KVP-ministers, die zich in dit beraad niet afzonderlijk hebben laten horen. 
Dat laatste was ook eigenlijk niet nodig, aangezien zij zich al eerder bereid 
hadden verklaard de consequenties van de gevoerde Indië-politiek te willen 
aanvaarden. Voor de PvdA-ministers woog het besluit dat genomen moest 
worden veel zwaarder, waardoor Drees niet de stem van de ploeg PvdA- 
ministers kon zijn. De PvdA-ministers waren zich, gezien hun afzonderlijke 
verklaringen, zeer wel bewust van het historisch gewicht van het moment. 
Het ging immers om niets meer of minder dan de geloofwaardigheid van de 
politiek van een partij, die zich in aansluiting op de traditie van de oude 
SDAP en het eenheidsstreven onder en na de oorlog had opgeworpen bij uit
stek de vernieuwing van de maatschappij vorm te geven. De Indië-politiek 
was daarvoor op dat moment de centrale toetssteen geworden: zouden de 
PvdA-ministers het aandurven een besluit te nemen tot een militaire actie, 
dat door uiterst links zeker zou worden aangeduid als een koloniaal avon
tuur in de traditie van Van Heutsz met alle electorale gevolgen van dien, ter 
redding van het compromis in de vernieuwing van de rijksstructuur (het 
Akkoord van Linggadjati) en daarmee van de rooms-rode coalitie?

Zo toonde Mansholt de nodige aarzelingen bij deze besluitvorming. Vol
gens hem was er geen enkele aannemelijke oplossing van het conflict, ook 
niet via militair optreden. Hij vroeg zich af of het stellen van allerlei voor
waarden aan de Republiek, zoals Nederland had gedaan, tegenover een te
genpartij uit een Oosterse gedachtenwereld wel verstandig was geweest. 
Had men zich niet te veel blind gestaard op de coöperatieve houding van 
enkele deelstaten, waar de bevolking bepaald onmondiger was dan op Java
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en Sumatra? Mansholt erkende wel dat het Nederlands gezag op dat mo
ment bepaalde verplichtingen inhield, maar hij wierp toch de vraag op of de 
instelling van een Federale Raad niet alsnog mogelijk was. Een dergelijke 
raad, belast met de politiezorg, zou voor de Republiek een mogelijkheid bie
den om zonder gezichtsverlies haar standpunt over de "uitsluitende" be
voegdheid van de deelstaten te verlaten. Beel, Jonkman, Huysmans en Drees 
zagen hiervoor geen ruimte meer, mede gelet op de adviezen uit Batavia en 
de uitspraak van de regering in de Tweede Kamer om niet tot het instellen 
van een Federale Raad over te gaan voordat aan zekere voorwaarden zou 
zijn voldaan. In zijn beschouwing haakte Lieftinck hierop onmiddellijk in 
door de instelling van een Federale Raad zonder een eigen machtsapparaat 
een onding te noemen. De regering had volgens hem alle mogelijkheden tot 
samenwerking met de Republiek aangepakt. Van prestige-politiek was geen 
sprake geweest. De eisen van een reële politiek verplichtten derhalve tot het 
vasthouden aan de eenmaal gestelde verlangens, aangezien anders de gehele 
regeringspolitiek zou worden verloochend en gezagsondermijning moest 
worden gevreesd. Bovendien zou bij voortgezette lankmoedigheid de on
houdbare toestand geen einde nemen en zou de positie van de Nederlandse 
regering ten opzichte van de Malino-gebieden ongeloofwaardig worden. 
Nederland ging een moeilijke periode tegemoet, maar het negeren van het 
advies van de landvoogd betekende volgens de minister van Financiën geen 
verlossing van alle problemen. De regering die op dat moment niet ingreep, 
was het dan ook niet waard regering te heten, aldus deze minister. Al met al 
kon Lieftinck daarom instemmen met een politieel ingrijpen als ultimum re- 
medium, al diende volgens hem de kern van de Republiek niet te worden 
aangetast.497 Voor minister Neher woog de weigering van de Republiek om 
aan allerlei zaken zoals de vernielingen en de voedselblokkade een einde te 
maken nog zwaarder bij de beoordeling van de situatie dan de kwestie van 
de politiezorg. Djocja was volgens hem bang om orders te geven die door 
lagere bevelhebbers zouden worden genegeerd. Hij ging akkoord met het 
advies tot actie, maar wenste het politiële karakter ervan te benadrukken.

Vrijwel alle PvdA-ministers leken zich te scharen achter een mogelijk be
sluit tot militair optreden in Indië. Alleen Vos bleef bezwaren opwerpen. Hij 
kon naar eigen zeggen de plotselinge verslechtering van de situatie, onmid
dellijk nadat een oplossing nabij scheen, moeilijk verwerken. Er waren 
hoopgevende factoren in zijn ogen: Sjarifoeddin was niet afgetreden en de 
republikeinse tegenvoorstellen waren niet vijandig van toon. Hij aanvaardde 
de Nederlandse verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in Indië en 
daarmee de mogelijkheid om zo nodig politieel op te treden, maar hij vroeg 
zich wel af of het vraagstuk van de binnenlandse orde en veiligheid niet als
nog ware op te lossen door het aanvaarden van goede diensten van Amerika 
en Engeland. Hij was het met Beel eens dat de Republiek er blijk van had ge
geven "Linggadjati" niet te kunnen uitvoeren, maar hij verwachtte veel van 
buitenlandse druk op Djocja. Zowel economische als binnenlands-politiek

2775



Nederlands-Indië

achtte hij een militaire actie zoals voorgesteld schadelijk. Hoezeer Beel, Drees 
en Jonkman hebben getracht Vos tot andere gedachten te brengen: hij was 
niet te vermurwen. Het gevolg hiervan was dat Vos niet mee kon gaan in het 
voorstel van Beel aan de Raad om de landvoogd te machtigen tot een politi
eel en beperkt optreden over te gaan om datgene te verwezenlijken waartoe 
volgens Beel de Republiek zelf onmachtig was gebleken. Vos wenste de 
ruimte om eerst overleg te voeren met zijn politieke vrienden, een wens die 
ook Mansholt uitte. Beel liet echter weten dat op dat moment een besluit 
moest worden genomen. Nadat Jonkman nog eens op verzoek van Mansholt 
argumenten had aangevoerd waarom er geen andere oplossing denkbaar 
was en Beel een verband had gelegd tussen het voortbestaan van het kabinet 
en de mogelijkheid tot realisering van het Akkoord van Linggadjati, hechtte 
de ministerraad zijn goedkeuring aan het voorstel van Beel. Vos wenste 
aantekening van zijn tegenstem. Bovendien had hij laten weten te overwegen 
uit zijn divergerende zienswijze op de Indonesische kwestie consequenties te 
willen trekken, ook al zou hij naar eigen zeggen niet graag het kabinet in de 
steek laten. Beel, die aan het adres van Vos daarop verklaarde zonder enige 
reserve de houding van Vos te respecteren, vroeg de minister van Verkeer en 
Waterstaat geen beslissing te nemen vóór een nader overleg in de Raad. Op 
21 juli 1947 zou Vos bij het begin van de zitting van het kabinet meedelen dat 
hij van zijn voorbehoud geen gebruik zou maken, gezien het verloop van de 
gebeurtenissen, in het bijzonder het uitblijven van het bevel tot staking van 
de vijandelijkheden aan republikeinse kant.498 Aan het einde van de zitting 
van 17 juli 1947 besloot het kabinet op voorstel van Beel om ten spoedigste in 
de Tweede Kamer een regeringsverklaring te doen afleggen. De voorlezing 
op het allerlaatste moment van dit beraad door Beel van het al eerder aange
haalde telegram van Schermerhorn, waarin deze óók zijn voorkeur voor in
ternationale bemiddeling bleef uitspreken, bracht geen wijziging meer in het 
besluit. Eerder moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat dit tele
gram al bij sommige PvdA-bewindslieden tijdens het kabinetsberaad bekend 
was en hen heeft doen overhellen naar het militaire alternatief.

Vervolgens heeft Jonkman per telegram Van Mook ingelicht over het be
sluit van de Nederlandse regering tot militaire - zij het politiële en beperkte - 
actie. Jonkman zelf achtte het genomen besluit niet onaannemelijk. "Als oud- 
officier van Justitie erkende ik, onze militairen niet in een schiettent te kun
nen laten zitten (naar woorden van generaal Spoor) en ons grondwettig ge
zag de hoognodige ruimte te moeten verschaffen", aldus de minister van 
O.G. in zijn memoires.499 Het aan de landvoogd gerichte telegram kwam nog 
op tijd om de actie te kunnen beginnen binnen de door de militaire bevel
hebbers gewenste zogeheten tweede operationele periode. In algemene zin 
moest op korte termijn worden opgetreden, namelijk na aankomst van de 
tweede of lichte divisie in Indië, voordat het beoogde aflossingsschema zou 
gaan functioneren (hierover in dit boek ook: Band A, hoofdstuk III, par. III. 
d), alsook voordat het materieel en moreel van de onder Nederlands gezag
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staande strijdkrachten door de afwachtende houding tegenover de voortdu
rende aanslagen van republikeinse zijde ernstig zouden zijn aangetast. Ver
der moest rekening worden gehouden met het jaargetijde (droge of natte 
moesson). De precieze datum hing weer samen met de eisen die de marine 
stelde om met amfibische operaties de actie te kunnen ondersteunen 
(getijden). De benodigde voorbereidingstijd aan Nederlandse kant, waar de 
strijdkrachten al enkele weken voor actie gereed stonden, bedroeg slechts 
twee dagen. De ultimata die Van Mook aan de Republiek had gesteld om tot 
staking van de vijandelijkheden en de ontruiming van de demarcatielijnen te 
komen, hadden met de voorziene tweede operationele periode rekening ge
houden. Spoor gaf op 18 juli 1947, nadat het machtigingstelegram uit Den 
Haag was binnengekomen en Van Mook de beslissing had doorgegeven, het 
bevel dat op 21 juli 1947 het plan-Product kon worden uitgevoerd.500 Op de
ze zelfde 18e juli 1947 kondigde het ministerie van Oorlog in Den Haag ove
rigens aan dat in 1947 een begin zou worden gemaakt met de demobilisatie 
van de Oorlogsvrijwilligers (OVW-ers), die in Indië dienst deden. Zoals in 
dit boek in Band A, hoofdstuk III, par. Ill.d, is beschreven, was de inmiddels 
in Indië gearriveerde 2e divisie met een operationele taak belast in het kader 
van het mogelijke militaire optreden tegen de Republiek en niet om de plaat
sen van de OVW-ers (en op hun verlof wachtende KNIL-militairen) in te 
nemen. De demobilisatie was al sedert het overleg tussen Spoor en de Raad 
MAK op 21 januari 1947, toen de militaire mogelijkheden voor een politiële 
actie op korte termijn tegen de Republiek moesten worden gewogen, twijfel
achtig; het besluit in Indië maakte de aangekondigde demobilisatie illusoir, 
tenzij het militair optreden onmiddellijk het beoogde politieke succes zou 
opleveren.

Het plan-Product hield een militaire actie van beperkte opzet in, dat de 
kern van de Republiek - het gebied rond Djocjakarta op Midden-Java - intact 
diende te laten. Eveneens zou de westelijke punt van Java en het grootste 
deel van Sumatra niet worden bezet. Het plan-Product was gericht op de be
zetting van economisch waardevolle gebieden, waardoor een einde zou 
kunnen worden gemaakt aan de voedseltekorten in de enclaves en aan de 
financieel-economische problemen (alleen al de verwachte oorlogsbuit aan 
voorraden rijst, rubber en andere produkten vertegenwoordigde een waarde 
van honderden miljoenen guldens én deviezen). Het economisch leven in 
Indië zou op gang kunnen worden gebracht. Bovendien hoopte men aldus 
op de Republiek, die beroofd zou zijn van economisch belangrijke gebieden 
op Java en Sumatra en daarmee van haar financiële spankracht, effectiever 
druk te kunnen uitoefenen om "Linggadjati" doorgevoerd te krijgen. Bij po
litieke onderhandelingen konden de bezette gebieden als vuistpand worden 
gehanteerd. De militaire leiding aan Nederlands-Indische kant had in het 
voorjaar van 1947, toen de plannen tot militaire actie tegen de Republiek 
werden ontworpen voor het geval de politieke stagnatie tussen Nederland 
en de Republiek niet zou kunnen worden doorbroken, een voorkeur uitge-
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sproken voor een totale militaire uitschakeling van de Republiek. Het daar
voor ontworpen plan, dat de codenaam Amsterdam had gekregen, voorzag 
in speerpuntaanvallen vanuit de onder Nederlands gezag staande brugge- 
hoofden. Dit plan was nogal riskant, omdat het succes ervan sterk afhanke
lijk was van het effect van de verrassing en de daardoor verwachte desorga
nisatie aan republikeinse kant. Nederland had nu eenmaal te weinig man
schappen en personeel om over een breed front op te rukken en de vijande
lijke eenheden een voor een uit te schakelen. Zowel uit deze militaire over
wegingen als uit politieke overwegingen - het besluit van het Nederlandse 
kabinet op 2 juni 1947 om het centrum van de Republiek intact te laten - was 
het derhalve verstandiger om een gefaseerd plan op te stellen. Zo zou de re
publikeinse kern ontzien worden in de eerste fase. Terwijl vervolgens zou 
worden afgewacht wat de effecten van deze actie op de inschikkelijkheid van 
de Republiek zouden zijn, konden de militairen hun troepen gebruiken voor 
uitschakeling van vijandelijke eenheden in de bezette gebieden en vervol
gens hergroeperen voor een tweede fase. Deze tweede fase zou voorzien in 
de bezetting van de republikeinse restanten op Java (de westelijke punt en 
het kerngebied van de Republiek rond Djocjakarta) en vervolgens op Suma
tra (het merendeel van het eiland rond de vergrote enclaves van Medan, Pa- 
dang en Palembang). Doordat de afstanden bij een militair optreden in de 
tweede fase na de actie-Product - waarvoor de codenaam Rotterdam was ge
kozen - minder groot zouden zijn, zou de legermacht over een breder front 
dan in de actie-Amsterdam voorzien tegen de republikeinse eenheden opere
ren, waardoor minder risico zou worden gelopen en meer vijandelijke troe
pen zouden kunnen worden uitgeschakeld. Overigens was het plan- 
Amsterdam militair toch al niet levensvatbaar meer en het mogelijk succes 
voor het plan-Rotterdam twijfelachtig, doordat het verrassingselement al 
goeddeels verloren was gegaan. Doordat de voorbereidingen voor de mili
taire actie aan Nederlandse kant moeilijk konden worden verheimelijkt en de 
actie door het besluit van 28 juni 1947 enige weken was uitgesteld, had de 
Republiek voldoende tijd gekregen om de nodige vernielingen aan de infra
structuur aan te brengen en de eigen troepen op de mogelijke aanval voor te 
bereiden. Dat betekende vanzelf dat het plan-Product, zij het met bepaalde 
wijzigingen met betrekking tot de inzet van de verschillende krijgsmachton- 
derdelen en de in te nemen gebieden, voorlopig ook het enig haalbare was. 
Het plan-Rotterdam zou aan de hand van nadere gegevens over de tegen
stander en de Nederlandse mogelijkheden vervolgens moeten worden bijge
steld (is geworden: plan-Cato, augustus 1947).501 Van belang zou daarbij 
kunnen zijn de vraag hoeveel republikeinse troepen in de eerste actie zouden 
kunnen worden ingesloten en uitgeschakeld en de vraag in welke mate gere
kend zou moeten worden op guerilla-activiteiten. Halverwege augustus 1947 
moest in het Nederlandse kabinet, zoals nog zal worden beschreven, worden 
geconstateerd dat van "zuivering" van de bezette gebieden in afwachting 
van verdere actie tegen Djocja weinig was gekomen en dat (bij gevolg) de
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guerilla-activiteiten groter waren dan verwacht. In het algemeen gold dat 
aan Nederlandse kant bij de militaire leiding geen hoge dunk bestond van 
het militaire weerstandsvermogen van de Republiek. Daarentegen werden 
wel hoge verwachtingen gekoesterd van de afkeer van de bevolking in de in 
te nemen gebieden - de kern van de Republiek heette door de republikeinse 
geest "vergiftigd" te zijn - van de republikeinse "terreur". Ook op dit punt 
moesten de verwachtingen na de beperkte politiële actie worden bijgesteld, 
zolang de Republiek als organisatie bedreigingen kon uiten jegens "collabo
rateurs" met de Nederlanders voor de dag dat de bezette gebieden weer on
der republikeins gezag zouden komen. Vanuit de hiervoor genoemde opti
mistische inschattingen, die geen lang leven beschoren zouden zijn, is het 
verklaarbaar, dat, ondanks de bescheiden middelen die Nederland kon in
zetten, Spoor en zijn staf vertrouwen hadden in de afloop van de militaire 
actie.502

Voordat oorlogsgod Mars het Indonesische drama zou gaan beheersen, 
zijn nog ultieme pogingen in Batavia en Djocja ondernomen om de partijen 
tot enig toegeven over te halen en daarmee het ergste te voorkomen. De re
publikeinse delegatie in Batavia had onmiddellijk begrepen dat Batavia en 
Den Haag geen genoegen zouden nemen met de antwoorden van de Repu
bliek van 17 juli 1947. Daarom hebben op vrijdag 18 juli 1947 de republikei
nen Soesanto, Gani, Leimena en de onder-minister van Buitenlandse Zaken 
R.M. Tamzil - Setyadjit was ziek - een beroep gedaan op de secretaris
generaal van de CG, Sanders, om bij Van Mook voor een tijdspanne te plei
ten die de republikeinse delegatie in staat zou stellen in Djocja een uiterste 
poging tot overbrugging van de tegenstellingen te doen. Gehoopt werd als
nog een staking van de vijandelijkheden en terugtrekking van de troepen 
aan republikeinse kant te bereiken, al gaf de republikeinse delegatie te ver
staan dat een gebaar aan Nederlandse kant - bijvoorbeeld de toezegging dat 
de Nederlandse troepen niet zouden worden ingezet, wanneer de Republiek 
aan de gestelde eisen zou voldoen - de hele zaak zou kunnen redden. Aan 
Nederlandse kant werd een dergelijk gebaar afhankelijk gesteld van de in
stemming van de Republiek met de Nederlandse voorstellen voor de zorg 
voor de orde en veiligheid, hetgeen voor de Republiek weer onverteerbaar 
was. Een patstelling derhalve. Toch heeft Sanders, die een militair conflict 
met de Republiek als een ramp beschouwde voor de duurzame relatie tussen 
het Nederlandse en het Indonesische volk en al eerder sedert de indiening 
van de 27-mei-voorstellen zijn invloed bij beide partijen had aangewend om 
de tegenstellingen te overbruggen, zich voor dit beroep niet doof getoond. 
Het leek hem namelijk beter eerst de Republiek de gelegenheid te geven te 
tonen of zij de vernielingen en vijandelijkheden zou kunnen staken en de 
troepenscheiding aan de bestandsgrenzen tot stand zou kunnen brengen. 
Mocht de Republiek daarbij in gebreke blijven dan had Nederland gegronde 
reden tot optreden, die het op dat moment - bij formele overeenstemming 
over vrijwel alle Nederlandse eisen - volgens hem tegenover de buitenwe-
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reld niet had. Zijn interventie bij landvoogd Van Mook bleef echter vruchte
loos. De ontgoochelde Sanders zou in de verdere ontwikkelingen - de politi- 
ele actie - reden zien zijn biezen te pakken als secretaris-generaal van de CG 
en terug te keren naar het vaderland. Van Mook was het zat. Hij voelde er 
niets voor opnieuw te marchanderen over de Bijzondere Politie en vreesde 
bovendien bij verder uitstel grote problemen met de militaire bevelhebbers 
te krijgen. De landvoogd had derhalve de gehele zaak aan Den Haag voor
gelegd ter beslissing. Van Mook weigerde ook om een vliegtuig aan de repu
blikeinen ter beschikking te stellen. Ook een poging van de Britse consul- 
generaal Mitcheson om Djocja een laatste kans te geven, liep op de houding 
van Van Mook dood. Het merendeel van de republikeinse delegatie vertrok 
daarop per trein naar Djocja, waar Setyadjit c.s. zouden proberen de republi
keinse regering achter een nadere verklaring te krijgen om zo de Nederlan
ders tegemoet te komen. Batavia vernam hierover echter niets meer.503

Nadat de machtiging tot militaire actie inmiddels uit Den Haag was bin
nengekomen en de nodige bevelen waren verstrekt, heeft de vice-voorzitter 
van de republikeinse delegatie, Gani, op 20 juli 1947 op Schermerhorn als 
voorzitter van de CG een beroep gedaan om zo spoedig mogelijk een confe
rentie van de beide delegaties te beleggen teneinde in onderling overleg naar 
een oplossing van de resterende geschillen te zoeken, ofwel door middel van 
arbitrage (conform het Akkoord van Linggadjati) deze geschillen te doen be
slechten. Schermerhorn nam de kans waar om te laten uitkomen dat de CG 
geen directe verantwoordelijkheid meer voor de gang van zaken had gehad 
sedert 20 juni 1947, toen de CG in een brief aan de republikeinse delegatie 
had laten weten het antwoord op de Nederlandse voorstellen zo onbevredi
gend te achten, dat er geen verdere mogelijkheden voor onderhandelingen 
meer waren en de CG de verdere stappen overliet aan de Nederlandse rege
ring. Schermerhorn liet weten dat in de situatie ten opzichte van de CG geen 
verandering was gekomen en de brief van Gani derhalve aan de Nederland
se regering was voorgelegd.504 Uiteraard had deze laatste poging van Gani 
het onheil af te weren geen enkel effect. Aan Nederlandse kant waren de be
sluiten nu eenmaal genomen en er waren geen tekenen uit Djocja ontvangen, 
die alsnog een tegemoetkoming aan de Nederlandse eisen zouden inluiden. 
Zo bleef Van Mook weinig anders over, vanuit zijn gedachtengang, dan 
schriftelijk aan de Republiek op 20 juli 1947 te laten weten dat de Nederland
se regering haar vrijheid van handelen hernam en zodanige maatregelen zou 
treffen, dat aan de onhoudbare toestand een einde zou worden gemaakt en 
die voorwaarden voor orde en veiligheid zouden worden geschapen die de 
uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati mogelijk zouden maken. 
De Nederlandse regering achtte zich niet meer gebonden ten opzichte van de 
Republiek, noch aan het bestand, noch aan de overeenkomst van Linggadjati: 
"Zij kan de verantwoordelijkheid niet blijven dragen voor een toestand, die 
op zichzelf onhoudbaar is en die tot een steeds verdere verzwakking moet 
leiden van de economische en geestelijke grondslagen, waarop alleen de
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souvereine Verenigde Staten van Indonesië en de Nederlands-Indische Unie 
snel en deugdelijk kunnen worden gebouwd." Van Mook had in deze nota 
een aantal punten opgesomd, die tot het genomen besluit hadden gevoerd: 
de niet-nakoming door de Republiek van het bestand; de voortgaande acti
viteiten vanuit de Republiek tegen de overige delen van de archipel; de 
voedselblokkades zoals rond Medan; de voortdurende vernielingen in en 
buiten de demarcatielijnen; de weigering door de Republiek de demarcatie- 
gebieden te demilitariseren; het niet ongedaan maken van alle buitenlandse 
betrekkingen (Van Mook erkende wel dat de Republiek een deel van de 27- 
mei-voorstellen had aanvaard, "op papier althans"); de verwerping door de 
Republiek van het centrale punt in de Nederlandse voorstellen voor de bij
zondere politie, te weten de samenwerking tussen Nederlandse en Indonesi
sche politie-eenheden, die noodzakelijk werd geacht om de economische 
voorstellen op basis van herstel en handhaving van orde en veiligheid te 
kunnen uitvoeren.505

Het besluit om tot militaire actie in Indië over te gaan werd officieel open
baar gemaakt door radioredevoeringen in Nederland en in Nederlands-Indië 
door Beel en Van Mook op 20 respectievelijk 21 juli 1947. Beel gaf in zijn re
devoering, die op zondagavond om 20.00 uur en derhalve vanwege het tijd
verschil enkele uren na de start van operatie "Product" werd gehouden, een 
overzicht van de ontwikkelingen in de verstreken maanden sedert het be
zoek van hemzelf en minister Jonkman aan Indië. De klemtoon kwam te lig
gen op de bestandsschendingen van republikeinse kant als teken van de on
wil van de Republiek. Aan Nederlandse kant hadden ook bestandsschendin
gen plaatsgevonden, aldus Beel, maar die waren onderzocht en gerappor
teerd, ook aan de Republiek. Omgekeerd was dat nooit gebeurd. Nederland 
had lankmoedigheid betracht met het oog op de constructieve elementen in 
en buiten de Republiek. Zelfs met de Republiek leek overeenstemming op 
een gegeven moment mogelijk, maar Djocja had de eigen voormannen gede
savoueerd. Nu de vernielingen en wanorde in de Republiek niet meer wer
den beteugeld en Nederlandse voorstellen voor herstel van recht en orde 
waren afgewezen, alsook de voedselblokkades hun schadelijke uitwerking 
dreigden te krijgen, meende de regering te moeten ingrijpen. De landvoogd 
was derhalve gemachtigd politieel op te treden om datgene te verwezenlij
ken, waartoe de Republiek zelf onmachtig was gebleken. Aan de beginselen 
van "Linggadjati" werd vastgehouden. Zou een leiding van de Republiek op 
basis van deze beginselen willen werken, dan stond niets een gelijkberech
tigde plaats voor de Republiek als deel van de VSI in de weg. De regering 
verheelde zich niet, dat de genomen stap "haar zelf grote moeite heeft gekost 
en zij is er zich van bewust, dat hierdoor bij velen onder U naast bezorgd
heid voor hen, die ginds, ver overzee, hun plicht moeten doen, een teleur
stelling wordt gewekt, niet geringer dan de hare". Het Wilhelmus besloot 
deze uitzending. Ruim twee jaar, nadat de wapens in Nederland door de ca
pitulatie van de Duitse strijdkrachten hadden gezwegen, had Nederland
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Een zwarte bladzijde

Uit: De Groene Amsterdammer 26 juli 1947 (L.J. Jordaan)
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V O O R ORDE,  V RI J H E I D  E N V E I LI GHE ID

Polilicinan Spoor: ,,Raddraaiers, mee naar het bureau!" 

Uit: Elseviers Weekblad 26 juli 1947 p.3 (Eppo Doeve)
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zelf de wapens opgenomen, opgeluisterd met de - officieel als zodanig pas in 
1932 erkende - nationale hymne die het verzet tegen de tyrannie had gesym
boliseerd. Tyrannie van het geweld tegen de haar toevertrouwde bevolking, 
aldus de zienswijze van de Nederlandse regering; tyrannie van de onder
drukker in de ogen van de republikeinen. Ook Van Mook kondigde voor de 
radio aan dat de militairen orde en wet in bepaalde gedeelten van Java en 
Sumatra zouden hebben te vestigen. Volgens de verklaring van Van Mook 
was de Nederlandse regering ervan overtuigd dat gerekend kon worden op 
medewerking en instemming van een groot aantal Indonesiërs, die er zich 
bewust van waren, "dat het gedrag of het gebrek aan gezag van de huidige 
republikeinse regering slechts tot onheil kan leiden en nimmer de stevige 
grondslagen kan verschaffen voor een voortgezette samenwerking met Ne
derland en de vrije Verenigde Staten van Indonesië", aldus Van Mook. De 
landvoogd voegde in zijn radiorede aan de bekende argumenten ten gunste 
van een actie iets toe. Hij kwam met een analyse van de oorzaken van het 
mislukte overleg tussen Nederland en de Republiek. Zo zou volgens hem de 
financiële en monetaire chaos in de Republiek verantwoordelijk zijn voor het 
overwicht van de gewapende personen op de burgerlijke autoriteiten in de 
Republiek, zou de toegenomen corruptie geleid hebben tot verboden export 
(smokkel) en zouden de naweeën van de Japanse propaganda en de isolatie 
van de republikeinse hoofdstad een goede inschatting van de naoorlogse we
reld hebben verhinderd. Op 21 juli 1947 volgden verder nog de nodige bood
schappen aan de strijdkrachten in Indië en aan de verwanten van de soldaten 
in Indië. Zo heeft de Koningin zich in een boodschap tot de strijdkrachten 
gericht met een oproep tot waardig gedrag en tot het bieden van bescher
ming aan hen die dat nodig hadden. Aan de familie en de relaties van de 
soldaten liet de Koningin weten met hen mee te leven in die dagen van zorg 
en spanning. "Ons volk is kort geleden door onnoemelijk zwaar leed en be
proevingen heen gegaan en heeft deze met moed en fierheid gedragen. Ik 
ben overtuigd dat het deze nieuwe beproevingen even flink en dapper en 
met hetzelfde vertrouwen in de toekomst zal doorstaan. God zegene U en 
die U in Indonesië lief zijn", aldus de vorstin. Generaal Kruis sprak in een 
radiotoespraak tot de troepen in Indië, via de wereldzender PCJ, de overtui
ging uit dat de soldaten door saamhorigheid en plichtsbetrachting de opge
dragen taak tot een goed einde zouden brengen "tot heil van de volkeren 
van Indië en Nederland". Precies als Kruis hebben de militaire comman
danten in Indië, Spoor en Pinke, in hun dagorders tot de troepen aangedron
gen op beheerst en humaan gedrag, dat de bevolking van Indonesië zou ont
zien.506

Omgekeerd hebben in de Republiek president Soekarno, premier Sjari
foeddin en opperbevelhebber Soedirman voor de radio op 21 juli 1947 ieder 
naar de eigen functie gereageerd op de aangekondigde en ingezette Neder
landse aanval en daarbij het Nederlandse wapengeweld beschouwd als een 
aanval op de Indonesische vrijheid, als een aanzet tot de definitieve breuk
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tussen Nederland en Indonesië en als een reden om tot het uiterste verzet te 
bieden.507 De Republiek zou zeker niet het hoofd in de schoot leggen.

Eerste reacties in buiten- en binnenland op de confrontatie in de Oost
Wat waren nu de eerste reacties op buitenlands en binnenlands-politiek 

terrein naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Oost? Op diplomatiek 
front stond de Nederlandse regering voor de niet gemakkelijke taak om de 
regeringen van de V.S. en Engeland, die zich via de consuls-generaal in Indië 
hadden ingezet om de Republiek tot toegevendheid jegens de Nederlandse 
voorstellen tot uitvoering van het Akkoord van Linggadjati over te halen, in 
kennis te stellen van het besluit van Nederland om aan de als onhoudbaar 
beschouwde toestand een einde te maken en met wapengeweld de beginse
len van "Linggadjati" door te voeren. Op 20 juli 1947 deelde de minister van 
Buitenlandse Zaken, Van Boetzelaer, aan de diplomatieke vertegenwoordi
gers van de V.S. en Engeland het besluit van de Nederlandse regering mede, 
onder overhandiging van een al begin juli 1947 opgesteld en als toelichting 
op een dergelijk besluit bedoeld memorandum. In dit stuk passeerden de 
bekende argumenten - de in Nederlandse ogen redelijke eisen tot uitvoering 
van het Akkoord werden door de Republiek niet gehonoreerd; de economi
sche ontplooiing van de republikeinse gebieden werd verhinderd, vooral 
door de vernielingen van de kant van allerlei niet door Djocja gecontroleerde 
groepen - de revue. Met verwijzing naar de financiële positie van het Ko
ninkrijk en de noodzaak om de ondernemingen op gang te brengen, poogde 
de minister mondeling zijn gesprekspartners te overtuigen van de onvermij
delijkheid op dat moment orde op zaken te stellen. De actie zou beperkt zijn, 
aldus de toelichting, en zou slechts de toepassing van het Akkoord van 
Linggadjati ten doel hebben. De Nederlandse regering vertrouwde er blij
kens het betoog van Van Boetzelaer op dat met constructieve Indonesiërs ten 
gevolge van de actie zou kunnen worden samengewerkt. In soortgelijke zin 
werd de assistent-secretaris-generaal van de V.N., de Nederlander A. Pelt, 
door de Nederlandse vertegenwoordiger bij de V.N., jhr. mr. J.W.M. Snouck 
Hurgronje, conform eerder gedane toezeggingen jegens de V.N. ingelicht.

Bij de behandeling van de klacht van de Oekraïne, die betrekking had op 
de mogelijke gevaren voor de internationale vrede en veiligheid ten gevolge 
van de inzet van Britse troepen in Indië, in de Veiligheidsraad van de V.N. 
van 9 tot en met 13 februari 1946, had de Nederlandse vertegenwoordiger in 
deze Raad, mr. E.N. van Kleffens, namelijk toegezegd zijn regering voor te 
stellen de Veiligheidsraad op de hoogte te doen stellen van de onderhande
lingen in Indië ten bewijze dat de vrede en veiligheid van de volksgemeen
schap niet bedreigd werden. Ofschoon Nederland zich stelde op het beginsel 
van de soevereiniteit van Nederland over Indië, dat bemoeienis van de V.N. 
met de binnenlandse aangelegenheden van het Koninkrijk uitsloot, heeft Van 
Kleffens bij de genoemde discussie in de Veiligheidsraad de belangstelling 
van dit V.N.-orgaan voor de onderhandelingen in Indië begrijpelijk ge
noemd: "they quite naturally touch a chord in the human heart". Van Klef-
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fens meende bovendien aldus aan de Nederlandse waardering voor de vol- 
kenorganisatie tegemoet te kunnen komen, een waardering die - het is al 
eerder in hoofdstuk II (par. II. a.) in dit boek betoogd - aansloot bij het "one- 
world"-concept dat de Nederlandse buitenlandse politiek officieel korte tijd 
na de oorlog als centraal thema uitdroeg. De Nederlandse regering heeft het 
voorstel van Van Kleffens dan ook gehonoreerd. Bij gevolg werd de Veilig
heidsraad op de hoogte gesteld van de ondertekening van het Akkoord van 
Linggadjati. In aansluiting daarop moest echter op 21 juli 1947 de Veilig
heidsraad bericht worden dat de Nederlandse regering de luitenant- 
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië had gemachtigd politiële maat
regelen van beperkte omvang te nemen. De Republiek, aldus het schrijven 
van de Nederlandse regering, was niet bereid of in staat het Akkoord en de 
wapenstilstandsovereenkomst na te komen. Op dringend verzoek van het 
kabinet was in de tekst van dit schrijven een zwaar accent gezet op de Ne
derlandse soevereiniteit en de daaruit resulterende uiteindelijke verant
woordelijkheid voor orde en rust in de Indische archipel.508 Met deze infor
matie aan de Veiligheidsraad was de bemoeienis van dit V.N.-orgaan met de 
Indonesische kwestie in ieder geval ingeleid.

De eerste reacties van de twee grote bevriende mogendheden deden vre
zen dat de Nederlandse argumentatie op weinig begrip kon rekenen. De 
Britse ambassadeur liet tegenover Van Boetzelaer onmiddellijk weten dat 
meer geduld had moeten worden betracht. De Britse minister van Buiten
landse Zaken in het Labour-kabinet onder C.R. Attlee, Ernest Bevin, was, 
blijkens berichten uit Londen, onaangenaam getroffen, toen hij bericht kreeg 
dat de vijandelijkheden op het punt stonden uit te breken. De Britten gingen 
ervan uit dat vrijwel het gehele Nederlandse eisenpakket door de Republiek 
was geaccepteerd, zodat de inzet van militaire middelen moeilijk kon wor
den gerechtvaardigd door de resterende geringe verschillen van opvatting 
tussen Nederland en de Republiek. De Britse regering had zich altijd veel 
moeite gegeven voor het oplossen van conflicten via de V.N., zodat een mi
litaire actie Nederland zwaar werd aangerekend. Ook al was Engeland wel
licht terughoudend om de V.N. onmiddellijk bij de Indonesische kwestie te 
betrekken, het was in Den Haag bekend dat Australië en India van mening 
waren dat in geval van een militair conflict in Indië de V.N. zich daarmee 
wel zouden moeten inlaten. Dat de sfeer in het dekolonialiserende India op 
de hand van de Republiek was, was te verwachten; dat in Australië, waar al 
eerder vanuit de vakbeweging geprotesteerd was tegen het Nederlandse be
leid in Indië, wederom de havenarbeiders door hun vakbond werden opge
roepen Nederlandse schepen te boycotten lag voor de hand, al moet de Ne
derlandse consul in Sydney enigszins geschokt zijn geweest toen duizenden 
studenten voor zijn consulaat de kreet "Weg met het Nederlandse fascisme" 
hebben aangeheven. Australië dat ooit de Nederlands-Indische regering eni
ge jaren een thuishaven had geboden, was na de oorlog er onder Labour- 
bewind op uit onrust in de naaste regio tegen te gaan en met de toekomstige
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zelfstandige buur goede politieke en economische relaties te hebben. Enge
land, dat op financieel-economisch terrein van het Gemenebest sterk afhan
kelijk was geworden, had met deze gevoelens in dat Gemenebest rekening te 
houden. Op de eerste volle dag van het militair conflict (21 juli 1947) gaf het 
Foreign Office namens de Britse regering een verklaring uit, waarin allereerst 
met de grootste teleurstelling werd geconstateerd dat de onophoudelijke po
gingen van Britse zijde, om een vreedzame regeling van de buitengewoon 
moeilijke situatie op Java en Sumatra na de Japanse nederlaag te bevorderen, 
waren mislukt. Onder verwijzing naar eerdere goede diensten die Engeland 
had bewezen in de Indonesische kwestie werd het aanbod van deze goede 
diensten opnieuw aan beide partijen gedaan, een voorstel dat volgens deze 
verklaring in volledige samenspraak met de Amerikaanse regering was op
gesteld. Het was de Nederlandse regering, op de hoogte gesteld van het 
voornemen tot deze verklaring, niet gelukt om het aanbod van goede dien
sten uit deze verklaring te weren. Een dergelijk aanbod waardeerde de Ne
derlandse regering niet, gezien de daaruit af te lezen gelijkstelling van Ne
derland met de Republiek. Daarmee zou de ook door Engeland erkende soe
vereiniteit van Nederland worden gekrenkt. Bovendien vreesde de Neder
landse regering dat de Indonesiërs uit een dergelijk aanbod ongegronde 
verwachtingen ten aanzien van het bereiken van hun wensen zouden kun
nen putten, met alle gevolgen - ook voor de verlenging van de strijd - van 
dien. De Nederlandse bezwaren hebben niet mogen baten. Dat de Ameri
kaanse regering - met een Democraat als president (Truman) en een in meer
derheid Republikeins Congres - evenmin weinig op had met het Nederland
se besluit tot militair geweld, was vanaf de overhandiging van de Neder
landse verklaring bij de Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordiging be
kend. In de avond van 21 juli kwam het State Department met een verkla
ring, waarin de Amerikaanse regering liet weten het uitbreken van de vijan
delijkheden en het afbreken van de onderhandelingen, die een vrijwillig sa
mengaan van de volken van Nederland en Indonesië op basis van de over
eenkomst van Linggadjati ten doel hadden, diep te betreuren. Hieraan werd 
evenwel op 24 juli 1947 toegevoegd dat de regering van de V.S. op dat mo
ment niet de bedoeling had de toestand in Indië aan de V.N. voor te leggen. 
Het aanbod van goede diensten van de Britse regering werd evenwel beves
tigd. De Nederlandse regering heeft vervolgens Engeland en de V.S. voor de 
hulp, die in de verstreken periode geboden was, bedankt. Van het Britse 
aanbod om goede diensten in de toekomst te verlenen was goede nota ge
nomen. Het zou van de ontwikkelingen afhangen, aldus de Nederlandse 
verklaring, of en wanneer het opportuun kon worden geoordeeld een nieuw 
beroep op de hulp van beide mogendheden te doen.509 Deze koele reactie op 
het Britse aanbod van goede diensten - in het debat in de Tweede Kamer 
naar aanleiding van de regeringsverklaring van 23 juli 1947 zou een van de 
PvdA-sprekers zich hierover gramstorig tonen - was een gevolg van het ka
binetsberaad van 21 juli 1947 naar aanleiding van de vraag van minister Vos
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naar het kabinetsstandpunt over een aanbod tot "goede diensten". Vos 
meende zelf dat een dergelijk aanbod niet zonder ernstige repercussies in 
binnen- en buitenland kon worden afgewezen. Het was Beel die met de for
mule kwam die in het regeringscommuniqué is overgenomen, daarbij ge
steund door Jonkman. De minister van O.G. vond dat de Republiek op pun
ten als de staking van de vijandelijkheden en de erkenning van de Neder
landse soevereiniteit in de overgangstijd eerst genoegdoening moest geven, 
alvorens men over het aannemen van een dergelijk aanbod kon gaan den
ken.510 Het uiteindelijke standpunt van de Nederlandse regering in deze 
zaak kwam er op neer dat men het vertrouwen had in het conflict soeverein 
te kunnen optreden en dit conflict als een binnenlandse kwestie, derhalve 
ook met politiële middelen, te kunnen afdoen. Het diplomatieke weer zag er 
echter voor het kleine en onmachtige Nederland niet al te gunstig uit. Spoe
dig zou het moeten bemerken dat zijn zelfstandigheid bij het oplossen van 
de Indonesische kwestie internationaal begrensd werd en het ingrijpen van 
de V.N. onvermijdelijk was.

De reacties in Nederland op de politiële actie, die in de nacht van 20 op 21 
juli 1947 een aanvang nam, waren niet meer verrassend, gezien de instem
ming van de overgrote meerderheid van de politieke staalkaart van Neder
land met de politiek inzake de Indonesische kwestie, zoals die in de rege
ringsverklaring van 10 juli 1947 was ontvouwd. Wel kon gevreesd worden 
dat de steun van de PvdA voor de consequenties van deze politiek zou kun
nen leiden tot een scheuring binnen deze partij, waar immers een niet on
aanzienlijke groep personen zoals Goedhart en Palar zich bezorgd hadden 
getoond over de ontwikkelingen in Indië. De partij had verder het oog te 
houden op uiterst links, de CPN, en de vakbeweging. De PvdA-ministers, 
het partijbestuur en vrijwel de gehele fractie in de Tweede Kamer van de 
PvdA konden dan wel van mening zijn dat Nederland geen andere keus had 
dan op te treden, op de partijraad van 19 juli 1947 is gebleken dat de achter
ban grote moeite had met een militaire actie. In de voorafgaande vergade
ring van het partijbestuur van de PvdA was Palar - evenals in zijn Kamerre- 
de van 11 juli - met zijn oplossing voor de gerezen problemen gekomen: ar
bitrage. Maar hiervoor vond hij geen steun. Voor Drees kon de Nederlandse 
verantwoordelijkheid voor de handhaving van de orde in Indië geen zaak 
van bemiddeling zijn. De gemengde gendarmerie was niet meer dan de ver
wezenlijking van deze verantwoordelijkheid. Hij begreep wel dat de Repu
bliek geen Nederlandse macht binnen haar gebied wilde hebben. Volgens 
hem moest echter worden vastgesteld dat de orde in het republikeinse ge
bied niet werd gehandhaafd. Drees hield het bestuur voor dat militaire actie 
ruimte zou moeten verschaffen voor de enclaves en indirect druk zou moe
ten uitoefenen op de Republiek; in geen geval zou een opmars naar Djocja 
plaats vinden. Hoewel Van der Goes nog wel arbitrage mogelijk achtte over 
de vorm van de ordehandhaving, was de fractie van de PvdA in de Tweede 
Kamer volgens het getuigenis van Joekes ervan overtuigd dat bij voortdu-
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ring van de vijandelijkheden en vernielingen van de kant van de republikei
nen de toestand als onhoudbaar moest worden beschouwd. Zelfs minister 
Vos was van mening dat aan de vijandelijkheden van republikeinse kant een 
einde moest komen, een teken dat hij - zoals hij enkele dagen later het kabi
net liet weten - "om" was en het regeringsbeleid inzake Indië ook in zijn ui
terste consequentie binnen de overeengekomen begrenzingen kon steunen. 
Palar heeft in deze bestuursvergadering tenslotte verklaard het bij voorbaat 
oneens te zijn met de inzet van het uiterste machtsmiddel in geval van chao
tische omstandigheden. De rest van het bestuur verenigde zich met het voor
stel van partijvoorzitter Vorrink dat de partij de regering zou steunen in haar 
politiek om aan de rechteloosheid in Indië een einde te maken; de partij zou 
de samenwerking in de regering niet opzeggen, teneinde te voorkomen dat 
anderen de Indonesische politiek zouden gaan bepalen. Op de vervolgens 
gehouden partijraad bleken evenwel veel sprekers Palars visie te prefereren 
boven militaire actie. Zo bepleitte het eigenzinnige PvdA-lid J. de Kadt mas
sieve verwerping van de regeringspolitiek. De Kadt had, na zijn vooroorlog
se politieke omzwervingen in ultra-linkse kring, na de oorlog voor de PvdA 
gekozen. Aan zijn kort en ingrijpend verblijf in Indië (1940-1946), waar hij na 
zijn bevrijding uit Japanse internering nog enige tijd journalistieke arbeid 
had verricht, had hij een grote sympathie voor het nationalistische streven 
van de Indonesiërs en voor de persoon van de eerste republikeinse premier 
Sjahrir overgehouden. Zijn talenten had hij dan ook mede ten dienste gesteld 
van de voorlichting over de Republiek. In het voorjaar van 1946 had hij er 
echter weinig vertrouwen meer in gehad dat Nederland op vreedzame wijze 
met Indonesië een nieuwe relatie zou opbouwen en was hij teruggekeerd 
naar Nederland. Vanuit deze achtergrond was het begrijpelijk dat hij zich fel 
verzette tegen de inzet van militaire middelen tegen de Republiek. Voor 
Drees stond echter zonder meer vast dat het vertrek van de PvdA-ministers 
uit het kabinet, dat ten gevolge van een dergelijke uitspraak zou volgen, ca
tastrofaal zou zijn voor de PvdA. Dat vond kennelijk de gehele partijtop, 
want na een schorsing deelde partijvoorzitter Vorrink de vergadering mee 
dat partijministers - ook Vos, die de partijraad van zijn afwegingen op de 
hoogte had gesteld -, partijbestuur en vrijwel de volledige fractie zouden op
stappen, indien het tot de door De Kadt c.s. voorgestane actie zou komen. De 
partijraad retireerde daarop. De Kadt heeft zich neergelegd bij hetgeen de 
meerderheid had besloten, waarmee hij zijn politieke keuze voor het demo- 
cratisch-socialisme onderstreepte. Wel zou zijn naam prijken bij de nog na
der te beschrijven groep dissidenten binnen de PvdA, die in november 1947 
naar buiten zouden treden met de brochure Linggadjati, militaire actie. Wat 
nu? (vergelijk: aantekening 937). Na de tweede politiële actie (eind 1948) zou 
De Kadt - inmiddels voor de PvdA lid van de Tweede Kamer geworden - in 
1949 zijn gelijk proberen te halen in een aan de Indonesische tragedie en de 
door Nederland volgens hem gemiste kansen gewijde publikatie, waarin hij 
natuurlijk ook over het beleid van het kabinet-Beel in de Indonesische kwes-
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tie de staf zou breken en de zelfgenoegzaamheid van de Nederlandse bevol
king in deze zaak zou hekelen. Op deze partijraad van de PvdA over de in
zet van de militaire macht tegen de Republiek was het verzet, zoals dat van 
De Kadt, in ieder geval gesmoord. Op 22 juli 1947 kon het partijbestuur der
halve met de verklaring komen, waarin de PvdA zich achter de regering 
schaarde. Geconstateerd werd dat de ononderbroken strijd van de PvdA 
voor een vreedzame oplossing van de geschillen tussen Nederland en de Re
publiek voorlopig op een bittere teleurstelling was uitgelopen. De Neder
landse regering stond op dat moment voor het - volgens het PvdA-bestuur - 
niet te miskennen feit dat de Republiek ondanks allerlei verklaringen van het 
tegendeel telkens onmachtig was gebleken gemaakte afspraken na te komen. 
Dat de Republiek tenslotte de resultaten van het werk van de eigen onder
handelaars had laten vallen, had de deur volgens deze verklaring dicht ge
daan. Nederland moest zijn internationaal vaststaande plicht om de uitein
delijke verantwoordelijkheid gedurende de overgangstijd voor rust en veilig
heid, ook op republikeins gebied, dragen. Het partijbestuur meende dat over 
de vraag of de regering het recht had zich te weer te stellen tegen vijandelijk
heden van allerlei aard geen beroep op derden mogelijk was. De PvdA was 
zich bewust van de gevaren aan een militair-politiële actie verbonden, maar 
aanvaardde de consequenties van haar verantwoordelijkheid. Het doel bleef 
de vredelievende samenwerking met het Indonesische volk. Het partijbe
stuur kwam vervolgens, duidelijk in reactie op de gebeurtenissen op de jong
ste partijraad, met de stelling dat het genoemde doel "onvergelijkelijk beter 
[kan] worden bereikt, als de PvdA door haar eigen vertegenwoordigers bin
nen de regering daaraan voortdurende medewerking kan verlenen, dan 
wanneer zij tot een machteloze oppositie wordt gedwongen en de reactie 
haar stempel gaat drukken op de koers van de Nederlandse politiek". Met 
andere woorden: een breuk in de coalitie zou niet alleen het einde van de 
Linggadjati-politiek kunnen betekenen, maar ook van de realisatie van de 
andere politieke wensen van de PvdA. Het partijbestuur riep derhalve de 
aanhang op de partij trouw te blijven.511 Deze verklaring heeft het nodige 
stof doen opdwarrelen. Het verzet op de partijraad was dan wel gesmoord, 
maar daarmee niet de kritiek op de steun van de PvdA aan het regeringsbe
leid. In een verklaring aan partijbestuur, Kamerfracties en partijministers 
heeft een aantal partijleden, onder wie ds. Aris, ds. Buskes, Van Heuven 
Goedhart, mevr. Mazurel, Sajet, Schaper, Den Uyl en De Wolff, zich uitge
sproken voor een breuk met een kabinet dat reële kansen op vrede zou afwij
zen. De ondertekenaars waren er van overtuigd dat niet al het mogelijke was 
gedaan om tot overeenstemming met de Republiek te geraken. Het hoofdbe
stuur van Kerk en Wereld, waarvan ds. Buskes lid was, heeft per telegram die
pe teleurstelling geuit over het besluit van de regering. Evenzo kwam kritiek 
van afdelingen en individuele leden bij het hoofdbestuur van de PvdA bin
nen. Voor enige duizenden was de steun van hun partij aan de militaire actie 
reden het lidmaatschap van de PvdA op te zeggen, onder wie als eersten
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Een vulkaan begon te werken

Uit: De Groene Amsterdammer 2 augustus 1947 (L.J. Jordaan)

V.l.n.r.; de voorzitter van de Commissie-Generaal prof.dr.ir.W. Schermerhorn (PvdA); de 
minister van Overzeese Gebiedsdelen mr.J.A. Jonkman (PvdA); de voorzitter van de fractie 
van de PvdA in de Tweede Kamer jhr.mr.M. van der Goes van Naters; de voorzitter van de 
PvdA en lid van de Tweede Kamer J.J. Vorrink.
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Palar en de onderdirecteur van de Wiardi Beckmanstichting, mr. G.H. Slo- 
temaker de Bruïne. Ongetwijfeld hebben ontevreden PvdA-ers, die begaan 
waren met de Indonesische kwestie, ingestemd met de afkeuring van het re
geringsbeleid door de Vereniging Nederland-Indonesië, die tot dan toe de 
koers van de PvdA in deze kwestie had gesteund. De Vereniging Nederland- 
Indonesië, waarin personen van diverse linkse pluimage elkaar op dat mo
ment nog troffen, zoals de hoofdredacteur van Vrij Nederland H.M. van 
Randwijk, de hoofdredacteur van De Waarheid en lid van de Eerste Kamer 
Koejemans en het PvdA-lid J.M. den Uyl, omschreef in een proclamatie aan 
het Nederlandse volk de regeringspolitiek als destructief. De regering werd 
opgeroepen het politieke overleg zo spoedig mogelijk te hervatten. Op een 
van de protestbijeenkomsten van deze Vereniging noemde Palar de houding 
van de PvdA "Fout, fout, fout". Er waren nogal wat personen binnen de 
PvdA die hem dit nazeiden, al overwoog het begrip voor de onvermijdelijk
heid van het politiële optreden, zij het gemengd met zorg over de toekomst, 
zoals in het partijbestuur werd geconstateerd.512

Tegenover de woelingen binnen de PvdA, die slechts door zeer fors op
treden van het partijbestuur en massieve inzet van kopstukken van de PvdA 
(ministers, leden van de Tweede Kamerfractie) op afdelingsvergaderingen 
zijn beteugeld in het zicht van een buitengewoon congres van de PvdA over 
de Indonesische kwestie (15-16 augustus 1947), stond de rust van het eigen 
gelijk van de KVP onder aanvoering van Romme. Goed geïnformeerd als 
Romme als fractievoorzitter nu eenmaal was - hij onderhield zoals hij het 
partijbestuur hieromtrent inlichtte nauw contact met de premier, terwijl de 
fractie zelf innig contact met de katholieke ministers meed - had hij al in De 
Volkskrant van 19 juli 1947 aangegeven waarom het geduld aan Nederlandse 
kant op was en wat de regering nastreefde. De werkelijkheid was volgens 
Romme dat de Republiek onder "Linggadjati" uit wilde, aan de gestelde ul
timata met betrekking tot de stopzetting van de vijandelijkheden niet wilde 
voldoen en de gemeenschappelijke gendarmerie als kernstuk van de 27-mei- 
voorstellen niet had aanvaard. De regering wilde niettemin aan "Linggadja
ti" vasthouden en zag zich volgens Romme verplicht op grond van de we
derzijds erkende soevereiniteit en autoriteit van Nederland in Indonesië orde 
op zaken te stellen, wat iets anders was dan oorlog. "Een ander middel dan 
het inzetten der machtsmiddelen is niet meer te zien, hoe intens betreurens
waardig deze werkelijkheid ook is", aldus de politieke voorman van de KVP 
in diens staatkundig commentaar. Hij betreurde het op dat moment meer 
dan ooit dat "een ruwe buiten-parlementaire oppositie van het slag Welter 
c.s. voedsel heeft gegeven aan Indonesisch wantrouwen". Die oppositie had 
de totstandkoming van het Akkoord van Linggadjati niet verhinderd en 
mocht volgens hem ook geen beletsel vormen om "Linggadjati" door te voe
ren, gesteund als dit Akkoord werd niet alleen door de beide regeringspartij
en, maar ook blijkens de recente Kamerdebatten op hoofdlijnen door de 
CHU-fractie in de Tweede Kamer. In dit commentaar had Romme de vol-
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gens hem gewenste lijn van zijn partij aangegeven: steun aan het regerings
beleid ter verzekering van de doorvoering van de beginselen van het Ak
koord van Linggadjati en afstand nemen van de buiten-parlementaire oppo
sitie. In geen geval kon het regeringsbeleid worden gezien als het einde van 
"Linggadjati". In deze geest had de KVP kennelijk geen enkele moeite met 
de genomen beslissing, zoals gebleken was uit de stilzwijgende instemming 
van de vergadering van het partijbestuur op diezelfde 19e juli na de aankon
diging door Romme van de onvermijdelijkheid van de inzet van de machts
middelen in Indië. Wel hebben het partijpresidium en Romme, die het KVP- 
manifest van 23 juli 1947 voor hun rekening hebben genomen, het kennelijk 
nodig geoordeeld om "Linggadjati" als grondslag in de Indië-politiek van de 
KVP nog eens te benadrukken. Aldus moesten allerlei gedachtenspinsels bij 
de rechtervleugel binnen de partij, rondom de persoon van Welter, die erop 
neerkwamen dat de militaire actie het zozeer gewenste einde van de Ling
gadjati-politiek zou inluiden en in Indië schoon schip zou maken ten faveure 
van een door Nederland gedomineerde rijkseenheid, worden bestreden. 
Romme heeft op de dag dat het KVP-manifest werd uitgegeven Welter per
soonlijk laten weten de verschillen van opvatting tussen de KVP en Welter
c.s., zoals over het regeringsbeleid, niet meer te willen overbruggen. Voor 
Romme was de kous kennelijk af, nu de KVP de regering in haar streven de 
Linggadjati-politiek consequent door te voeren con amore kon steunen (zie 
in dit boek: Band A, hoofdstuk I, par. VII, p. 254). Bovendien moest de be
klemtoning van "Linggadjati" als grondslag van de KVP-politiek van gelijk
waardigheid en duurzaam samengaan van de rijksdelen uitzicht bieden op 
continuïteit van de regeringspolitiek, de regeringssamenwerking én de sa
menwerking met de constructieve elementen in de Oost. Het KVP-manifest, 
gericht aan de volken van Nederland en Indonesië, noemde het nemen van 
politiële maatregelen, gezien de problemen bij het nakomen van de aange
gane overeenkomst, gerechtvaardigd en zelfs verplicht om het bouwwerk 
van "Linggadjati" te redden. Met de regeringen van Oost-Indonesië en West- 
Borneo schaarde de KVP zich dan ook achter de regering en "wij doen dat 
met onveranderde doelstelling". Die steun van de kant van de genoemde 
deelstaatregeringen aan het regeringsbeleid, waaraan de KVP in haar mani
fest refereerde, was overigens vanzelfsprekend niet namens alle bewoners 
van die deelstaten gegeven. In dit verband moet de radio-oproep tot stop
zetting van de actie door mgr. Soegyapranata s.j., bisschop van Semarang 
(Celebes), worden genoemd. Was de algemene lijn van de kerkleiding van de 
r.k. kerk in Nederland en Indonesië inzake de Indonesische kwestie gericht 
op neutraliteit teneinde de zaak van het geloof niet te compromitteren, de 
genoemde bisschop poogde duidelijk het door de koloniale heerser geïntro
duceerde Christendom te redden van de koloniale besmetting en te voorko
men dat het door de militaire actie geprikkelde nationalisme zich ook zou 
gaan richten tegen de kleine katholieke minderheid van (Indo-)Europeanen 
en inheemsen. De bisschop stond op het standpunt dat elk volk recht had op
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onafhankelijkheid. Het nationalisme was weliswaar wel ouder dan de Repu
bliek, aldus de zienswijze van de monseigneur, maar hij had de katholieken 
ook opgeroepen de Republiek te steunen. De Republiek liet immers ook de 
katholieke groep alle vrijheid van godsdienstuitoefening, wat trouwens me
de was terug te voeren op de aanwezigheid van een eigen inheemse geeste
lijkheid aldaar. In ieder geval is de KVP-politiek noch in Nederland, noch in 
Indië gelijk te stellen met de verdediging van het katholiek belang zonder 
meer. Over de verdediging van een typisch katholiek belang als dat van de 
missie werd gezien het optreden van mgr. Soegyapranata zeer verschillend 
gedacht. Hierop aansluitend moet melding worden gemaakt van de veroor
deling door een deel van de protestantse zending van het besluit tot militaire 
actie, blijkens een in Batavia uitgegeven verklaring, waarin de veranderingen 
in de wereld en het Indonesisch nationalisme op de voorgrond werden ge
steld. Zoals de monseigneur waren ook de betrokken zendelingen in eigen 
kring in Nederland weinig populair.513

Het is naar aanleiding van het regeringsbesluit tot militaire actie in Indië 
derhalve niet op politiek vlak tot die repercussies gekomen, die Drees in het 
kabinetsberaad tevoren had voorspeld. Ook niet op sociaal vlak. Natuurlijk 
is er wel in het troebele politieke water door de uiterst linkse Eenheidsvak- 
centrale (EVC), die begin 1947 door het N W  als fusiepartner was afgewezen 
(zie in dit boek: Band B, hoofdstuk VI, par. Il.a.), gevist om alsnog een geza
menlijk platform met het NVV te bereiken in de strijd voor een vreedzame 
reconstructie van het rijk. In het zicht van een mogelijke militaire actie tegen 
de Republiek had de EVC al een beroep gedaan op het NVV om over een 
algemene werkstaking tegen de Indië-politiek van de regering te praten. 
Zolang de regering aan de Linggadjati-politiek vasthield, zag het N W  echter 
daarvoor geen reden. Nadat het hoofdbestuur van het NVV op zondag 20 
juli 1947 nog een dringend beroep op beide partijen had gedaan om een ge
wapend conflict te voorkomen, dwong de redevoering van Beel op diezelfde 
zondag ter aankondiging van de militaire actie tegen de Republiek de top 
van het NVV zich te beraden op de nieuwe situatie. De arbeiders werden 
intussen opgeroepen het werk niet neer te leggen of onberaden stappen van 
welke aard ook te ondernemen. De resolutie van de vergadering van de 
hoofdbesturen van de bij het NVV aangesloten organisaties op 21 juli 1947 
stelde vast dat van beide zijden in de loop van de onderhandelingen betreu
renswaardige fouten waren gemaakt en kansen, om tot overeenstemming te 
komen, waren gemist. Met name werd betreurd dat de Nederlandse regering 
het onderhandelingsklimaat niet had willen bevorderen door het verminde
ren van de troepensterkte in Indië. De Republiek werd verweten de vijande
lijkheden en de vernielingen niet te hebben doen staken. Betreurd werd dat 
een laatste poging van het N W -bestuur, zowel bij de Nederlandse regering 
als - met inschakeling van de Indonesische vakcentrale SOBSI - bij de rege
ring van de Republiek om wapengeweld te voorkomen, niet tot resultaten 
had geleid. De resolutie wees echter de politieke staking als middel af, ook
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Paul de Groot, Algemeen Secretaris van de Communistische Partij Nederland en voor deze 
partij lid van de Tweede Kamer, keert zich op de CPN-massavergadering in het RAI- 
gebouw in Amsterdam op 22 juli 1947 tegen het besluit van de regering om militair geweld 
in Indonesië in te zetten en roept op tot een sitdown-staking in Amsterdam op 23 juli 1947. 
(Foto ANP)

omdat verwacht werd dat een dergelijke staking tot versterking van de reac
tionaire krachten in het land zou voeren en daardoor zelfs de overeenkomst 
van Linggadjati in gevaar zou kunnen brengen. Het N W  had aldus de op
roep tot gezamenlijk optreden met de EVC, na het begin van de politiële ac
tie, beantwoord. De politieke werkstaking werd dan wel afgewezen, het
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NVV zag zich met het oog op de veronderstelde zuigkracht van uiterst links 
wel gedwongen zijn invloed aan te wenden om aan het Indonesische conflict 
een einde te maken. Zo liet het NVV weten dat het de menselijke plicht was 
van de beide regeringen en van alle instanties en organisaties die daartoe 
konden meewerken, om te streven naar een zo snel mogelijke beëindiging 
van het uitgebroken conflict. Concreet werd gevraagd om elke redelijke 
vorm van bemiddeling of arbitrage te aanvaarden en met het oog daarop 
militaire maatregelen tot het uiterste te beperken en vast te houden aan de 
beginselen van het Akkoord van Linggadjati. Uit de resolutie kon worden 
begrepen dat uitbreiding van de officieel beperkte militaire actie en het los
laten van de Linggadjati-beginselen voor de leiding van het NVV op dat 
moment onaanvaardbaar zouden zijn. Ondanks de afwijzing van de politie
ke staking door het N W  poogden CPN en EVC toch een dergelijke protest
staking uit te lokken. Op 22 juli 1947 hield de CPN in het RAI-gebouw in 
Amsterdam een massavergadering, waar tegen de regeringspolitiek en het 
beleid van de PvdA - onder meer bij monde van het Tweede Kamerlid De 
Groot - werd geprotesteerd. Noch de door de CPN-leiding bij die gelegen
heid gedane oproep voor een sitdown-staking op 23 juli 1947 in Amsterdam 
tussen 11.00 en 12.00 uur, noch de oproep van met de EVC gelieerde trans- 
portbonden tot boycot van vervoer en overslag, dat met de militaire actie te 
maken had, heeft veel effect gehad. Een aantal bouwvakarbeiders heeft in 
Amsterdam al op 22 juli 1947 voor enige tijd het werk neergelegd, in enkele 
bedrijven is op 23 juli 1947 inderdaad gestaakt en in de havens van Amster
dam en Rotterdam zijn rond enkele schepen wat problemen ontstaan. Van 
enige grote actie was geen sprake. De grote vakverenigingen hebben op 23 
juli 1947 nog eens duidelijk laten weten een politieke staking tegen het rege
ringsbeleid af te wijzen. Zij drongen er bij de werknemers op aan, noch op 
eigen initiatief, noch ingevolge oproepen van welke kant ook, het werk neer 
te leggen of onberaden stappen te doen. De aanhang van NVV, KAB en CNV 
heeft kennelijk hieraan gehoor gegeven, terwijl de aanhang van de EVC wel
licht weinig er op was voorbereid op dit punt de kastanjes uit het vuur te 
halen. Aldus werd weinig méér bereikt dan een telegram van de besturen 
van het Wereldvakverbond, het N W  en de EVC aan de regering, gedateerd 
30 juli 1947, waarin werd aangedrongen op staking van de vijandelijkheden 
en heropening van de besprekingen met de Republiek.514

De opinies in de landelijke dag- en weekbladen weerspiegelden de eens
gezindheid bij de katholieken en de rechterzijde in de positieve beoordeling 
van het regeringsbesluit, de twijfel en de verdeeldheid bij de linkerzijde en 
de boosheid over het militaire optreden in Indië bij uiterst links. Zo wees De 
Volkskrant op "de vervloekte mentaliteit van het 'vodje papier'" bij de repu
blikeinse regering ten opzichte van de gemaakte afspraken, waardoor de 
vreedzame ontwikkeling tijdelijk moest worden onderbroken. De Tijd loofde 
de vastberadenheid bij alle lankmoedigheid van de regering, maar achtte in 
een commentaar de dag van de mededeling van het regeringsbesluit de
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droevigste sedert de bevrijding. Gehoopt werd op waardige mildheid en 
wijze zelfbeperking bij de regering en haar organen. Voor De Maasbode was 
ingrijpen volstrekt noodzakelijk geworden, omdat in de Republiek alle gezag 
zou ontbreken. Gewapend optreden was voor De Linie gewettigd, maar op 
Nederland rustte wel de plicht om na het herstel van de rust de rechtmatige 
nationalistische aanspraken van de Republiek te honoreren. De liberale NRC 
en het Algemeen Handelsblad schoven in hun commentaren de verantwoorde
lijkheid geheel naar Djocja. Voor Elseviers Weekblad kon de doelstelling van 
de militaire actie niets anders zijn dan het gezonde nationalisme en de ge
zonde elementen in de Indonesische samenleving beschermen tegen het 
misbruik door een kwaadwillende groep. Trouw sprak van een trieste plicht, 
die de regering had moeten aanvaarden. Het doel van de actie kon volgens 
het commentaar in dit met de ARP verwante dagblad niet het herstel van de 
voorbije orde zijn, maar een nieuwe rechtsorde op basis van de 7-december- 
rede, waarvan enige grondtrekken in het Akkoord van Linggadjati waren 
aangeduid. Het Vrije Volk, verbonden met de PvdA, hoopte op het vasthou
den door de regering, derhalve mede onder verantwoordelijkheid van de 
PvdA, aan de grondslagen van "Linggadjati" en op beperking van de politi- 
ele actie, maar vond wel dat de regering niet anders had kunnen handelen. 
Daarentegen vond het socialistisch onafhankelijke dagblad Het Parool de in
zet van geweld het einde van "Linggadjati": achter het krijgsbedrijf dat 
Spoor - die kreeg wat hij hebben wilde, volgens dit commentaar, namelijk de 
kans op het uitdelen van een paar flinke klappen en het daarna aanbieden 
van "Linggadjati" - zou een ruïne staan van gemiste Nederlandse kansen. 
Diezelfde verdeeldheid was te zien bij de weekbladen ter linkerzijde. In Je 
Maintiendrai werd het vertrouwen uitgesproken dat deze regering de actie 
zoals aangekondigd zou beperken tot het strikt onvermijdelijke. Een andere 
regeringscombinatie zou de moeilijkheden alleen maar hebben vergroot. 
Maar De Stem van Nederland meende dat de actie alles zou bederven. Wel
licht dat geen artikel ter linkerzijde zoveel stof heeft doen opwaaien als dat 
van de hoofdredacteur van het prestigieuze oud-illegale weekblad Vrij Ne
derland, H.M. van Randwijk, dat onder de titel "Omdat ik Nederlander ben" 
op de voorpagina van het nummer van 26 juli 1947 verscheen. "Omdat ik 
Nederlander ben, zeg ik nee! tegen het geweld dat thans door ons in Indone
sië gepleegd wordt", aldus de kern van dit artikel, geschreven, nadat Van 
Randwijk zijn oordeel had aangescherpt in urenlange discussies met Vorrink 
en Logemann en door hun argumentatie ten gunste van het politieel optre
den niet overtuigd was geraakt. De actie was volgens Van Randwijk, die en
kele maanden eerder door Nederlands-Indië had rond gereisd, een ramp en 
een overwinning voor de rechtse oppositie in Nederland, die het was gelukt 
om het progressieve deel van het land met de uitvoering te belasten. Dit 
nummer was met tal van andere kritische artikelen over het optreden in In
dië voor een aantal abonnees, die hetzij zich identificeerden met het stand
punt van de PvdA of zich geërgerd hadden aan de beschuldigingen van Van
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Dompteur Beel misbruiki de Nederlandse leeuw 
voor een nieme creatie

Uit: De Waarheid 25 juli 1947, p.1

Randwijk, reden hun abonnement op te zeggen; leden van de redactieraad 
van Vrij Nederland stapten op. Ook het onafhankelijk socialistische weekblad 
De Vlam veroordeelde het regeringsbeleid. Voor De Waarheid was de diepste 
oorzaak van de val van de Pvd A-leiding gelegen in een anti-communistische 
politiek, die deze partij er toe had gebracht aan te leunen tegen Romme, 
waardoor de machtiging tot uitzending van de troepen was geaccepteerd. In 
felle bewoordingen eiste het blad het aftreden van het kabinet.

In de internationale westerse pers waren nogal wat commentaren te lezen, 
die de Nederlandse regering bijvielen. Zeker de conservatieve bladen, met 
name in landen die soortgelijke problemen met ongeduldige groeperingen in 
de overzeese bezittingen hadden, toonden begrip voor het Nederlandse 
standpunt. Zo had The Times in Engeland veel lof voor het Nederlandse ge
duld tot dan toe. Aan de andere kant vroegen de Daily Telegraph en de Man
chester Guardian zich af hoe de Nederlanders onder de verdenking van een 
koloniaal avontuur konden uitkomen en hoe zij met de Republiek nog over
eenstemming konden bereiken. Le Monde in Frankrijk meende dat het de 
Nederlandse regering niet aan motieven ontbrak voor haar beslissing. De 
Franse pers toonde aan de andere kant ook weer niet al te veel begrip voor 
de Nederlandse positie, wat waarschijnlijk kon worden teruggevoerd op de 
vrees voor de gevolgen van het conflict op de Franse belangen in de regio
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(Indochina). In België was de toon jegens Nederland overwegend vriende
lijk. De Gazet van Antwerpen ging in een commentaar zelfs zo ver te stellen 
dat de Nederlandse regering te lang had geaarzeld met optreden. Tegenover 
de sympathie in de katholieke pers voor het Nederlandse standpunt, was de 
socialistische pers kritischer, al werd waardering betoond voor het Neder
lands geduld. Niettemin onderstreepte die pers het recht op zelfbeschikking 
van de volken. De rechtse en liberale pers in Zwitserland was welwillend 
jegens Nederland, de socialistische pers wat stroever. De conservatieve Neue 
Zürcher Zeitung sprak van een ongelooflijk geduld aan Nederlandse kant. 
Het optreden van Nederland was door het spel van de Indonesische politici 
alleszins gerechtvaardigd. Omineus echter was de stemming in de V.S., zoals 
die naar voren kwam in de redactionele kolommen van bladen als de New 
York Times en de New York Herald Tribune. De vlam in Azië moest, aldus het 
eerstgenoemde blad, gedoofd worden. Beide bladen meenden dat de be
moeienis van de V.N. op zijn plaats was. Op weinig waardering voor de Ne
derlandse positie kon worden gerekend in de islamitische (derde) wereld, 
blijkens de perscommentaren in landen als Turkije, Egypte en Perzië. Evenzo 
waren de commentaren in de grote persorganen in India negatief voor Ne
derland. In Australië overwoog de afkeuring van het militaire optreden en 
werd aangedrongen op V.N.-bemoeienis of arbitrage. Veel begrip ondervond 
Nederland overzee slechts in de (Boeren-)pers in Zuid-Afrika, een solidari
teit die ook toen al weinig gewicht in de schaal kon leggen.515

d. Het besluit tot militaire actie parlementair gewogen: de CPN haakt af
De regeringsverklaring van 23 juli 1947
In het kabinetsberaad van 17 juli 1947 was besloten om in de Tweede Ka

mer zo spoedig mogelijk een verklaring over het regeringsbeleid ten aanzien 
van Nederlands-Indië af te leggen. Het secretariaat van de premier zou met 
de leiding van de Tweede Kamer een geschikte datum moeten afspreken: de 
Kamer was immers, "behoudens onvoorziene omstandigheden", op 11 juli 
1947 op reces gegaan. Omdat de regering in haar verklaring van 10 juli 1947 
duidelijk het einde van haar geduld jegens de Republiek had aangekondigd 
en de daaruit volgende omstandigheden derhalve ook weer niet zo onvoor
zien waren en bovendien de vakantiemogelijkheden buitenslands door de 
deviezenproblemen in die tijd zeer beperkt waren, kon 23 juli 1947 als datum 
voor de regeringsverklaring worden vastgesteld in de zekerheid dat dan 
vrijwel de gehele Kamer present zou zijn. De regeringsverklaring zou, even
als de radiorede van Beel van 20 juli 1947, worden voorbereid door het kern
kabinet in deze aangelegenheid, bestaande uit Beel, Drees, Jonkman en Van 
Boetzelaer, nader aan te duiden als het Indische kernkabinet of "inner cabi- 
net". De leden van het kabinet zouden tevoren een afschrift van het concept 
van de regeringsverklaring te krijgen.516

Op woensdag 23 juli 1947 opende Van Schaik om 13.00 uur de zitting van 
de Tweede Kamer in aanwezigheid van 92 Kamerleden en het voltallige ka
binet. De Kamervoorzitter las allereerst de ontslagbrief van het PvdA-
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Kamerlid Palar voor: op grond van de beslissing van de regering inzake het 
conflict tussen Nederland en de Republiek had deze zijn zetel bij schrijven 
van 21 juli 1947 ter beschikking gesteld. Palar zou zich vervolgens inzetten 
voor de republikeinse zaak en daarvoor zelfs voor het forum van de V.N. in 
het krijt treden tegen Nederland. PvdA-fractievoorzitter Van der Goes heeft 
na de regeringsverklaring enkele woorden aan Palar gewijd. De fractie, aldus 
Van der Goes, zag het in zekere zin als haar taak "gezamenlijk zijn verzoe
ningswerk weer op te nemen, al kan dit het bittere feit van zijn hier afwezig 
zijn en de ellendige gevolgen van het conflict, waarin wij zijn geraakt, niet 
wegnemen". Dat werk kon worden aangevat, wanneer na het destructieve 
stadium de periode van opbouw was aangebroken.517

Beel begon met een historische uiteenzetting over de ontwikkelingen se
dert de vorige regeringsverklaring, waarbij hij niet verzuimde op te merken 
dat de regering - gezien de afloop van de debatten op 11 juli 1947 - kon me
nen dat het beleid blijkbaar door de meerderheid van de Tweede Kamer was 
aanvaard. De premier concentreerde zich in zijn betoog op de twee hoofdza
ken, die in het verstreken tijdvak aan Nederlandse kant voorop waren ge
steld: de instelling van de bijzondere politie (de vermaarde gendarmerie) en 
de staking van de vijandelijkheden. Naar de opvatting van de regering was 
gezocht naar een oplossing van het vraagstuk van de binnenlandse veilig
heid, welke enerzijds in overeenstemming met de Grondwet, het Handvest 
van de V.N. en de overeenkomst van Linggadjati recht zou doen wedervaren 
aan de Nederlandse verantwoordelijkheid, "en dat niet alleen principieel, 
maar in laatste instantie ook in feite", en welke anderzijds rekening zou 
houden met het de-facto-gezag van de Republiek over het haar "bij de eerste 
opzet der Federatie toegewezen gebied" én met de behoefte "plaatselijk aan 
orde en rust". Een goede oplossing in deze geest was volgens de premier 
noodzakelijk voor de opbouw van de nieuwe rechtsorde, voor de waarborg 
van de fundamentele rechten van burgers, volksgroepen en volkeren, voor 
het economisch herstel en de wederopbouw van Indonesië, voor de terug
keer van de ondernemers naar hun bedrijven en voor de vermindering van 
de krijgsmacht. Het antwoord van de Republiek op dit voorstel was onbe
vredigend geweest. Het laatste antwoord van de Republiek erkende hoog
stens formeel de Nederlandse verantwoordelijkheid, maar onthield in laatste 
instantie de Nederlandse en de toekomstige federale regering de machts
middelen om haar rechtsplicht te vervullen, aldus betoogde de premier. Het 
Nederlandse voorstel ging ervan uit dat de zorg voor orde en veiligheid in 
eerste instantie de taak van de politie der staten was, het republikeinse voor
stel wenste deze als de uitsluitende taak van deze politie te zien. De Repu
bliek meende immers, zo vatte de regeringsverklaring samen, dat de Neder
landse troepen geen enkele taak meer hadden te vervullen op het gebied van 
de handhaving van orde en veiligheid; het optreden van een gemengd poli
tiecorps, bestaande uit deelstaatpolitie en Nederlandse eenheden, in geval 
van noodzaak - "terwijl zij zelf nu reeds blijk geeft de orde niet te kunnen
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handhaven7' - werd door de Republiek afgewezen. Volgens Beel werd daar
mee de Nederlandse regering en na de overgangstijd de Federale Regering 
"elke mogelijkheid ontnomen ... in feite verantwoordelijkheid voor orde en 
veiligheid te dragen". De diepere oorzaak van het conflict was dan ook volgens 
Beel gelegen in de navolgende tegenstelling: de Nederlandse regering diende 
de haar toekomende en te Linggadjati bevestigde soevereiniteit in de over
gangstijd te handhaven, waar de Republiek op dat moment al een soeverei
niteit opeiste, "welke na afloop van de overgangstijd is toegedacht niet aan 
haar, doch aan de nog te vormen regering der Verenigde Staten van Indone
sië". Het optreden van de Republiek op het gebied van de buitenlandse be
trekkingen gaf volgens de regeringsverklaring van dit verkeerde inzicht 
ruimschoots blijk. De regeringsverklaring vond de eis tot staking van de vij
andelijkheden en tot terugtrekking van de republikeinse troepen tot min
stens 10 km van de demarcatielijn redelijk, namelijk als bewijs dat de sa
menwerking conform "Linggadjati" werd gewild, als middel om tot ophel
dering van de militaire situatie te komen en om de rust van de bevolking te 
bevorderen. Beel kwam met een lijst van 681 bestandsschendingen in de pe
riode 25 maart - 15 juni 1947, waaruit bleek dat het bestand van 14 oktober 
1946 ook na de ondertekening van "Linggadjati" niet had gefunctioneerd. 
Van de kant van de Republiek was de vijandige propaganda steeds doorge
gaan, waardoor een mentaliteit overheerste die er toe geleid had dat gedu
rende het bestand (tot 18 juli 1947) de dood van 158 militairen aan Neder
landse kant was te betreuren. De Republiek was evenwel niet ingegaan op de 
Nederlandse ultimata. "De Republiek ontkende niet eens het voortduren der 
vijandelijkheden en handhaafde haar vijandelijke opstelling, waar volgens 
Linggadjati samenwerking overeengekomen was", aldus Beel, die stelde dat 
dit de onmiddellijke aanleiding tot het conflict was geweest. Het volledig onbe
vredigende antwoord van de Republiek kreeg naar het oordeel van de rege
ring nog een bijzonder teleurstellend karakter doordat de premier van de 
Republiek, die eerst de Nederlandse voorstellen in Batavia had geaccepteerd, 
blijkbaar niet opgewassen bleek tegen de in Djocja heersende sfeer en in de 
vrees verkeerde dat de bevelen van de republikeinse regering niet zouden 
worden opgevolgd. De landvoogd en de CG hadden na het negatieve ant
woord van Djocja eenstemmig geconcludeerd dat geen andere weg meer 
over bleef dan een politiële actie met militaire middelen. Hiermee had de 
Nederlandse regering ingestemd, na nogmaals met de diepste ernst het ge
wicht en de draagwijdte van een dergelijke actie in alle opzichten te hebben 
overwogen. Daarop had de landvoogd op 20 juli 1947 de Republiek schrifte
lijk op de hoogte gesteld van het besluit. Het conflict kon volgens de rege
ringsverklaring geen voorwerp van arbitrage zijn, omdat het feit van vijan
delijke daden of de soevereiniteit van Nederland in de overgangstijd niet 
voor arbitrage vatbaar kon zijn. De regering was zich ervan bewust dat bre
der en dieper gronden aan het conflict ten grondslag lagen, zoals de vroegere 
koloniale verhouding, het nationalisme, de omwenteling en de ellende van
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de Japanse bezetting en "tekortkomingen van allerlei aard, ook aan Neder
landse zijde". In aansluiting hierop meende Beel te moeten eindigen met de 
verzekering dat de regering naar nieuwe overeenstemming wilde streven 
zodra dat mogelijk was, overeenkomstig het programma van "Linggadjati", 
"mits de uitvoering daarvan dan verzekerd zij". De andere delen en bevol
kingsgroepen van Indonesië - "en vele in het gebied der Republiek" - 
wachtten volgens de regeringsverklaring met ongeduld op het moment dat 
de hervorming van het rijk langs de weg van een rondetafelconferentie en 
van wettelijke voorzieningen in het nieuwe staatsbestel, zoals aangekondigd 
in 1942, haar beslag zou krijgen. Daarop wachtte volgens deze verklaring 
ook de internationale samenleving.518

Het debat in de Tweede Kamer op 23 en 24 juli 1947
De regeringsverklaring had zich uitsluitend met de vraag bezig gehouden 

op welke punten de Republiek had nagelaten Nederland tegemoet te komen. 
Dat de Republiek aan de meeste punten van de 27-mei-nota had voldaan, 
was buiten beschouwing gelaten. De regeringsverklaring bood dan ook geen 
perspectief op overeenstemming met de Republiek né. de politieel-militaire 
actie. De verklaring weerspiegelde eerder de verontwaardiging bij mensen 
als Beel over de houding van de Republiek dan de zorg over de toekomstige 
relatie tussen Nederland en de Republiek, zoals die bij een man als Jonkman 
wél leefde. Dat betekende dat de minister van O.G. in het Kamerdebat het 
nodige had toe te lichten, met name om de PvdA de mogelijkheid te bieden 
het regeringsbesluit tegenover de achterban te verdedigen. De toon van de 
regeringsverklaring mocht dan wel in de smaak vallen bij de confessionelen 
en de liberalen, de linkerzijde had er moeite mee. Een en ander was goed te 
merken aan het aantal woordvoerders dat namens de diverse politieke rich
tingen optrad en aan de duur van hun betogen. Romme (KVP), Schouten 
(ARP), Tilanus (CHU), Zandt (SGP) en Vonk (PvdV) waren voor hun groe
peringen de enige woordvoerders en bovendien kort van stof. De PvdA- en 
de CPN-fracties in de Tweede Kamer lieten diverse personen het woord voe
ren, ofwel om de grote ongerustheid binnen de eigen politieke formatie tot 
uitdrukking te brengen, ofwel om de verontwaardiging over de regerings
politiek zo breed mogelijk te ontvouwen. Het eerste was van toepassing op 
de PvdA-fractie, waarvoor als woordvoerders Logemann en Nederhorst op
traden; het tweede geval was te onderkennen bij de CPN-fractie, voor wie De 
Groot, Schoonenberg, Wagenaar en mevr. Van den Muijzenberg-Willemse 
op het spreekgestoelte verschenen. Het is de CPN-fractie evenwel niet gelukt 
steun bij de PvdA-fractie te verwerven voor een motie die om onmiddellijke 
staking van de vijandelijkheden vroeg. Minister Jonkman had op klemmen
de vragen van de PvdA-fractie de politieke wil van de regering de weg van 
overleg met de Republiek in principe te bewandelen voldoende onder
streept.
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De Groot (CPN), die het debat opende, vroeg zich wel af welke zin dit nog 
had, nu de regering voldongen feiten had geschapen. Het leek hem niettemin 
nuttig te spreken op een moment, "waarin een nieuwe bladzijde van onze 
geschiedenis is opengeslagen, een zwarte bladzijde, waarvoor slechts zij zich 
niet zullen behoeven te schamen, die zich zonder enig voorbehoud daarvan 
volkomen en in alle opzichten losmaken". Voorop plaatste De Groot de stel
ling dat tegenover de beschuldigingen van de kant van de Nederlandse rege
ring aan het adres van de Republiek over vijandelijke propaganda, bestands
schendingen en het niet nakomen van afspraken - de aanleiding tot de actie - 
ook Nederland niet vrijuit ging: de acties van Kruis, Helfrich en Gerbrandy 
tegen "Linggadjati", de militaire acties rond Modjokerto, de wijze waarop de 
Nederlandse regering doorging met de verscheping van dienstplichtigen 
naar Indië, nota bene met behulp van wettelijke noodgrepen (zie Band A, 
hoofdstuk III, par. IlI.e.). Vervolgens ging De Groot in op de diepere oorza
ken van het geschil: er was namelijk één ding in de regeringsverklaring, dat 
het communistische Kamerlid kon waarderen, te weten een poging die die
pere oorzaken op te zoeken en naar voren te brengen. De Groot sneed dan de 
door de regering steeds naar voren gebrachte soevereiniteit over Neder- 
lands-Indië aan. In zijn ogen had die term een bepaalde betekenis: "Die sou- 
vereiniteit, dit z.g. recht, is de overheersing van Indonesië door het Neder
landse imperialisme, dat betekent in de grond van de zaak: de instandhou
ding van Indonesië als Nederlandse kolonie". Met andere woorden: dat recht 
was altijd onrecht geweest, onderdrukking van de zwakkeren door de ster
keren, tot stand gebracht door geweld, roof, doodslag, verkrachting van de 
mensenrechten, aldus De Groot. De regering bouwde in deze visie op dit on
recht voort "om nieuw onrecht te verwekken". Het militair optreden - hoe 
men het ook verder kon noemen - betekende derhalve volgens het CPN- 
Kamerlid het voeren van oorlog met het doel om de koloniale verhoudingen 
in feite, niet formeel, te herstellen. Zo "Linggadjati" iets te betekenen had ge
had, was dat de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van Indonesië en 
de feitelijke liquidatie van de koloniale toestand. Bij de militaire actie echter 
was naar de analyse van De Groot het masker van "Linggadjati" gevallen. 
De Groot ging dan ook zo ver te stellen dat "Linggadjati" "nooit iets anders 
is geweest dan het middel om de Indonesiërs aan de praat te houden totdat 
men over voldoende macht beschikte". Het Akkoord was in zijn ogen een 
middel geweest om de Nederlandse bevolking te laten berusten in de uit
zending van de militairen "zg. voor vreedzame doeleinden". Het wantrou
wen van de Republiek was volgens De Groot gerechtvaardigd; terecht had 
de Republiek de gendarmerie afgewezen. Dat uit dit wantrouwen allerlei 
conflicten waren voortgevloeid, waarop men zich beriep om de militaire ac
tie tegen de Republiek te rechtvaardigen, vond De Groot niet vreemd: als 
men een hond wil slaan, vindt men altijd wel een stok. Tegenover de fraaie 
voornemens van de regering om "Linggadjati" als programma te behouden, 
stelde De Groot de vraag hoe men "Linggadjati" kon uitvoeren met figuren
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als kapitein Westerling. Nederland had volgens hem zeker belang bij een 
vreedzame, vriendschappelijke en vruchtbare samenwerking met Indonesië, 
niet bij een gewelddadige onderwerping en overheersing. Het uitgebroken 
conflict was heilloos. De militaire overmacht, te danken aan de bezuinigin
gen op de eerste levensbehoeften in eigen land, kon wellicht strategische 
punten bezetten, maar het was voor De Groot de vraag of die ook behouden 
konden worden. Wat voor gevolgen zou een republikeinse guerilla kunnen 
hebben? De Groot voorspelde dan ook dat het land dreigde leeg te bloeden 
"ten behoeve van een onderneming, waarvan zelfs de regering zich bewust 
is, dat zij verre boven de krachten van het Nederlandse volk uitgaat". Zelfs 
de inname van Djocjakarta zou volgens hem geen einde kunnen maken aan 
de Indonesische nationalistische beweging, die in toenemende mate bondge
noten in de wereld - en in Nederland zelf - zou kunnen vinden. Fel haalde hij 
uit naar de PvdA, waarvan de woordvoerders in de Kamer herhaaldelijk 
hadden gezegd dat niet zou worden teruggekeerd naar koloniale tijden. Dat 
was echter volgens de CPN-voorman wél gebeurd. Daarom riep De Groot de 
PvdA op uit de regering te stappen.519

Van der Goes (PvdA) voelde zich aangesproken en reageerde onmiddel
lijk door te wijzen op de ontwikkelingen in Indochina, waar de Franse rege
ring met steun van de Franse communisten zich had sterk gemaakt om zo 
nodig met geweld de eigen verantwoordelijkheid te nemen ten behoeve van 
leven en goed van de Fransen, de vreemdelingen en de Indochinezen en ter 
redding van de gedachte constructie van een Indochinese federatie als deel 
van de Franse Unie tegen de obstructie van de Republiek Vietnam. De frap
pante feiten die Van der Goes aanwees - de overeenkomsten tussen de Fran
se en Nederlandse aanpak van een vergelijkbare zaak, waarop door de 
communisten verschillend was gereageerd - riepen de vraag op of de hou
ding van de communisten wel zo principieel was als De Groot wilde voorge
ven. Had de houding van de CPN wellicht iets te maken met het feit dat zij - 
anders dan in Frankrijk - na de oorlog niet aan een kabinet had mogen deel
nemen, aldus de suggestie van Van der Goes.520 De Groot had duidelijk 
moeite met de door Van der Goes opgeworpen kwestie. Hij betrok de stel
ling dat in dit bijzondere geval geen vergelijking mogelijk was. De kwestie- 
Indonesië speelde een geheel andere rol in het Nederlandse volksleven dan 
het Indochinese vraagstuk in dat van Frankrijk, aldus De Groot. Bovendien 
bepaalde elke nationale communistische partij de eigen politiek, aan de hand 
van eigen oordeel en omstandigheden, uitgaande van de belangen van "het 
werkende deel" van de bevolking, zo betoogde dit Kamerlid.521 Overtuigend 
was dit verweer van De Groot niet.

De controverse ter linkerzijde in de beoordeling van het regeringsbeleid 
liet zich met name gevoelen in de door de overige CPN-sprekers tegen de 
PvdA gerichte tirades. De slag om het imago van de vooruitstrevendheid 
met het oog op een inbraak in het PvdA-bolwerk was ingezet. De CPN- 
Kamerfractie poogde duidelijk de PvdA van verraad aan de hooggestemde
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idealen en aan de belangen van brede lagen in de bevolking te beschuldigen 
op een moment dat de PvdA de regeringspolitiek inzake de Indonesische 
kwestie - zij het met wat kritische kanttekeningen - steunde. A.D. Schoonen
berg, (geb. 1911) voorzitter van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond, 
beschuldigde "leidende personen uit het Nederlandse volk" van woord
breuk, hetgeen hem op een reprimande van de Kamervoorzitter kwam te 
staan, terwijl hij de PvdA adviseerde een congres te houden met als thema: 
"Actieve oorlogspolitiek, nu!", een variant op het door de PvdA gehouden 
congres over actieve cultuurpolitiek. Hij vroeg zich af waar de mooie woor
den van de PvdA over het begrip voor de ontwikkelingen in Indië naar zelf
standigheid waren gebleven. Het was de politiek van Van der Goes, aldus 
Schoonenberg, "die thans de Indonesische volkeren zulk een bloedige strijd 
opdringt". Omdat de Kamer weer op vakantie dreigde te gaan, terwijl de 
oorlogsmachine in de tropen naar de woorden van Schoonenberg nog voort
raasde, deed hij in naam van de Nederlandse jeugd een beroep op de Kamer 
om de oorlog te stoppen, "opdat ons land niet naar de hel gaat en de kinde
ren van ons volk U niet zullen leren vervloeken om wat gij hen aandeed".522 
Ook Wagenaar stelde het gedrag van de PvdA aan de kaak. De PvdA had 
immers gemeend dat deelneming aan de regering de beste garantie was voor 
het handhaven van de vrede met het Indonesische volk, zodat ook de uit
zending van de dienstplichtigen door de PvdA was geaccepteerd. De vrede 
was echter niet bewaard, zodat Wagenaar zich afvroeg waar de PvdA nu 
stond. Het antwoord op zijn eigen vraag was: "er zit geen lijn in de politiek 
van de PvdA op dit moment". Als de PvdA zo zou doorgaan, zou deze partij 
volgens Wagenaar geen arbeiders meer tellen, maar een partijtje worden van 
gegoede burgers. Er was, met instemming van de PvdA, een militair conflict 
uitgebroken en niet een simpele politiële actie, aldus stelde de CPN- 
fractievoorzitter. De regering en anderen, die probeerden steeds te spreken 
van politiële maatregelen, hadden volgens Wagenaar geen andere bedoeling 
gehad dan het geven van een onjuiste voorstelling van zaken aan het Ne
derlandse volk, een term die gevonden was nadat de Kamervoorzitter de 
termen "misleiden" en "een rad voor de ogen draaien" niet had getolereerd. 
Wagenaar achtte het wat hypocriet dat de PvdA trachtte de oorlog te beper
ken, "als men eerst geholpen heeft om de oorlog te ontketenen". Een oorlog 
in Indië was nu eenmaal volgens hem niet te beperken, omdat alleen al reac
tionaire militairen stonden te trappelen om er op los te slaan. De vrome ge
dachte om na beëindiging van het conflict het Akkoord van Linggadjati tot 
uitvoering te brengen achtte deze CPN-woordvoerder niet geloofwaardig: 
het aangevallen Indonesische volk zou nimmer meer welk soort Linggadjati 
dan ook aanvaarden. Slechts een staakt-het-vuren achtte hij in het belang van 
de beide betrokken volkeren.523 Mevr. W. van den Muijzenberg-Willemse, 
(geb. 1897) betrokken bij de opleiding van Montessori-leerkrachten, vroeg 
zich af wat de socialistische vrouwen wel vonden van het vervoeren van hun 
zonen naar Indië om daar - in strijd met de beloften van de PvdA - oorlog te
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gaan voeren. Schaamde de regering zich niet voor het toepassen van metho
den, die zo herinnerden aan de oorlogsjaren? Ook zij eindigde met een ern
stig beroep op regering en volksvertegenwoordiging het vuren onmiddellijk 
te staken en de weg van de vreedzame oplossing te kiezen.524

Strikt genomen vond de CPN-fractie een gesloten front tegenover zich, 
van zowel regeringsgezinde als oppositionele groeperingen in de Kamer, die 
allen het regeringsbeleid feitelijk steunden. Al eerder is er op gewezen dat 
binnen de PvdA verdeeldheid bestond over de beoordeling van de rege
ringspolitiek tegenover de Republiek. Die verdeeldheid kwam ook wel tot 
uiting in de stellingnamen van de PvdA-woordvoerders, maar heeft na het 
vertrek van het PvdA-Kamerlid Palar niet tot enige vorm van dissidentisme 
geleid. Logemann had wel kritiek op het beleid, maar legde zich er bij neer; 
Nederhorst voelde zich duidelijk bezwaard, maar in een stemverklaring zou 
hij laten weten niet mee te gaan met een CPN-motie die het regeringsbeleid 
afkeurde.

Logemann stelde voorop dat hij het besluit om militair in te grijpen zag als 
een morele nederlaag. Daarmee wilde hij geen oordeel uitspreken over het 
gevolgde beleid, maar slechts aangeven dat hij het betreurde dat het niet 
gelukt was om, ondanks alle tegenwerkende factoren, het ideaal van een 
vreedzame oplossing van het conflict te bereiken. Het geweld was volgens 
hem dan wel niet te vermijden geweest, maar de schade van dit geweld aan 
de mogelijkheden tot een toekomstige samenwerking "met die groepen van 
Indonesiërs, tegen wie dit geweld moest worden gericht" was groter "dan 
wij gemakkelijk met andere middelen ooit zullen kunnen delgen". Vervol
gens verklaarde Logemann wel dat hij niet twijfelde aan de gerechtvaar
digdheid van het militair optreden, omdat alles was geprobeerd om een actie 
te voorkomen: "Het is voor ons, van de PvdA, de enige rechtvaardiging van 
het gebruik van het militaire middel, dat wij inderdaad in een onhoudbare 
toestand waren, waarin wij plichten hadden tegenover tallozen, ook onge
veer één miljoen Indonesiërs (te weten de vluchtelingen in de Nederlandse 
enclaves, die bedreigd werden met hongersnood), plichten, die wij moesten 
kunnen blijven vervullen, waardoor het dus noodzakelijk was, in deze on
houdbare toestand lucht te scheppen". Evenals de regering wilde Logemann 
het conflict niet zonder meer zien als een gevolg van de kwade trouw van de 
Republiek, maar eerder als een tragisch gevolg van de tempoverschillen tus
sen de Republiek en de vaart der gebeurtenissen. Hierdoor was de achterban 
in de Republiek volgens hem nog niet op het punt om tot constructieve com
promissen te komen. Het PvdA-Kamerlid liet verder namens zijn fractie 
weten dat de begrenzing in de aanwending van het militair geweld - niet te
gen de Republiek gericht; niet als middel ingezet om "Linggadjati" af te 
dwingen - voorop stond. Dat het program van "Linggadjati" leidraad voor 
de regering bleef, sprak voor hem vanzelf. Vervolgens riep hij de regering op 
zich te realiseren dat de militaire actie in Nederland spanningen opriep, die 
slechts door goede voorlichting en argumentatie konden worden opgevan-
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gen. Een tweede waarschuwing aan het adres van de regering gold het ver
mijden in het militaire optreden van enige prestigepolitiek. Voorop moest 
staan de zo spoedig mogelijke terugkeer tot constructief en vreedzaam werk. 
Om dat laatste te bereiken was direct contact met de Republiek nodig. In dit 
kader bepleitte Logemann de bemiddeling door een derde partij. Hoewel hij 
het eens was met de regering dat op essentiële punten arbitrage niet mogelijk 
was, achtte hij het wel mogelijk arbitrage te hanteren als middel bij de bege
leiding van van de de-facto- naar een de-iure-positie van de Republiek. Hij 
veroordeelde dan ook de koele reactie van de Nederlandse regering op het 
daartoe door Engeland gedane aanbod van goede diensten. De regering 
diende volgens hem haar zienswijze veel beter te verduidelijken en aan te 
geven binnen welke grenzen bemiddeling wél mogelijk was, teneinde de on
rust in buiten- en binnenland te bezweren. De regering moest er zich volgens 
Logemann goed van bewust zijn "dat velen in den lande, en ook in deze 
Kamer, zonder dit haar beleid niet zullen kunnen verstaan". Na dit betoog 
werd algemeen verwacht dat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer wel met 
een motie zou komen, waarin de regering zou worden uitgenodigd om het 
Britse aanbod van goede diensten te aanvaarden. Een dergelijke motie is 
echter niet ingediend, waaraan Romme en zijn fractie debet zouden zijn ge
weest. De regering moest kennelijk niet voor de voeten worden gelopen.525

Na het mild kritisch betoog van Logemann, namens vrijwel de gehele 
PvdA-Kamerfractie uitgesproken, kwam de econoom G.M. Nederhorst 
(PvdA) nog met een persoonlijke verklaring. Nederhorst zag zich genood
zaakt het regeringsbeleid af te vallen, al distantieerde hij zich van het betoog 
van de communist De Groot. Diens conclusies kon hij wel onderschrijven, 
maar diens motivering was hem verre. De regering was volgens hem niet 
oorlogszuchtig. Er waren, zo betoogde hij, vaak "bovenmenselijke inspan
ningen" gedaan door ministers en gezagsdragers in Nederland en overzee 
om de weg van overleg te blijven bewandelen. Nederhorst was evenwel van 
mening dat die weg niet tot het einde toe bewandeld was. Uitgaande van de 
stelling dat de overheid niet het recht had voor zichzelf de absolute oorlogs- 
vrijheid op te eisen, meende hij dat de regering geweld slechts dan had mo
gen toepassen, nadat de geschilpunten aan een in gemeenzaam overleg ge
kozen neutraal scheidsgerecht waren voorgelegd. Doordat dat was nagela
ten, was men volgens hem rechter in eigen zaak geworden. Hoezeer de ver
nielingen en incidenten aan de bestandslijnen waren te laken, volgens dit 
PvdA-Kamerlid was er ook een verband tussen de door Nederland gestelde 
ultimata en het gewraakte republikeinse optreden: "Vanaf het ogenblik, dat 
de Republiek van Nederlandse zijde zich bedreigd voelde, trad aan die kant 
die destructieve fase in". Een onpartijdige derde had wellicht deze botsing 
kunnen voorkomen. Het was op dit punt - het verzuim van de regering om 
het laatste redmiddel, beslissing door een derde partij, in te zetten - dat Ne
derhorst het beleid van de regering niet kon volgen en niet kon aanvaarden. 
Hij achtte het dan ook een ernstig tekort van de regering het Engelse bemid-
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delingsaanbod niet met beide handen aan te grijpen. De zienswijze van Ne
derhorst werd sterk bepaald door zijn stelling dat het militaire optreden niet 
tot het gestelde doel kon leiden, derhalve tot het uiterste had moeten worden 
vermeden. Volgens hem lag "Linggadjati" als concept in scherven. 
"Linggadjati is alleen denkbaar, indien het aanvaard wordt in een sfeer van 
wederzijds vertrouwen", zo Nederhorst, die dan ook meende dat de regering 
een illusie koesterde door te menen dat "Linggadjati" desnoods kon worden 
opgedrongen. Goedwillende en kwaadwillende personen in de Republiek 
waren nu door de actie bijeen gebracht; het moeizaam verkregen vertrouwen 
was in één slag vernietigd. Deze toestand achtte Nederhorst heilloos en 
daardoor onhoudbaar: "Het beste, wat wij kunnen bereiken, is na een over
winning overeenstemming met een schijnregering, die zijn wortels niet vindt 
in het Indonesische volk." Het eind van het liedje zou toch volgens Neder
horst de Nederlandse aftocht zijn, "want onze aanwezigheid in Indonesië 
laat zich in het aangezicht van het ontwakend Aziatisch nationalisme niet 
opdringen". Die aanwezigheid kon slechts vrijwillig aanvaard worden, an
ders was zij naar zijn stellige overtuiging gedoemd te verdwijnen. Aan de 
oprechte vredeswil van de regering twijfelde Nederhorst echter niet. Een 
constructieve politiek van de regering - het beperkt houden van het geweld 
en het bereiken van overeenstemming - achtte hij altijd nog, wellicht met be
hulp van Engelse vriendenhand, mogelijk. Vandaar dat Nederhorst zei geen 
behoefte te hebben aan moties tegen de regering, al zei hij er bij dat hij het tot 
dan toe gevoerde beleid niet kon billijken.526

Het rechterdeel van de oppositie steunde het beleid: op 11 juli 1947 had 
dit deel van de Kamer om actie gevraagd, al waren er onderscheiden stand
punten over de waarde van de Linggadjati-gedachte als richtsnoer in het re
geringsbeleid. Tilanus (CHU), die van dit deel het eerst het woord voerde, 
verklaarde niet te willen discussiëren over de vraag of er te laat was inge
grepen en of er goed geprocedeerd was. De radioredevoering van Beel, 
waarmee het besluit van de regering aan den volke was bekend gemaakt, 
noemde Tilanus "staatkundig, menskundig en politiek" een verstandig 
woord. Voor velen, in Nederland en in Indië, moest het besluit volgens hem 
een gevoel van opluchting hebben betekend. Het Nederlandse volk was vol
gens Tilanus geen militaristisch, noch een nationalistisch volk. Maar voor 
vrijheid, recht en gezag voelde dat volk volgens Tilanus de plicht te zorgen. 
Het was overheidsplicht bij schendingen van deze beginselen op te treden. 
Wie alle overtredingen en schendingen van de bepalingen van het Akkoord 
van Linggadjati "serieus, onbevooroordeeld, objectief" bezag, moest volgens 
de CHU-fractievoorzitter wel tot de conclusie komen dat de regering haar 
geduld tot het uiterste had betracht. Het moest naar zijn mening in het bui
tenland toch wel wat zeggen, dat de drie grote Nederlandse vakcentrales de 
regering wensten te steunen. Alleen een betrekkelijk kleine revolutionair- 
communistisch gezinde groep dacht er blijkbaar anders over. Deze grote 
steun voor het regeringsbeleid op dat moment zou zeker indruk maken op
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de V.S. en Engeland, aldus Tilanus, die verder vond dat de regering terecht 
het aanbod van goede diensten van de kant van Engeland voorlopig had af
gehouden. Het was volgens hem de soevereine Nederlandse plicht de politi- 
ele taak binnen de grenzen van het Koninkrijk zelfstandig uit te voeren. El
ders in dit boek (Band A, hoofdstuk II, par. II a.) is al verhaald dat de CHU- 
Tweede Kamerfractie, evenals de fractie van de ARP, op het terrein van het 
buitenlands beleid de zelfstandigheid van Nederland onderstreept wenste te 
zien. Naast steun aan de regeringsbeslissing en aan het concept van een fede
ratie en een koninklijke unie, uitte Tilanus ook nog enkele punten van kritiek 
op de regering. Zo hield deze volgens hem ten onrechte vast aan het begrip 
Republiek, waar het in zijn visie slechts ging om "een stel heren, dat zich 
heeft opgeworpen en de bevolking terroriseert". Zo vond hij ook dat het 
door de regering gewenste beperkte karakter van de actie niet meer offers 
mocht vragen dan strikt nodig was. Schouten (ARP) betreurde het wel dat er 
geen vreedzame oplossing mogelijk was geweest, maar hij achtte de beslis
sing van de regering om tot actie over te gaan juist. De motieven en feiten, 
zoals die in de regeringsverklaring waren genoemd, rechtvaardigden het be
sluit volgens hem afdoende. De instemming van de fractie van de ARP met 
het regeringsbesluit betekende echter niet dat de principiële en praktische 
verschillen van inzicht in het beleid terzake van Indië tussen de regering en 
de ARP uit de weg waren geruimd. Schouten wilde die zaken op dat mo
ment laten rusten. Ook ds. Zandt (SGP) steunde de regering en merkte op 
dat God onnodige wreedheid van de troepen zou wraken. De omstandighe
den waarin Nederland op dat moment verkeerde, werden door Zandt ge
duid als een beproeving van Godswege, die het volk op het rechte pad moest 
doen brengen.527 Vonk noemde de situatie ernstig en de regeringsbeslissing 
redelijk. De fractie van de PvdV zou er alles aan doen, "wat ten deze de rege
ring in haar streven naar herstel van orde en rechtszekerheid in Indië zal 
kunnen ondersteunen". De fractie zag dit als "eenvoudige nationale plicht". 
Niettemin: de PvdV maakte deel uit van de oppositie. Vanuit deze positie 
wilde Vonk wat kritiek uitoefenen. Kern daarvan was dat hij het moment ge
komen achtte de Grondwet bij de Indische politiek weer volledig in te scha
kelen en de politiek van voldongen feiten te doen beëindigen. De Staten- 
Generaal dienden derhalve tijdig met zaken als de reorganisatie van de Indi
sche regering en de inrichting van de Indische federatie te worden gecon
fronteerd. Dergelijke zaken mochten naar het oordeel van Vonk niet in strijd 
met de Grondwet en de Indische Staatsregeling, "en zeker ook niet met de 
richtlijnen van het Akkoord van Linggadjati" worden doorgedreven door 
voldongen feiten, "om pas daarna de Staten-Generaal te plaatsen voor de 
taak, met de reeds voltrokken organisaties maar weer genoegen te ne
men".528

Romme sprak nadat de meeste oppositiewoordvoerders hun zegje hadden 
gedaan. Ook hij steunde namens zijn fractie het regeringsbeleid. Het Kamer
debat van 11 juli 1947, waarbij de KVP-fractie het tot dan toe gevoerde beleid
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inzake Indië had gewogen, was volgens hem te kort geleden om op de rede
nen voor deze steun apart te hoeven ingaan. De gedachten en gebeden van 
de fractie, aldus Romme, gingen uit naar allen die aan beide zijden hun offer 
gaven, waarbij hij met betrekking tot de Republiek dacht aan hen, die hetzij 
uit eerlijke overtuiging, hetzij noodgedwongen moesten optreden of buiten 
hun toedoen door het geweld getroffen werden, en "in wie wij ten slotte toch 
altijd weten een lid van een broedervolk te treffen". De gevaren van de actie 
voor de toekomst achtte Romme ondergeschikt aan de gevaren die de vrije 
staatkundige en economische ontwikkeling in Indonesië zelf - hier interrum
peerde De Groot: "... de Nederlandsche Handel-Maatschappij" - én de fede
ratie én de Unie zouden lopen als niet besloten was tot optreden. De men
senlevens, die door de actie verloren zouden gaan, waren in de ogen van 
Romme "noodzakelijke offers", om grotere offers van onvrijheid, van onvei
ligheid en van gebrek aan orde te voorkomen. De voorgenomen beperktheid 
van de actie mocht de doeltreffendheid ervan niet in de weg staan. De offers 
die werden gebracht, mochten niet tevergeefs worden gebracht, zo betoogde 
de KVP-fractievoorzitter. Die offers moesten leiden tot het doel: de verwe
zenlijking van de Linggadjati-constructie. De Republiek behoefde volgens 
Romme niet vernietigd en niet gered te worden: het ging om andere doel
stellingen, te weten de opbouw van een soevereine federatieve staat in Indo
nesië, van een soeverein Koninkrijk nieuwe stijl - Nederland en de West - en 
van een soevereine Nederlands-Indonesische Unie. "En of de verwezenlij
king daarvan al of niet mogelijk zal worden, in tegenstelling met, helaas, de 
ervaringen van het verleden met een leiding van de Republiek, dat zal de 
ontwikkeling ons wel nader leren", aldus Romme. Hij wenste de regering 
gematigdheid en wijze kracht toe.529

Jonkman kon zijn antwoord op 24 juli 1947 beginnen met de indeling van 
de sprekers in de Kamer naar de mate van hun verzet of instemming met het 
besluit van de regering: de communisten die meenden dat er nooit had mo
gen worden besloten tot actie; het rechterdeel van de oppositie dat eigenlijk 
liet weten dat de actie al eerder had moeten worden ingezet; Romme en Lo
gemann die de actie op dat moment gerechtvaardigd achtten en Nederhorst 
die het met de zienswijze van het regeringskamp oneens was. Jonkman heeft 
zich allereerst tot de communisten gericht. Hij heeft de CPN-fractie herin
nerd aan haar steun voor het regeringsbeleid. De communisten hadden im
mers ingestemd met het Akkoord van Linggadjati en met de aantekening 
van de regering in december 1946 dat niet-nakoming van het Akkoord be
paalde consequenties kon hebben. De CPN had volgens de minister het ge
bruik van het uiterste middel, door de regering bij nota's, mededelingen in 
het seniorenconvent van de beide Kamers en in de regeringsverklaring van 
10 juli 1947 aangekondigd, nooit principieel bestreden.530 Dat was al in het 
licht van de vele waarschuwingen van CPN-zijde voor militair optreden in 
Indië een merkwaardig verhaal. Maar Jonkman ging nog verder. In de rege
ringsverklaring, die Beel had voorgelezen, werd vastgesteld dat de Kamer bij
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de beraadslaging over de regeringsverklaring op 11 juli 1947 geen uitspraak 
had gedaan en dat bij gevolg het beleid door een meerderheid van de Kamer 
werd gesteund; Romme had in dit Kamerdebat deze conclusie onbetwistbaar 
genoemd. Jonkman betrok vervolgens de parlementair-historisch zeer be
twistbare stelling dat de CPN-fractie in het Kamerdebat van 11 juli 1947 had 
verzuimd over de inzet van uiterste middelen op een of andere wijze een uit
spraak te verkrijgen. Jonkman zei derhalve de indruk te hebben gekregen dat 
de communisten "het feit tot een voldongen feit hebben laten worden om er 
daarna op te kunnen losbranden met iets, dat meer op vuurwerk gelijkt dan 
dat het democratisch doelmatig kan zijn om nu nog, nu het te laat is, te ver
bergen het feit, dat zij vroeger parlementair-democratisch hebben verzuimd, 
te doen wat van hun kant mocht worden verwacht". Hij stelde dat de CPN 
kennelijk het dreigement van de regering had onderschat en daarmee de Re
publiek had aangemoedigd verzet te blijven plegen. Met hen die meenden 
dat de regering eerder had moeten optreden, bleef de regering van mening 
verschillen. Ten aanzien van de visie van Nederhorst handhaafde de rege
ring de overtuiging dat de onderhandelingen, gezien de noodtoestand, niet 
eindeloos konden worden voortgezet. Bovendien waren er in het gedrag van 
de Republiek geen aanknopingspunten te vinden, die redelijkerwijze de 
verwachting konden doen koesteren dat met onderhandelingen nog veel te 
bereiken was. Slechts met de dreiging van de militaire inzet en de diploma
tieke activiteiten van Amerikaanse en Britse zijde was de Republiek er toe 
gebracht op enige punten aan Nederlandse wensen tegemoet te komen. 
Jonkman meende dat de Republiek op die punten minder ver was gegaan 
dan het Linggadjati-akkoord had voorgeschreven. Bemiddeling door derden 
was zeker geen alternatief geweest, aldus Jonkman, omdat dat niet alleen in 
strijd zou zijn met de Grondwet en met "Linggadjati", maar ook onbruikbaar 
voor de gerezen problemen zelf. Hij ondersteunde verder de visie van Lo
gemann dat de militaire actie een morele nederlaag was, waarbij hij onder
streepte dat dit juist voor oud-Stuw-mensen als Logemann, Van Mook en 
hemzelf, die als Nederlanders een pro-Indonesische politiek hadden ge
voerd, zwaar woog. Het feit dat deze mensen de actie onvermijdelijk hadden 
gevonden, betekende voor Jonkman veel.

Verder heeft Jonkman namens de regering stelling genomen inzake de 
bedoelingen van de beperkte politiële actie. Vanuit zijn benadering van de 
militaire actie was het logisch dat Jonkman verzet aantekende tegen de aan
tijging van de kant van de CPN een koloniale oorlog voor te staan en tegen 
de door de rechterzijde voorgestane idee van een actie omwille van het her
stel van recht en orde. De minister stelde dat het geen actie was om politiek 
iets op te leggen, maar om voorwaarden voor de wederopbouw en opbouw 
van de nieuwe rechtsorde te scheppen die in de onhoudbare toestand niet 
aanwezig waren. Aldus kwam hij tot de stelling dat de actie gericht was op 
vrede. De actie zou dan ook territoriaal en in tijd beperkt zijn. De gevolgen 
van de actie zouden volgens de minister sterk afhangen van de houding van
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de constructieve elementen in de Republiek, die er op mochten vertrouwen 
dat "Linggadjati" loyaal en royaal zou worden uitgevoerd, van de houding 
van de Europese samenleving in Indië die - "in meerderheid ... wel eens be
houdend georiënteerd" - mocht beseffen wat er voor de Nederlandse zaak 
op het spel stond en zich derhalve zou aanpassen aan opzet en instelling van 
deze actie en van de houding in Nederland zelf. Jonkman riep in aansluiting 
hierop de oppositie ter rechterzijde op het wantrouwen bij de Republiek in
zake de bedoelingen van de actie niet aan te wakkeren en hij deed een be
roep op de communisten om het onredelijk verzet in Djocja niet aan te moe
digen. De minister kondigde aan dat na de actie weer overleg met de Repu
bliek zou worden gevoerd, waarmee hij zich distantieerde van de inzichten 
van Schouten (ARP), Tilanus (CHU) en Zandt (SGP). Bij de beslechting van 
het geschil op basis van "Linggadjati" kon, zo nodig, naar zijn mening ge
bruik worden gemaakt van de aangeboden goede diensten van mogendhe
den. Echter: "de leiding der Republiek zal van vijandelijkheden hebben af te 
zien en zij zal hebben te erkennen de verantwoordelijkheid der Nederlandse 
regering, zoals die in Grondwet en Handvest (van de V.N.) en in de over
eenkomst van Linggadjati werd bepaald en erkend". Jonkman, die zijn rede
voering verder vooral wijdde aan een uiteenzetting van de gebeurtenissen 
die tot de actie geleid hadden, heeft in zijn slotwoord Logemann en Romme 
aangehaald, wier woorden over het leed in Indië door de regering met grote 
instemming waren aangehoord.531

Romme scherpte in tweede termijn de KVP-lijn aan door bezwaar te ma
ken tegen de term "morele nederlaag", die Logemann en Jonkman hadden 
gebezigd. In het licht van een "vrij ver teruggaand verleden" kon hij die term 
begrijpen, maar niet in verband met de recente ontwikkelingen. Romme wil
de voorkomen dat deze woorden "door een eventuele onduidelijkheid om
trent hun inhoud ergens een verkeerde reactie zouden verwekken". Jonkman 
heeft in zijn reactie op dit door Romme opgeworpen punt willen voorkomen 
dat uit zijn terminologie zou kunnen worden gelezen dat hij de genomen be
slissing "in enig opzicht moreel niet verantwoord" zou vinden en niet voor 
zijn verantwoordelijkheid wilde nemen. Hij had slechts bedoeld te zeggen 
"dat ook onzerzijds tekortkomingen in het verre en ook in het jongste verle
den zijn begaan, die wellicht hebben bijgedragen tot deze ontknoping, die 
ons zo zwaar valt". Het was Romme derhalve gelukt de altijd nogal gladde 
minister van O.G., die terwille van zijn achterban had ingehaakt op de door 
Logemann opgeworpen zeer Nederlandse morele schuldvraag, op dit punt 
tot enige helderheid te krijgen. Dat was moeilijker inzake de vraag of bemid
deling door derden door de regering nu wel of niet zou worden ingeroepen. 
Romme was van mening dat bemiddeling door derden "op welk ogenblik 
dan ook voor het bereiken van de vrede" niet altijd doeltreffend behoefde te 
zijn, evenmin dat die hulp altijd kon worden uitgesloten. Naar de door hem 
gehanteerde maatstaf van het "algemeen welzijn" meende Romme dat hulp 
door derden slechts iets kon uithalen, indien aan drie voorwaarden zou zijn
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voldaan: het staatkundig program van "Linggadjati" diende de basis te zijn; 
het algemeen welzijn van de volkeren van het Koninkrijk diende vanuit die 
basis richtsnoer te zijn bij een dergelijke inmenging; er dienden garanties te 
zijn dat de via bemiddeling gevonden oplossing zou worden nagekomen. 
Voor Romme bleef het kernpunt dat de Republiek niet bij machte of niet wil
lig was het gegeven woord na te komen, zodat hij - zolang die situatie voort
duurde - weinig heil zag in een bemiddelingspoging.

Logemann (PvdA) kon met de door Romme genoemde voorwaarden voor 
een bemiddelingspoging wel instemmen, al vond hij wel dat rekening dien
de te worden gehouden met de indruk die het regeringsbeleid in het buiten
land en bij de eigen bevolking kon maken. Dit Kamerlid, dat verder kon in
stemmen met het betoog van Jonkman, wilde van de regering wel weten of 
de regering na de opheffing van de onhoudbare toestand daadwerkelijk be
middeling wilde aanvaarden en met de regeringen van Amerika en Enge
land contacten onderhield om tot deze bemiddeling te komen. Een openlijke 
verklaring hierover zou volgens Logemann in binnen- en buitenland een 
gunstige indruk kunnen maken. Schouten (ARP) zag in het betoog van Lo
gemann reden om te twijfelen aan de eenheid van het steunvlak, waarop het 
kabinet-Beel berustte, maar dat werd door Van der Goes (PvdA) betwist. 
Van der Goes meende weer dat Schouten en de zijnen verantwoordelijk wa
ren voor de vertrouwenscrisis tussen Nederland en de Oost. In ieder geval 
liet Schouten duidelijk weten dat Logemann in zijn betoog ten gunste van 
bemiddeling door derden onvoldoende rekening hield met de eigen gezags- 
en rechtsplicht van de overheid en met de interne aard van de kwestie. Tila
nus (CHU), die geen woord wilde terugnemen van zijn negatieve beoorde
ling van de Republiek en derhalve twijfelde aan elke zin van een gesprek 
met Djocja, was evenzeer negatief over het idee van bemiddeling door der
den. Daarop kwam Jonkman in zijn slotwoord, waarin hij namens de rege
ring waardering uitte voor het feit dat Schouten en Tilanus hun bezwaren 
tegen het regeringsbeleid ingehouden hadden vertolkt, tegemoet aan de kri
tiek op het idee van bemiddeling door derden. Natuurlijk, aldus Jonkman, 
was het zoeken naar een nieuwe overeenstemming tussen Nederland en de 
Republiek allereerst een zaak van de beide partijen. Goede diensten dienden 
volgens hem pas dan te worden gevraagd, "indien onverhoopt het nieuwe 
contact, gelijk dit mijns inziens toch mag worden verwacht, niet tot stand 
zou kunnen komen". Anders dan het rechterdeel van de oppositie verlang
de, bleef de regering derhalve aan het bestaan van de Republiek vasthouden 
ter uitvoering van het Akkoord van Linggadjati.532

In zijn repliek heeft De Groot zich niet, zoals mocht worden verwacht, 
beledigd getoond door de beschuldiging van opportunisme van de kant van 
de minister van O.G., maar gepoogd bij voorbaat het pad te effenen voor 
mogelijke niet-communistische steun, bijvoorbeeld van dissidenten in de 
PvdA-fractie, voor de in eerste termijn al aangekondigde CPN-motie over 
het regeringsbeleid. Zo sprak hij zijn waardering uit voor de ondertoon in
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het betoog van Jonkman, die er naar zijn mening op kon wijzen dat de mi
nister "tot in het diepst van zijn ziel er van overtuigd is, dat hij voor een 
kwade zaak staat te spreken". Volgens De Groot wees daar ook de aantijging 
van de minister jegens de CPN op. De CPN had immers steeds gehamerd op 
het gevaar van een militaire actie voor Nederland en de Oost, zodat het er 
eerder op leek dat de minister zocht naar zondebokken voor een schuld die 
hij zelf niet wilde dragen. Bij voorbaat verdedigde De Groot een mogelijke 
politieke werkstaking tegen wat hij zag als een koloniale oorlog, aangezien in 
Nederland de politieke werkstaking een traditioneel middel was in de strijd 
tegen fascisme en crypto-fascisme. De Groot weigerde verder de CPN te la
ten identificeren als een vertegenwoordiger van de Republiek of republikein
se of Indonesische belangen: "Wij verdedigen de zaak van het Nederlandse 
volk en uitsluitend de zaak van het Nederlandse volk." Begrijpelijk dat De 
Groot waardering had voor de woorden van Nederhorst (PvdA), die hij had 
beleefd als "een frisse regenbui in juli". Om te voorkomen dat wederom kon 
worden gezegd dat de communisten gezwegen hadden en daarmee het rege
ringsbeleid zouden hebben ondersteund - een stelling die door Romme was 
betrokken - diende De Groot een motie in, waarin het besluit tot actie werd 
afgekeurd en de regering werd verzocht onverwijld opdracht te geven tot 
staking van de vijandelijkheden en het hervatten van de onderhandelingen 
met de Republiek, omdat het onveranderd in het belang van het land was de 
oplossing van het conflict in Indonesië langs vreedzame weg na te streven. 
De CPN-fractie verklaarde zich bereid een soortgelijke motie van anderen in 
de Kamer te steunen, als er maar een uitspraak kwam, desnoods van een 
minderheid, die echter "de toekomst van ons land vertegenwoordigt". Joe
kes (PvdA), die eerlijk inging op de problemen binnen de PvdA over de inzet 
van militaire middelen in Indië, verklaarde namens zijn fractie waarom men 
van die kant bedankte voor de door de CPN-fractie geboden eer. De CPN 
had zijns inziens te veel malafide bedoelingen achter "Linggadjati" en de re
geringspolitiek verondersteld. Tenslotte bleef de PvdA-Kamerfractie bij haar 
standpunt dat de regering terecht het gewraakte besluit had genomen. Na de 
nadere uitleg van Jonkman over de wijze waarop de regering dacht het con
flict te kunnen beëindigen legde Nederhorst een stemverklaring af, waarin 
hij aankondigde de regering, die volgens hem vast van plan was terug te ke
ren tot de methode van overleg, te steunen. Noch Nederland, noch Indonesië 
waren gebaat bij het blokkeren van een regering, die de weg van overleg in 
beginsel wilde volgen, aldus dit Kamerlid. Daardoor zou volgens hem 
slechts worden bevorderd dat andere krachten het regeringsbeleid gingen 
bepalen. De motie-De Groot werd vervolgens met 79 stemmen tegen en 9 
(CPN) stemmen voor verworpen. De Kamer kon nu op reces, daarin slechts 
onderbroken op 21 augustus 1947 door de goedkeuring van de leningsover
eenkomst van Nederland met de Wereldbank van 7 augustus 1947, waarbij 
Nederland met 195 miljoen dollar de nodige ruimte werd verschaft voor de 
ongestoorde voortzetting van het wederopbouwbeleid (na de Eximbank-
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lening van 1 mei 1946 ter waarde van 200 miljoen dollar; in 1948 zou de Mar
shallhulp volgen) én van de Indiëpolitiek: op deviezentechnische gronden 
hoefde Nederland niet onmiddellijk - anders dan minister van Financiën 
Lieftinck had gevreesd - de handdoek in de ring te gooien (zie in dit boek: 
Band B, hoofdstuk IV, par. V.2.b); de militaire actie in Indië ging nog even 
door.533
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Nederlandse mariniers gaan op 21 juli 1947 aan land bij Pasir Poetih op de 
noordkust van Oost-Java (ten Oosten van Soerabaja). (Foto Spaarnestad)



Een colonne Nederlandse tanks en andere voertuigen trekt bij de politiële actie Tangoel op 
Midden-Java binnen op 23 juli 1947. (Foto Spaarnestad)
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Op weg naar Tjilitjap, dat aan de zuidkust halverwege Java is gelegen en op 2 augustus 1947 
zou worden ingenomen, houdt een Nederlandse gemotoriseerde colonne trekkers met ge
schut halt op de zware bergweg van de oosthellingen van de Slamat. Aan de foto is te zien 
dat deze Nederlandse uitrusting goed geschikt was voor gebaande wegen; het verkrijgen 
van de controle over het omliggende terrein zou de Nederlandse militairen vervolgens nog 
heel wat hoofdbrekens kosten. (Foto Spaarnestad)
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Geschut van de Nederlandse strijdkrachten neemt bij de tocht naar Tjilitjap republikeinse 
stellingen onder vuur, politiële actie 1947. (Foto Spaarnestad)
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Nederlandse militairen doorwaden de rivier de Seraju bij hun tocht naar Tjilitjap, politiële 
actie 1947. (Foto Spaarnestad)
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Het originele bijschrift bij deze foto luidt: "Loemadjang, 22 juli 1947. Aangezien de extre
misten zijn gevlucht komen 2 pelotons mariniers in de hotelkamers (Hotel Republiek) te 
liggen en doen zich tegoed aan een te grote hoeveelheid bananen. Let op portret Soekarno, 
rood-witte vlag en propagandische platen met de Merdeka (=vrijheid) kreet erop." (Foto 
Spaarnestad)
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Eenheden van het republikeinse leger (Tentara Nasional Indonesia ofwel Nationaal Leger 
van Indonesia, dat sedert 8 mei 1947 in de plaats was getreden van de Tentara Republik In
donesia ofwel Leger van de Republiek Indonesia om bij een mogelijk conflict met het Ne
derlands gezag de strijd een nationaal-Indonesisch karakter te kunnen geven) marcheren 
over de boulevard Malioboro in de hoofdstad van de Republiek Indonesia, Djoq'akarta, de
cember 1947. De licht bewapende in een allegaartje aan uniformen en uitrusting gestoken 
krijgsmacht oogde niet zo vervaarlijk als de Nederlandse strijdmacht met haar tanks, pant
servoertuigen, amfibische en andere zware uitrusting, maar zou bewijzen effectief in eigen 
terrein een guerilla te kunnen voeren. (Foto Spaarnestad)
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De Nederlandse krijgsmacht heeft voor de uitvoering van de gegeven opdrachten de hoge 
prijs van het leven van talloze mannen moeten betalen. Op deze foto legt de moeder van 
soldaat T. Boogaard, behorend tot de "7-december"-divisie, op 7 juli 1968 - na het herstel 
van de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië - bloemen op het graf van haar in Indië 
in 1947 gesneuvelde zoon (Nederlandse erebegraafplaats, Jakarta). (Foto ANP)
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IV. Vanaf de bemoeienis door de V.N. tot aan de "Renville"-onder- 
handelingen

a. De internationale factor geeft de doorslag
Moet Djocja worden bezet?(I) Het kabinetsbesluit van 30 juli 1947
Voor de beperkte politieel-militaire actie (plan-Product) tegen de Repu

bliek, die in de nacht van 20/21 juli 1947 startte en op 4 augustus 1947 om 
24.00 uur zou worden beëindigd, had legercommandant Spoor een aanzien
lijke krijgsmacht ter beschikking, die ondersteund kon worden door de no
dige eenheden van vlootvoogd Pinke. Het Nederlands gezag kon de vruch
ten plukken van de enorme en kostbare (deviezen!) inspanningen om een 
machtsapparaat in Nederlands-Indië op te bouwen dat in staat zou zijn de 
uitgestippelde politiek te schragen. Zoals elders in dit boek (Band A, hoofd
stuk III, par. Il.a en par. Il.d) is geschreven, waren de uitgaven van het mi
nisterie van Oorlog kort na de oorlog geheel gericht op die opbouw; de uit
gaven van het ministerie van Marine werden er ten dele - in het zicht van de 
bezuinigingen voor 1948 met veel tegenzin van de kant van minister Schagen 
van Leeuwen vanwege de gewenste prioriteit, namelijk de opbouw van een 
vloot - door bepaald, te weten door de inzet van eenheden te water (ook ter 
ondersteuning van amfibische operaties) en in de lucht (Marine Luchtvaart 
Dienst MLD) en van ca. 8.000 man van het Korps Mariniers (hoofdzakelijk 
dienstplichtigen) in Indië. Na de in dit hoofdstuk eerder beschreven ge
ruchtmakende en door de communisten politiek bestreden verscheping van 
de eerste dienstplichtigen vanuit Nederland, namelijk de le  divisie "7- 
december" (najaar 1946), waren 12 bewakingsbataljons en ondersteunings
eenheden (ten behoeve van de aanvulling van de eenheden van het Konink
lijk Nederlands Indisch Leger KNIL en van de Oorlogsvrijwilligers - OVW- 
ers - met allerlei materieel en voorzieningen op divisieniveau, gericht op een 
met achtergelaten Japanse wapens uitgeruste tegenstander) naar Indië uitge
zonden (begin 1947), gevolgd door de 2e of lichte divisie (maart-juni 1947) 
(zie in dit boek Band A, hoofdstuk III, par. I.b, pp. 687-688). De lichte divisie - 
oorspronkelijk bedoeld voor de aflossing van de OVW-ers - is na aankomst 
in Indië zo snel mogelijk ingezet bij de (nasleep van de) actie-Product, name
lijk in de consolidatie van de bezette gebieden (zie ook Band A, pp. 789-790). 
Bij de aanvang van de actie-Product was de sterkte van de Nederlandse 
strijdkrachten in Indië, voordat het tot daadwerkelijke uitvoering van de 
aangekondigde demobilisatieplannen (te beginnen met de OVW-ers) en van 
het noodzakelijke verlof voor het KNIL-personeel zou moeten komen en zou 
moeten worden toegegeven aan de vrijwel onstuitbare bezuinigingsplannen 
voor 1948 van minister van Financiën Lieftinck, optimaal (vergelijk in dit 
boek Band A, hoofdstuk III, par. Ill.d, pp. 785-793). Vóór de aankomst van de 
2e divisie had de legercommandant ca. 120.000 man onder zich, te weten de
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eenheden van de Koninklijke Landmacht (met de Legerluchtmacht), waar
onder ook de 28.000 OVW-ers ressorteerden, van het KNIL (ca, 44.000 man) 
en - onder operationeel bevel - de eenheden mariniers. De instroming van de 
eenheden van de 2e divisie verhoogde de sterkte nog eens met ca. 10.000 
man. Niet alleen personeel was de Nederlandse krijgsmacht in Indië in de 
zomer van 1947 er het best aan toe, ook materieel. De financiële moeilijkhe
den, die minister Lieftinck in het voorjaar van 1947 in het bijzonder de mi
nisters van Oorlog en van Marine had voorgehouden, kondigden aan dat 
Nederland niet lang in staat zou zijn een strijdmacht van dergelijke omvang 
en met een in de Nederlandse krijgsgeschiedenis nog niet vertoonde uitrus
ting van modern (zij het uit dumpvoorraden gekocht) oorlogstuig aan pant
servoertuigen, tanks, vliegtuigen en landingsvaartuigen materieel op peil te 
houden, bijvoorbeeld bij gebrek aan deviezen voor de aanschaf van onder
delen en vervanging van het rollend materieel (zie voor deze problematiek in 
dit boek, Band A, hoofdstuk III, par. Il.a, pp. 722-726; par. Il.d, pp. 760-763). 
Het was derhalve nu of nooit, een gedachte die ook na voltooiing van de be
perkte actie-Product lang de geesten van de militaire én civiele kopstukken 
in Batavia zou beheersen.

De operatie-Product liep militair voorspoedig. Vanuit de enclaves op Java 
(de lijn Batavia-Buitenzorg-Bandoeng in West-Java; Semarang aan de noord
kust in Midden-Java; Soerabaja in oostelijk Java) en Sumatra (de kleine en
claves aan de noord-oostkust rond Medan en aan de westkust rond Padang; 
de grotere enclave rond Palembang in Zuid-Oost-Sumatra) trokken de onder 
Nederlands gezag staande troepen op, daarbij ondersteund door amfibische 
operaties op de noord-oost- en oostkust van Java op 21 juli en op de noord
kust van Midden-Java op 26 juli en 2 augustus, op Sumatra (bij de Medan- 
enclave op 28 juli) en tenslotte op de zuidkust van het aan Java grenzende 
(oostelijk van Soerabaja gelegen) eiland Madoera (op 4 augustus). In Batavia 
zelf werden de republikeinse kantoren en gebouwen bezet en republikeinen 
gearresteerd. Ook elders werden in Nederlands gebied republikeinen gear
resteerd en voorlopig geïnterneerd. De Republiek bood weinig verweer. De 
kleine luchtmacht van de Republiek werd nagenoeg uitgeschakeld en sterk 
gehinderd door het optreden van de Nederlandse luchtstrijdkrachten. Veel 
georganiseerde tegenstand werd, op enkele kleine acties na, niet ondervon
den. De Nederlandse troepen kregen wel te maken met de eerste verschijn
selen van een guerilla, waarbij individuen ("snipers") en groepjes probeer
den zoveel mogelijk slachtoffers bij de tegenstander te maken. De opmars 
van het in verhouding tot de tegenstander goed uitgeruste en getrainde leger 
van Spoor kon daar natuurlijk niet door worden opgehouden. Een apart 
probleem werd gevormd door de vernielingen die de terugtrekkende forma
ties van de Republiek aanbrachten. In sommige gebieden evenwel, zoals op 
Sumatra en op Oost-Java, had het snelle optreden van de Nederlandse troe
pen zoveel verrassingseffect gehad, dat er weinig vernielingen van planta
ges, voorraden, mijnbouwinstallaties en infrastructuur plaats hadden. De
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>aĴ k’y^onSa^j^m pC ^:

i.//*<wpo«ro N L

Sf MokofioKa ^  ^
V s  .ftoboemos/n&L . 77.

:̂ s N̂  U iho^fiPa,&rnb9^9
? ï ö c n ^ ^ n.Q - ^ o e S a /a
^ : > k .  f V  S o e f o c ö w  ;

ambótoiïK  * *
a o / o  A g o e n f y

De militaire situatie op Sumatra op 5 Aug.

ipam pe

MAQOmA

DjèrnboA
ïS J n o n

E» Bezet geb/e&

^  Op/nors Ned. troepen
-+*- Spoor/yn. 
o Vliegvelden

De militaire situatie op Java op 5 Aug.

Uit: Keesings Historisch Archief 10-16 augustus 1947, nr.843, pp.7264-7265

2827



Ne der lands-Indië

actie had derhalve de oogmerken van "Product" gerealiseerd. Bovendien 
was de prijs aan mensenlevens aan Nederlandse (bedoeld ook: Nederlands- 
Indische) kant verbazingwekkend gering, namelijk 169 gesneuvelde of aan 
de bekomen verwondingen overleden militairen van de Koninklijke Land
macht, het KNIL, het Korps Mariniers en de MLD. Daarnaast waren in de 
periode van de eerste politiële actie 73 militairen aan Nederlandse kant 
overleden ten gevolge van ziekte of ongevallen. De verliezen aan republi
keinse kant waren een veelvoud van de verliezen aan Nederlandse kant, 
namelijk ca. 3.000, maar het werkelijke slachtoffer in dit conflict was de 
plaatselijke bevolking, zoals in alle oorlogen. Niet alleen had de bevolking te 
lijden van het militaire geweld aan beide kanten, maar ook van nodeloos ge
bruik van wapens of wraakacties. Met name de terugtrekkende losse repu
blikeinse verbanden hebben op sommige plaatsen, vooral tegen minderhe
den (Chinezen), huis gehouden. Begrijpelijk dat de Nederlandse troepen hier 
en daar met gejuich werden ontvangen. Tegen 4 augustus 1947 waren de bij 
de operatie-Product beoogde gebieden ingenomen en kon aan de zuivering 
ervan worden begonnen.534 De vraag was wel of de troepen niet eerst in ge
reedheid moesten worden gehouden voor de algehele uitschakeling van de 
Republiek, omdat deze kennelijk niet van zins was officieel door de knieën te 
gaan. Het was deze vraag die gedurende de maand augustus 1947 de ge
dachten van de beleidsmakers in Batavia en Den Haag zou beheersen.

Vrijwel onmiddellijk na de start van de operatie-Product hebben Van 
Mook en de militaire leiding het plan besproken door te stoten naar Djocja, 
een militair te begrijpen voorstel, dat echter politiek voor de verhoudingen in 
Nederland op dat moment, gelet op de internationale stemming, onverkoop
baar was. Vanaf het begin ervan had de Nederlandse regering immers het 
beperkte en politiële karakter van de operatie benadrukt. Spoor concludeer
de al op 24 juli 1947 dat Djocja moest worden ingenomen om verdere moei
lijkheden na de voltooiing van de operatie-Product te voorkomen. Vanuit 
Djocja zou de Republiek immers in staat blijven om de troepen te hergroepe
ren en vijandelijke propaganda voort te zetten, hetgeen volgens Spoor voor
komen moest worden. Verder achtte de legercommandant het noodzakelijk 
de Republiek de genadeslag te geven om de goedwillende elementen in de 
Republiek een kans te geven zonder vrees naar voren te treden, de Buiten
gewesten van alle aarzelingen tegenover Nederland te bevrijden en een ge
voel van zekerheid te geven aan alle Indonesiërs die op dat moment met de 
Nederlanders samenwerkten.535 Hoewel Van Mook op 24 juli 1947 tegenover 
Jonkman nog meende dat de inname van Djocja voor de Nederlanders grote 
problemen bij het herstel van orde en gezag zou opleveren, was hij enkele 
dagen later toch van gedachten veranderd. Op 26 juli 1947 berichtte Van 
Mook aan Jonkman dat de snelheid van de operaties de vraag deed rijzen of 
niet doorgestoten moest worden naar Djocja. Zijn analyse was dat de repu
blikeinse weerstand niets meer voorstelde en dat de Nederlandse (-Indische) 
troepen overal als bevrijders werden ingehaald. Men moest volgens hem
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Djocja een ultimatum stellen inzake stopzetting van de vernielingen en de 
vijandelijke propaganda, waarna bij verwerping van dit ultimatum kon 
worden opgetreden. Anders moest gevreesd worden dat de Nederlandse 
positie in de ogen van de Indonesiërs halfslachtig zou zijn, hetgeen zijn 
weerslag kon hebben op de samenwerking met de Nederlanders.536 Vanuit 
de militaire en civiele staven kreeg Van Mook hiervoor steun. Zo had Iden- 
burg aan Van Mook laten weten dat het welhaast onmogelijk was de militai
re actie te stoppen langs de voorgenomen lijnen. Aanknopend bij zijn tegen
over de uit Nederland overgekomen ministers Beel en Jonkman gehouden 
betoog omtrent de meest levensvatbare vorm van een federatie in Indonesië, 
zag hij in een afronding van de actie tegen de Republiek een goede mogelijk
heid de Republiek blijvend in omvang te kortwieken als voorwaarde voor 
een werkelijke evenwichtige opbouw van de federatie in Indonesië. De Re
publiek diende derhalve na bezetting te worden opgedeeld in afzonderlijke 
staatjes die in omvang en betekenis niet te zeer zouden afwijken van de niet- 
republikeinse deelstaten.537 Ook Schermerhorn drong, mede namens Van 
Poll, in een brief aan Beel en Jonkman op 27 juli 1947 aan op uitbreiding van 
de actie, teneinde déze Republiek weg te vagen en daardoor ook een grote 
groep republikeinse ambtenaren te kunnen winnen. Een progressieve poli
tiek eiste volgens hem dat men een ingeslagen weg - waarbij de CG- 
voorzitter doelde op het scheppen van voorwaarden om "Linggadjati" uit te 
voeren - ook daadwerkelijk zou afleggen. Dat kon betekenen dat men binnen 
de Republiek de extremisten zou verwijderen om met een niet-extremistische 
Republiek voort te gaan.538

De hiervoor genoemde adviezen van Van Mook en Schermerhorn kwa
men in het kabinetsberaad van 28 juli 1947 aan de orde. Jonkman was door 
ziekte verhinderd eraan deel te nemen. De minister van O.G. heeft getracht 
vanaf zijn ziekbed zijn departement nog zoveel mogelijk te besturen; op 2 
augustus 1947 vergaderde het kabinet zelfs in zijn slaapkamer. Vanaf 4 au
gustus 1947 zou Jonkman weer aan de kabinetszittingen deelnemen, totdat 
op 28 augustus 1947 zou blijken dat hij, door de Japanse interneringstijd be
roofd van zijn lichamelijke veerkracht, weer ten prooi viel aan zijn oude 
kwaal en voor enige tijd de zorg voor O.G. moest overdragen aan premier 
Beel, die in de augustusmaand 1947 zich op dit terrein sterk zou doen gel
den. De verdeeldheid binnen het kabinet over de vraag of Djocja met de rest 
van de Republiek moest worden bezet, die enkele weken de beraadslagingen 
zou beheersen, werd op 28 juli onmiddellijk zichtbaar. Beel vond dat verder 
ingrijpen alleen mogelijk was wanneer voor het oog van de wereld kon wor
den duidelijk gemaakt dat de houding van de Republiek dit rechtvaardigde. 
De socialistische ministers wezen zelfs dit soort nuances af. Zij moeten maar 
al te goed op de hoogte zijn geweest van het standpunt dat de partijleiding 
van de PvdA nog diezelfde dag zou uitbrengen, waarin de partij zonder 
meer uitging van letter en geest van de radiorede van de premier en de ver
klaringen van de minister van O.G. in het Kamerdebat van 23 en 24 juli 1947
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inzake de beperktheid van de actie in Indië in omvang en tijdsduur. Aan de 
Linggadjati-beginselen als richtsnoer van de politiek der regering diende 
volgens het PvdA-partijbestuur onverkort te worden vastgehouden; het par
tijbestuur achtte bovendien het tijdstip voor nieuwe besprekingen met de 
Republiek nabij gekomen.Vos, Mansholt en vooral Drees wensten dan ook 
vast te houden aan de beperkte opdracht aan de landvoogd. Drees wees zo
wel op de buitenlandse als binnenlandse complicaties als dit standpunt werd 
verlaten, waarbij hij in het bijzonder de voorlichtingscampagne binnen de 
PvdA over de doeleinden bij de beperkte politiële actie voor ogen had. Ne- 
her, Van Maarseveen en Fiévez vonden dat van de Republiek een staakt-het- 
vuren moest worden geëist, zodra de beperkte actie was voltooid. Een beslis
sing werd over dit agendapunt nog niet genomen.539 Beel liet vervolgens 
Van Mook weten dat uitbreiding van de actie onverantwoord zou zijn, van
wege de nationale en internationale repercussies. Wel werd Van Mook uit
genodigd nadere motiveringen voor een dergelijke uitbreiding van de mili
taire actie te leveren, indien daarvoor een dringende noodzaak zou bestaan. 
De regering wenste echter de beslissing aan zich te houden.540 In een tele
gram dat dit bericht uit Den Haag heeft gekruist, gaf Van Mook echter al een 
reeks argumenten voor verder optrekken naar Djocja, in wezen een herha
ling van zijn eerdere betoog ten gunste van een dergelijke uitbreiding van de 
militaire actie.541 Uiteraard bepleitten de militaire bevelhebbers in Indië, 
Pinke en Spoor, bij de opperbevelhebbers Helfrich en Kruis voortzetting er
van, omdat stopzetting van de actie in de ogen van Pinke en Spoor een mis
daad zou zijn tegenover de coöperatief gezinde bevolking. Het was het ar
gument dat ook bij Van Mook zelf voorop stond.542 Ongetwijfeld hebben de 
argumenten van de civiele en militaire top in Indië ten gunste van uitbrei
ding van de operatie-Product met de inname van het republikeinse macht
scentrum hun effecten op de diverse ministers, die hiervan op de hoogte 
werden gesteld, niet gemist.543

Toen de ministerraad op 30 juli 1947 bijeenkwam in buitengewone zitting 
om de nadere argumentatie van Van Mook ten gunste van uitbreiding van 
de operatie-Product te bespreken, was intensief vooroverleg tussen Beel en 
Jonkman gehouden. Uit de mededelingen van Beel bij het begin van de ver
gadering kon worden afgeleid dat de argumenten van Van Mook, die zich 
bezorgd had getoond over het onverzoenlijke karakter van déze Republiek 
met alle gevolgen voor de toekomst, zwaar hadden gewogen. Beel had dan 
ook begrip voor de gedachtengang van Van Mook, zij het slechts in militair 
opzicht. Politiek achtte Beel een verder optrekken op dat moment niet mo
gelijk. Tegenover het parlement en het buitenland konden verdere maatre
gelen tegen de Republiek slechts worden verdedigd, nadat was getoond dat 
ernstig was gestreefd naar serieuze beperking van de actie. Dat hield overleg 
in na voltooiing van de doelen van de beperkte actie, zij het op voorwaarden, 
zoals stopzetting van de vijandelijkheden, de erkenning van de Nederlandse 
verantwoordelijkheid voor de Indische archipel op dat moment, de vaststel-
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ling van nieuwe demarcatielijnen, een regeling van de kwestie van de gijze
laars, "het ecarteren van kwaadaardige leiders" en de uitlevering van Duit
sers en Japanners. Wel zouden volgens Beel de V.S. en Engeland op de 
hoogte kunnen worden gesteld van de mogelijkheid van een noodsituatie, 
waarbij Nederland tot verdere actie zou kunnen worden gedwongen voor 
het geval extremisten in Djocja elk overleg met Nederland zouden blokkeren. 
Beel rekende er op dat in de tussentijd de CG, die op overkomst naar Ne
derland had aangedrongen (op de CG-positie na de politiële actie zal afzon
derlijk worden ingegaan in: Moet Djocja worden bezet? II), naar Nederland zou 
zijn teruggekeerd en de regering van advies zou kunnen dienen. De ge- 
dachtengang van Beel kwam overeen met hetgeen minister Neher in een 
aparte nota over het vraagstuk ten behoeve van dit kabinetsoverleg had 
ontwikkeld.544 Met klem stelde Beel dat men tegenover de Indonesiër moest 
tonen zijn woord - in dit geval: de gestelde doelen van de militaire actie - te 
kunnen houden. Een uitbreiding van de actie kon op dat moment niet wor
den gerechtvaardigd door de tijdnood.

Drees liet onmiddellijk weten niets te voelen voor uitbreiding van de actie. 
De top in Indië had hem niet overtuigd. Na uitvoering van de beperkte actie 
diende de weg tot verder overleg bewandeld te worden. "Handelen wij an
ders dan plegen wij bedrog, zowel tegenover Indië als tegenover de Kamer", 
aldus Drees. Van Mook realiseerde zich volgens Drees niet wat de gevolgen 
zouden zijn van zijn voorstel om door te stoten naar Djocja. Drees was van 
mening dat het uitschakelen van Djocja, als verzamelpunt van alle leidende 
figuren, vérstrekkende invloed zou hebben. Het was goed mogelijk dat coö
peratieve groepen dan niet meer bereid zouden zijn tot samenwerking met 
Nederland. De minister van Sociale Zaken bepleitte juist een zachtere toon 
en minder scherp gestelde voorwaarden om, na de verscherping van de situ
atie door de politiële actie, de sfeer voor overleg te scheppen. Drees had met 
zijn heldere betoog de toon gezet voor de stellingnames van de overige 
PvdA-ministers en niet nagelaten indruk te maken op de rest van het kabi
net. Zo wees minister Vos op de spanningen in de vakbeweging, die bij een 
voortgezette actie tot uitbarsting konden komen. Verder maakte hij zich als 
minister van Verkeer zorgen over de toegenomen onvrede in het buitenland 
over het Nederlandse optreden. Daarbij dacht hij in het bijzonder aan de 
problemen voor de luchtvaart bij het verkeer op Indië (vliegverkeer via India 
bemoeilijkt). Vos was verder niet bereid zich door Van Mook tot verdere 
stappen te laten verleiden, aangezien hij diens voorlichting over de toestand 
wantrouwde. De man, die al grote problemen had gehad met de besluitvor
ming over de beperkte actie, wilde dat werd vastgehouden aan de eenmaal 
ingenomen gedragslijn die hij tenslotte had aanvaard. Ook Mansholt kon 
onmogelijk het advies uit Batavia volgen. Het op de voorgrond treden van 
extremisten in de Republiek ten gevolge van de actie, zoals Batavia als ar
gument had gehanteerd, was volgens Mansholt te verwachten geweest. Hij 
voorzag slechts grote problemen bij een verdere actie, waarbij hij met name
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dacht aan de moeite die de PvdA had gehad met een beperkte actie. Aan 
Nederlandse zijde diende naar de mening van deze minister het einde van 
de politiële actie te worden gemarkeerd, een Federale Regering moest in In
dië worden opgezet en contact moest worden gezocht met de Republiek, zo 
nodig via derden. Tenslotte wenste Mansholt dat Batavia stipt aan de door 
de regering gewenste gedragslijn werd gehouden. Lieftinck constateerde dat 
Van Mook andere dan militaire argumenten liet wegen ten gunste van de 
inname van Djocja. Volgens de minister van Financiën onderschatte Van 
Mook hiermee de positie van de Republiek, die in het Indonesische nationa
lisme een bijzondere plaats wegens het eerstgeboorterecht bleef innemen. 
Lieftinck deelde het wantrouwen in deze Republiek, maar zag niet goed hoe 
Nederland duidelijk kon maken met een andere Republiek liever zaken te 
doen. Hij sloot zich derhalve aan bij de standpunten van Drees, Vos en 
Mansholt. Maar ook bij de KVP-ministers was er weinig enthousiasme te be
speuren voor het advies van de landvoogd. Slechts Van Maarseveen liet we
ten wantrouwen te hebben in de mogelijkheden op succes bij overleg en te 
vrezen dat de Republiek een communistische en extremistische koers zou 
gaan varen. Vandaar dat hij meende een noodsituatie te moeten constateren, 
waarin verder optrekken naar Djocja niet opgehouden kon worden door de, 
door de regering in haar verklaring aangegane, beloften. De regering was 
daaraan volgens hem in die situatie niet gebonden. Wel liet de minister van 
Justitie in het verdere verloop van het beraad weten zijn eigen standpunt te 
willen verloochenen en de fase van overleg te willen volgen, onder bemid
deling van de V.S. en Engeland die van de noodsituatie op de hoogte dien
den te worden gesteld. De minister van Oorlog, Fiévez, verklaarde welis
waar geschokt te zijn in het vertrouwen dat langs redelijke weg in Indië een 
oplossing zou kunnen worden gevonden, maar hij zei wel - gelet op de totale 
situatie zoals de samenhang van het kabinet - vast te willen houden aan een 
beperkte actie, waarna onderhandelingen zo nodig in het uiterste geval via 
bemiddeling door derden moesten worden geopend. Alleen wanneer aan 
enkele noodzakelijk te stellen voorwaarden niet zou worden voldaan, was de 
regering moreel volkomen gerechtigd een verdergaande actie te bevelen. 
Van de partijloze ministers koos ook minister van Buitenlandse Zaken Van 
Boetzelaer tegen een verdergaande actie. Gelet op hetgeen hij aan de verte
genwoordigers van verschillende landen had medegedeeld, zou een plotse
linge actie naar Djocja naar zijn mening moeilijk anders dan als woordbreuk 
kunnen worden gekwalificeerd.

Beel concludeerde dat de Raad eenstemmig verdergaande actie dan voor
zien in "Product" onverantwoord achtte uit politiek oogpunt, gelet op de ge
volgen voor het kabinet, voor de verhouding tegenover het parlement, het 
Nederlandse volk en het buitenland. Aan de beperkte actie moest volgens de 
premier daarom "streng de hand worden gehouden". Aan de landvoogd zou 
worden verzocht te berichten wanneer het einde van de beperkte actie kon 
worden verwacht. "Op een met onze waardigheid in overeenstemming zijn-
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de wijze" zou met vertegenwoordigers van de Republiek contact worden 
opgenomen - bijvoorbeeld door de pas in New-Delhi benoemde ambassa
deur A.Th. Lamping met Sjahrir in India - waarbij vruchtbaar overleg slechts 
mogelijk werd geacht, indien aan een aantal voorwaarden - Beel had die in 
het beraad al opgesomd - zou zijn voldaan. Nederland zou open staan voor 
de verlening van goede diensten door de V.S. en Engeland. De ambassadeurs 
zouden worden ingelicht conform de rapporten van de adviseurs. Het bui
tenland zou er op worden voorbereid dat Nederland zich verplicht zou zien 
naar Djocja op te rukken, indien extremisten overleg zouden hinderen. De 
vorming van een Federale Raad in Indië zou worden voorbereid. Aldus de 
door Beel samengevatte besluiten van het kabinetsoverleg.

Nadat een beslissing was genomen over de uitzending van een minister 
naar Batavia ter toelichting van het kabinetsbesluit - hetgeen hieronder nader 
in het licht van de politiek van Beel zal worden gespecificeerd -, werd de be
sluitenlijst van dit kabinetsberaad van 30 juli 1947 afgerond met de beslissing 
over de vraag hoe de Nederlandse belangen voor het internationale forum 
van de Veiligheidsraad van de V.N. zouden worden behartigd. Tijdens de 
vergadering was namelijk bericht dat Australië het geschil tussen Nederland 
en de Republiek aanhangig zou maken bij de Veiligheidsraad. Het kabinet 
besloot om de met ingang van 31 juli 1947 tot ambassadeur in Washington 
benoemde oud-minister Zonder Portefeuille in het kabinet-Beel en voormalig 
Nederlands vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad (wisselzetel voor 1946) 
Van Kleffens te vragen de Nederlandse belangen in deze raad te behartigen, 
samen met nader aan te wijzen deskundigen. Gepoogd zou worden, zo be
sloot tenslotte het kabinet, om België (tijdelijk lid van de Veiligheidsraad) 
aan Nederlandse zijde te krijgen. Minister Schagen van Leeuwen, die zich 
doorgaans onthield van deelname aan besprekingen met politieke inslag ge
zien zijn opvatting van zijn functie als partijloos minister in dit kabinet, ver
klaarde naar aanleiding van de samenvatting door Beel dat hij begrip had 
voor de politieke overwegingen die hadden gevoerd tot deze conclusies, 
maar dat hij geen vertrouwen had in verder overleg met de Republiek en de 
ergste gevolgen vreesde bij bemoeienis door de Veiligheidsraad van de V.N. 
met het geschil. Het was een eerste aanzet tot zijn onverzoenlijke stellingna- 
me inzake Indië, die hem in het najaar van 1947 zou nopen tot vertrek uit het 
kabinet-Beel.545

Een omineus besluit van het kabinet op 30 juli 1947 betrof de uitzending 
van minister Neher, de sinds 28 februari 1947 optredende PvdA-minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting, voor een reis naar Batavia. Het was Beel 
zelf die naar aanleiding van de eerder genoemde nota van Neher betreffende 
een aantal nogal straffe voorwaarden ter beëindiging van het conflict tussen 
Nederland en de Republiek, met de suggestie was gekomen om Neher naar 
Indië te laten reizen om bovenal te zorgen dat Batavia stipt de door het kabi
net in Den Haag uitgestippelde koers zou nakomen. Nu het kabinet in Den 
Haag had besloten de militaire operaties volgens plan af te ronden en -
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voorlopig - de Republiek als zelfstandige entiteit de kans te geven met Ne
derland tot overeenstemming te komen, was het gewenst Batavia in te lich
ten over de verschillende overwegingen in Den Haag en vervolgens Den 
Haag uit eerste hand te kunnen berichten over de ontwikkelingen in Indië. 
Dat het er om ging spannen na de afsluiting van de (beperkte) actie- 
"Product" was immers te voorzien. In reactie op de suggestie van Beel heeft 
Mansholt verklaard liever Vos of Drees naar Indië te zien gaan, gezien het 
vertrouwen dat deze beide personen bij bepaalde groepen in het land geno
ten. Mansholt duidde hiermee aan dat Neher weliswaar de naam had een 
krachtig bestuurder te zijn, maar ook een gematigd sociaal-democraat, die 
zeker in de Indische zaak een middenpositie innam. De eerder aangehaalde 
notitie van Neher over de afwikkeling van de politiële actie gaf hiervan blijk. 
Omdat Neher echter juist geacht werd de beide richtingen in het kabinet in 
de Indische zaak te kunnen vertegenwoordigen, was hij voor de KVP de 
aangewezen kandidaat. Vandaar dat de KVP-er Fiévez liet weten in verband 
met de nuanceringen van de inzichten de voorkeur te geven aan Neher, 
waarop Beel vervolgens meedeelde Drees, in verband met de plaats van deze 
PvdA-minister in het kabinet, tegen de achtergrond van de ontwikkelingen 
rondom Indië liever in Nederland te weten. Het kabinet werd het eens over 
de uitzetting van Neher naar Indië. Beel heeft niet kunnen bevroeden dat hij 
door de uitzending van Neher naar Indië zijn eigen kamp heeft beroofd van 
een mogelijke aanhanger, toen het er binnen het kabinet op aankwam te be
slissen over de keuze tussen verder oprukken naar Djocja of de VR-besluiten 
af te wachten (18 augustus 1947). Zoals beschreven zal worden heeft de af
wezigheid van Neher bij die gelegenheid echter gezorgd voor een patstel
ling, die de rooms-rode coalitie heeft gered. In zoverre is het goed dat Jonk
man niet kon worden uitgezonden. Jonkman zelf, die Neher als afgezant 
steunde, kon niet voor een missie naar Indië worden bestemd, omdat noch 
de Haagse beslommeringen, noch zijn gezondheid ruimte lieten voor een 
dergelijke onderneming. Terecht heeft Schermerhorn de uitzending van Ne
her - die op 12 augustus 1947 vertrok en op 2 september 1947 in het gezel
schap van Van Mook in Nederland terugkeerde - buiten de CG om gezien als 
een affront en een inleiding op de opheffing van de CG. Neher zou overigens 
een half jaar na de opheffing van de CG gaan optreden als één van de Gede
legeerden van het Opperbestuur om de landvoogd in zijn taak bij de recon
structie van Indië bij te staan. Beel heeft derhalve van de crisis rondom de 
politiële actie gebruik gemaakt om - nu de PvdA eenmaal over de Rubicon 
van de hardere koers tegenover de Republiek was gegaan - een personele 
wisseling binnen de Indische posten door te voeren, die uitzicht bood op in
williging van de Nederlandse eisen door de Republiek, zonder dat de poli
tieke verhoudingen ogenschijnlijk waren aangetast. In dit licht is het begrij
pelijk dat Beel, zoals verderop zal worden beschreven, begin augustus 1947 
de nodige blokkades opwierp tegen het plan om Schermerhorn naar de V.S. 
te doen reizen om de Nederlandse vertegenwoordiging bij de V.N., in het
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bijzonder in de vergaderingen die de Veiligheidsraad aan de gebeurtenissen 
in Nederlands-Indië zou wijden, bij te staan. De PvdA-politici hebben zich er 
toe beperkt de confrontatie met de KVP op de hoofdlijn - géén uitbreiding 
van de actie; aanvaarding van alles wat tot overeenstemming met de Repu
bliek kon voeren - aan te gaan, zoals het overleg in de regeringsboezem in de 
maand augustus 1947 zou uitwijzen.546

De kern van het besluit van het kabinet op 30 juli 1947 heeft er toe geleid 
dat "Product" volgens plan is afgewikkeld. Daarbij moest het op dat moment 
voorlopig blijven. In Nederlands-Indië mokten personen als Spoor, Iden- 
burg, de president van Oost-Indonesië Soekawati en Van Mook nog wat na 
over de in hun ogen onjuiste, door partijpolitieke belangen en een overschat
ting van de internationale factor beheerste, beslissing. Halverwege augustus 
1947 zou Van Mook nogmaals een poging doen een doorstoot naar Djocja 
aanvaard te krijgen, hetgeen zou leiden tot de ernstigste crisis in het kabinet 
gedurende de periode-Beel; weliswaar wist Van Mook toen belangrijke me
destanders - ook PvdA-ministers - te werven, maar geen beslissing ten gun
ste van zijn voorstel te verkrijgen.547 Op de dag dat operatie-"Product" zoals 
voorzien zou eindigen - namelijk om 24.00 uur op 4 augustus 1947 - weet 
Spoor in een bespreking op het hoofdkwartier van de Generale Staf in Ne- 
derlands-Indië de belemmering door de regering in Den Haag op de vol
tooiing van de actie tegen het hetzerige Djocja aan "de ongezonde politieke 
en parlementaire verhoudingen daar te lande". Vooral de PvdA had het in 
zijn ogen gedaan. Gelet op de hieronder nader uiteen te zetten acties in het 
forum van de Verenigde Naties en het voorstel tot bemiddeling van de kant 
van de V.S. bleef niets anders over dan de operaties volgens plan te doen be- 
eindigen, aldus Spoor. Wel zouden de ingenomen gebieden zodanig worden 
afgerond, dat zij militair tactisch aanvaardbaar waren, hetgeen de bezetting 
van enkele plaatsen en een deel van het eiland Madoera op en om de laatste 
actiedag inhield. Binnen de ingenomen gebieden zou zorg worden gedragen 
voor de bescherming van de Nederlandse troepen en de bevolking, alsook 
voor het herstel van orde en veiligheid. Van Mook twijfelde er natuurlijk aan 
of de afwikkeling van de gang van zaken positief zou zijn, al zag hij in dat 
eerst de onhoudbaarheid van de toestand zou moeten worden aangetoond 
alvorens verder zou kunnen worden opgetrokken. Om op alles voorbereid te 
zijn werd bevolen dat de dislokatie en de opstelling van de Nederlandse 
troepen aan de nieuwe demarcatielijnen zodanig zou zijn dat de aanval op 
Djocja (volgens operatie-"Rotterdam", welke is bijgesteld en van de code
naam "Cato" - waarover verderop meer - is voorzien) elk moment kon wor
den geopend.548 Toch zou het tot eind december 1948 duren alvorens in ge
heel andere politieke omstandigheden deze sprong naar Djocja inderdaad 
zou worden gewaagd.
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Het internationale forum: de Veiligheidsraad en de staking van de vijandelijkhe
den

Zoals eerder beschreven, heeft het kabinet bij zijn beslissing om Djocja 
conform de eerder genomen besluiten omtrent de militaire operaties te ont
zien niet alleen de binnenlandse politieke verhoudingen, in het bijzonder de 
kans op een breuk in het kabinet, gewogen, maar ook de buitenlandse reac
ties op het Nederlandse optreden voor zover die al bekend waren of konden 
worden voorzien. Kort na het begin van de militaire operaties bleek die bui
tenlandse factor zo snel in gewicht toe te nemen, dat een autonome beslis
sing van Nederland ten gunste van een onmiddellijke doorstoot naar Djocja 
illusoir was geworden, zoals Van Mook met spijt op 4 augustus 1947 moest 
constateren. Bij de reacties in het buitenland op de militaire acties in Neder- 
lands-Indië kan onderscheid worden gemaakt tussen het westers blok, te 
weten de V.S., Engeland en Frankrijk, en het Verre-Oosten-blok, waartoe 
Australië en India konden worden gerekend. Met het westers blok had Ne
derland wel vriendschappelijke relaties, maar - met uitzondering van Fran
krijk - geen overeenstemming over de te volgen politiek inzake de dekoloni
satie in Indië. De Amerikaanse politiek in Azië was er op dat moment op ge
richt zich uit het koloniale verleden loswekende landen zo mogelijk in wes
terse sfeer te houden en te voorkomen dat deze "nieuwe" landen in commu
nistisch vaarwater werden gedreven. Dit beleid paste in de globale visie van 
de V.S. op dat moment: op 12 maart 1947 hadden de V.S. immers de uitda
ging van het communisme aangenomen door steun aan vrije bedreigde vol
ken te beloven (afkondiging van de zgn. Truman-doctrine) en in een aantal 
gevallen daarnaast civiele financiële hulp in het vooruitzicht gesteld 
(aankondiging door Secretary of State G.C. Marshall op 5 juni 1947). De 
Koude Oorlog tussen het Westerse en het communistische blok - met China 
als een nog onzekere factor - begon op toeren te komen (zie Band A, hfdst. II, 
par. I.3.a; Band B, hfdst. IV, par. V.3.A). Het ideële motief - het zelfbeschik
kingsrecht van de naties, ooit door president Wilson (1913-1920) als een van 
zijn punten in het vaandel genomen - ontbrak aan deze Amerikaanse Azië- 
politiek vanzelfsprekend niet. Bovendien hadden de V.S., anders dan in In- 
dochina, economische belangen in Indië. Deze mengeling van geopolitieke 
overwegingen, economische belangen en ideële motieven had al vóór en ge
durende de oorlog geleid tot een kentering in de Amerikaanse benadering 
van het Nederlands koloniaal bewind, dat door de gedwongen herschikking 
van de wereld na de oorlog alleen maar kon worden versterkt. Het was dan 
ook niet verwonderlijk dat de V.S. meenden dat in het geschil tussen Neder
land en de Republiek arbitrage had moeten worden toegepast en dat bovenal 
gezorgd moest worden dat na pacificatie snelle economische opbloei in Indië 
kon worden bereikt. Bevin in Engeland was door het uitbreken van de vijan
delijkheden onaangenaam getroffen. De Labour-regering kon moeilijk ideëel 
en praktisch begrip opbrengen voor het Nederlandse optreden in een regio, 
waar Engeland traditioneel grote belangen had en bovendien bezig was een
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conflictloze dekolonisatiepolitiek te beproeven. De Franse regering had met 
het oog op Indochina wel begrip voor de Nederlandse houding.549 Met het 
Verre-Oosten-blok bleek na het militair optreden een grote kloof te zijn ont
staan: de genoemde landen lieten het regionaal belang, dat gebaat was met 
een rustige inpassing van het nieuwe Indonesië, zwaarder wegen dan de 
betrekkingen met Nederland. In Australië waren regering (Labour) en vak
organisaties en groepen studenten fel gekant tegen het optreden van Neder
land: op alle mogelijke manieren trachtte dit land in de gelederen van de 
jonge Aziatische naties te worden opgenomen, afstand te nemen van de ko
loniale machten in Europa en aldus controverses in de regio te voorkomen. 
De zaakgelastigde in Delhi moest uiteraard melden dat Nehru, na contacten 
met de rondreizende Sjahrir, verklaard had dat de volkeren van Azië de 
oorlog in Indonesië niet zouden dulden: een logisch gevolg van het verwante 
dekolonisatieproces, waarin India zelf verkeerde. Nog in maart 1947 had 
Nehru een republikeinse vertegenwoordiging ontvangen voor de op zijn ini
tiatief georganiseerde "Asian Relations Conference" in New Delhi, waarvoor 
de Nederlandse blokkade via een Egyptisch vliegtuig (dat de erkenning door 
Egypte van de Republiek als onafhankelijke staat per koerier had gebracht) 
met succes kon worden doorbroken. Nederland trachtte nu wel te wijzen op 
het politiële karakter van het militaire optreden en op het vasthouden aan 
"Linggadjati": dat was alles te subtiel voor het buitenland en zeker voor de 
publici teitsmedia ,550

Kon de Amerikaanse gedachte over arbitrage tussen Nederland en de Re
publiek nog worden betwist, omdat het onjuist leek de Nederlandse soeve
reiniteit in Indië voorwerp van arbitrage (uitgaande van gelijke partners) te 
laten zijn - vanwege de impasse op dit punt was de actie immers onderno
men -, dat lag moeilijker ten aanzien van het aanbod van goede diensten 
(niet afhankelijk van de status van de partijen) van de kant van de V.S. of 
Engeland of de bemoeienis van de V.N. met het geschil. Nederland was te 
zeer afhankelijk geraakt van Amerikaanse hulp - het contract met de door de 
V.S. beheerste Wereldbank voor de fel begeerde lening van 195 miljoen dol
lar stond op het punt getekend te worden (7 augustus 1947), zie Band B, 
hoofdstuk IV, par. V.2.b - om de Amerikaanse zienswijze op de Indonesische 
kwestie te negeren; Engeland was een belangrijke handelspartner en leve
rancier van militair materieel. Beide Angelsaksische mogendheden waren 
eerder door Nederland ingeschakeld om druk op de Republiek uit te oefenen 
om de Nederlandse voorstellen van 27 mei 1947 te accepteren, zodat ook om 
deze reden de genoemde mogendheden er recht op hadden hun zienswijze 
gerespecteerd te zien. De behandeling van het geschil in Indië voor het fo
rum van de V.N. vroeg van de Nederlandse regering echter de meeste over
tuigingskracht. Niet alleen had Nederland zich te zeer verankerd in de V.N. 
als uitgangspunt voor het buitenlands beleid - het "one-worId"-concept (zie 
in dit boek: hoofdstuk II in Band A, par. II) - om dit forum niet serieus te ne
men. Bovendien had de Nederlandse regering de Veiligheidsraad (VR) op de
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hoogte gesteld van de onderhandelingen met de Republiek Indonesia en van 
het besluit om tot militaire actie over te gaan in vervolg van de behandeling 
van de klacht van de Oekraïne in de VR begin 1946. Ook had Nederland re
kening te houden met de wens van de "founding fathers" van de V.N. dit 
orgaan vredestichtend successen te doen boeken. Tenslotte kon Nederland 
de regionale belangen in de V.N., zoals die in Azië rondom Indonesië speel
den, niet miskennen. Al met al was Nederland als middelgrote mogendheid 
zonder financiële spankracht door de militaire actie in Indië tegenover be
langrijke en betrokken mogendheden in een lastige positie gekomen. Welk 
besluit van de VR was nog aanvaardbaar, welk niet?

Zoals al vermeld, moest Van Boetzelaer in het kabinetsberaad van 30 juli 
1947 melden dat Australië het geschil in de V.N. wilde brengen en wel in de 
VR. Het VR-lid Australië deed een beroep op de VR om onmiddellijk actie te 
ondernemen op basis van art. 39 van het Handvest van de V.N., dat het mo
gelijk maakt om bij de vaststelling van een bedreiging van de vrede, een in
breuk op de vrede of een aanvalsdaad de VR aanbevelingen te laten doen of 
beslissingen te doen nemen om de internationale vrede en veiligheid te 
handhaven of te herstellen. De Australische regering stelde onmiddellijke 
stopzetting van de vijandelijkheden en arbitrage tussen Nederland en de Re
publiek op basis van art. 17 van het Akkoord van Linggadjati voor. Met dit 
doel vroeg Australië dat de VR zonder uitstel bijeen zou komen. Het was 
niet het enige succes dat de diplomatie van de Republiek meende te kunnen 
boeken. Niet alleen was het beroep op Australië gehonoreerd, maar ook de 
poging van gematigde en gezaghebbende republikeinen als hadji Agoes Sa- 
lim, de vice-minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek en Sjahrir, de 
voormalige premier, om respectievelijk de Arabische Liga en India te winnen 
voor het plan om het conflict in Indië voor het wereldforum te brengen bleef 
niet zonder succes. De Arabische Liga, geïnvolveerd in de kwestie-Palestina 
(zie in dit boek: Band A, hoofdstuk II, par. IV. e), deed een beroep op pre
mier Nehru van India, die persoonlijk benaderd werd door Sjahrir. India, dat 
zelf het Britse bewind afschudde, had uiteraard sympathie voor de republi
keinse zaak. Aldus was de tweede brief, die op dezelfde 30e juli 1947 bij de 
VR binnenkwam, afkomstig van Nehru als minister van Buitenlandse Zaken 
van India. De Indiase regering vroeg in deze brief de VR stappen te onder
nemen op grond van art. 34 van het Handvest, dat de VR machtigt elk ge
schil dat tot internationale wrijving aanleiding zou kunnen geven te onder
zoeken om vast te stellen of het voortduren van het geschil de handhaving 
van de internationale vrede in gevaar zou brengen. De voorzitter van de VR - 
naast de permanente leden bestaande uit Australië, België, Brazilië, Colum- 
bia, Polen en Syrië -, de Pool Oscar Lange, bracht de binnengekomen brieven 
in bespreking op 31 juli 1947, waarop de VR besloot de ̂ genoemde klachten 
op de agenda te plaatsen. De Belgische vertegenwoordiger in de VR, F. van 
Langenhove, deed het voorstel om de vertegenwoordigers van Nederland en 
India voor de debatten in de VR uit te nodigen. De Nederlandse Permanente
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Vertegenwoordiger bij de V.N., jhr. J.W.M. Snouck Hurgronje, had al om 
toelating van Nederland verzocht. Hij kon aankondigen dat Nederland in de 
VR zou worden vertegenwoordigd door Van Kleffens die bijgestaan zou 
worden door de ambassadeur in Ottawa, oud-minister van Buitenlandse Za
ken (1 maart 1946-3 juli 1946) dr. J.H. van Roijen.551 Van Kleffens had, nadat 
hij het verzoek van de Nederlandse regering had gekregen om de Neder
landse belangen in de VR te verdedigen, Den Haag laten weten weinig voor 
deze taak te voelen, uit vrees ook voor de schade dientengevolge aan zijn 
positie als ambassadeur in de V.S.. Van Kleffens heeft zich niettemin naar de 
wens van Den Haag gericht en getracht met de schamele instructies die hem 
ter beschikking stonden weerwerk te geven in de VR. Hij zou dit met verve 
doen, hoewel hij altijd al voor de onderschatting van de internationale kant 
van het Indonesische vraagstuk had gewaarschuwd: hij kon nu puin rui
men.552

Van Kleffens moest op 31 juli 1947 zich onmiddellijk weren tegen de po
ging van Australië om naast Nederland ook de Republiek in de VR toe te la
ten. Dat was volgens Van Kleffens niet in de haak, want de Republiek was 
geen soevereine staat: zij had slechts de-facto betekenis als deelstaat in een te 
scheppen federatie. Daarbij wist de Nederlandse vertegenwoordiger te her
inneren aan de Japanse hand in de opzet van deze Republiek. De vertegen
woordigers van Australië, India en Syrië betoonden zich niet onder de in
druk van het betoog van Van Kleffens. Het gevolg hiervan was dat de voor
zitter van de VN voorstelde om eerst een beslissing te nemen over de resolu
tie van Australië, waarin staking van de vijandelijkheden en arbitrage werd 
gevraagd. De kwestie van de toelating van de Republiek, wellicht mogelijk 
terwille van het geven van inlichtingen, aldus de voorzitter, kon later wor
den behandeld. Op 12 augustus 1947 kwam daarom het verzoek van Sjahrir 
als vertegenwoordiger van de Republiek tot toelating tot de VR aan de orde 
ondersteund door de Sovjet-Unie, Polen, Columbia, India en Australië. Het 
standpunt van Van Kleffens werd gesteund door Engeland en België. De 
vertegenwoordiger van de V.S. wenste geen uitspraak te doen over de status 
van de Republiek, maar achtte een uitnodiging aan de Republiek om de zit
ting van de VR inzake het geschil in Indië bij te wonen gewenst met het oog 
op het geven van inlichtingen (conform het Huishoudelijk Reglement van de 
VR, art. 39). Het daarop in stemming gebrachte voorstel de Republiek tot de 
VR bij de discussies toe te laten, werd aanvaard met 8 stemmen voor en 3 
tegen (België, Frankrijk, Engeland). De toelating zou geen enkele uitspraak 
betekenen over de status van de Republiek, aldus de context. Het op een 
suggestie van Van Kleffens aansluitend ingediende voorstel van België op 14 
augustus 1947 om dan ook Oost-Indonesië en West-Borneo tot de VR- 
debatten toe te laten haalde het evenwel niet, al waren de westerse Grote 
Mogendheden vóór dit voorstel en meenden ook Australië en Columbia dat 
een dergelijke toelating mogelijk moest zijn. De Oost-Indonesische regering 
had begin augustus 1947 overigens de Nederlandse regering laten weten het
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Nadat de ambassadeur van Nederland in de V.S., mr.E.N. van Kleffens, in de ochtend van 
31 juli 1947 zijn geloofsbrieven aan president Truman had overhandigd, reisde hij naar New 
York om Nederland te vertegenwoordigen bij de discussies in de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties over de door het uitbreken van de vijandelijkheden (begin politiële actie 
op 20/21 juli 1947) ontstane situatie in de Indonesische kwestie. De oud-minister van Bui
tenlandse Zaken (10 augustus 1939 - 1 maart 1946), die Nederland in de Veiligheidsraad 
(wisselzetel) in het jaar 1946 had vertegenwoordigd, vervolgens was opgetreden als voor
zitter van de Nederlandse delegatie naar de Economische en Sociale Raad van de V.N. en als 
minister Zonder Portefeuille tot 1 juli 1947 lid was geweest van het kabinet-Beel, is hier 
(rechts) op de foto afgebeeld in gesprek met de vertegenwoordiger van Australië in de Vei
ligheidsraad (wisselzetel), lt.col.W.R. Hodgson (links), op 31 juli 1947, de eerste dag van de 
zitting van de Veiligheidsraad die gewijd was aan de Indonesische kwestie, onder meer op 
verzoek van Australië. De Australiër Hodgson diende op deze dag een ontwerp-resolutie in 
om een einde te maken aan de vijandelijkheden in Indië. (Foto Spaarnestad)

"De Australische klacht was, zoals Uwe Excellentie weet, gegrond op hoofdstuk VII van het Handvest 
- de eerste maal in de geschiedenis van de Verenigde Naties dat dit geschiedde. Duidelijk was dit een 
poging om ons in een extra ongunstig licht te plaatsen." (Uit: Vertegenwoordiger in de Veiligheids
raad Van Kleffens aan minister van Buitenlandse Zaken Van Boetzelaer van Oosterhout, 2 augustus 
1947, in: Drooglever X, nr.128, p.198)
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optreden tegen de Republiek te beschouwen als een zuiver binnenlandse 
aangelegenheid conform "Linggadjati", bemoeienis van buitenaf af te wijzen 
en ernstig bezwaar te maken tegen alles wat kon lijken op waardering van de 
Republiek tot een soevereine staat.553

Na de kwestie van de toelating van de Republiek tot de debatten in de VR 
kon de aandacht gericht worden op de behandeling van de resolutie van 
Australië met betrekking tot de stopzetting van de vijandelijkheden en de 
toepassing van arbitrage als middel tot een vergelijk in het gerezen conflict. 
De resolutie werd aan het begin van de discussie met instemming van de 
Australische vertegenwoordiger door China geamendeerd met de aanvulling 
"of andere vreedzame middelen" voor de oplossing van het geschil. Van 
Kleffens kwam aan het woord, nadat de Franse en Sovjet-vertegenwoordi- 
gers in de VR om meer informatie over de kwestie hadden gevraagd, met 
name om te kunnen beoordelen in hoeverre de door Australië gewenste ar
bitrage en andere middelen konden worden ingezet om de vrede in het ge
bied te herstellen. De Indiase afgevaardigde meende echter dat de beëindi
ging van de vijandelijkheden voorop moest staan. In zijn interventie heeft 
Van Kleffens het Nederlandse standpunt over de noodzakelijkheid van de 
militaire actie uiteengezet. Centraal daarin stond de stelling dat de Republiek 
de uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati belemmerd had en niet 
alleen op het punt van de gemeenschappelijke gendarmerie. De Nederlandse 
regering voerde daarom volgens Van Kleffens politiële actie en geen koloni
ale oorlog. Alles was er op gericht weer met de republikeinen te onderhan
delen, zodra de orde was hersteld. De Nederlandse regering was niet afkerig 
van een helpende hand daarbij van de zijde van een bevriende mogendheid, 
bijvoorbeeld de V.S.. Na deze opmerkingen ging Van Kleffens er toe over de 
bemoeienis van de VR met het conflict te betwisten. De VR had volgens hem 
niet het recht om in te grijpen, aangezien het Handvest bedoeld was voor 
geschillen tussen soevereine staten. Het ging volgens hem in deze zaak om 
een uitsluitende bevoegdheid van Nederland volgens art. 2, lid 7, van het 
Handvest. Een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid was niet 
aan de orde. De VR had derhalve geen enkel recht zich in deze aangelegen
heid te mengen. Wel verklaarde hij namens de regering in Den Haag dat 
Nederland bereid was waarnemers naar alle gebieden in Indië te laten gaan, 
die verzocht zou worden omtrent hun bevindingen te rapporteren, een voor
stel dat Van Kleffens lanceerde om Australië de wind uit de zeilen te nemen. 
Van Kleffens waarschuwde tenslotte de VR er voor het constructieve werk 
van Nederland in de Oost niet te dwarsbomen, aangezien dan de verant
woordelijkheid voor de mislukking van dat werk bij de VR zou liggen.554

Op 1 augustus 1947 hield de VR twee zittingen over het geschil in Indië. 
Nu werd duidelijk dat het betoog van Van Kleffens niet veel indruk had ge
maakt, ook al was België voor Nederland in het krijt getreden. Zoals elders 
in dit boek al is opgemerkt probeerde België, dat als koloniale mogendheid 
(Congo) de problemen van Nederland maar al te goed begreep, in Benelux-
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kader (de douane-overeenkomst van 1944 was in de drie landen juist voor
werp van parlementaire goedkeuring en zou op 1 januari 1948 in werking 
treden, zie Band B, hfdst. V, par. III.d) met de partners één lijn te trekken, 
zoals in de Duitse kwestie (Band A, hfdst. II, par. III.1-2) en in de aanpak van 
het Marshall-aanbod (Band B, hfdst. IV, par. V.3.a) en in dat kader Neder
land ook financieel behulpzaam was (Band B, pag. 1060; pp. 1315-1317). Be
grijpelijk dat Nederland op België een beroep zou doen bij de samenstelling 
van de Commissie van Goede Diensten van de VR inzake de Indonesische 
kwestie na de betreffende VR-resolutie van 25 augustus 1947. Of de Belgi
sche hulp in dit debat veel heeft uitgehaald? België mocht dan wel ten faveu
re van het buurland verklaren dat eerst de competentie van de VR in deze 
zaak moest worden onderzocht, maar de verklaringen uit het westerse kamp 
lieten er geen twijfel over bestaan dat VR-bemoeienis niet was te ontgaan. 
Wél had Nederland nog enige goodwill in het westerse kamp behouden, 
doordat Van Kleffens volgens instructie officieel het hem officieus diezelfde 
dag eerder meegedeelde - op 2 augustus 1947 officieel aan de regering in 
Den Haag via de Amerikaanse ambassadeur bekend gemaakte en vervolgens 
door deze regering op 8 augustus 1947 (nogmaals) geaccepteerde - Ameri
kaanse aanbod voor goede diensten had aanvaard. Van Kleffens had er bij de 
Nederlandse regering op aangedrongen zo spoedig mogelijk de goede dien
sten van de V.S. officieel in de VR te aanvaarden als middel om een omslag 
in de stemming in de VR te bewerkstelligen. De ministers Beel, Van Boetze- 
laer en Jonkman hadden met het voorstel van Van Kleffens ingestemd. Op 
aandringen van Van Kleffens had de Nederlandse regering het achterwege 
gelaten om tegelijk bekend te maken dat de politiële actie binnen enkele da
gen voltooid zou worden, waarna met de Republiek contact zou worden op
genomen over de toepassing van de aangeboden goede diensten. Van Klef
fens, Van Roijen en Van Boetzelaer waren bevreesd dat deze toevoeging in 
de V.S. een onoprechte indruk zou maken.555 Omgekeerd zou "Den Haag" 
later op de dag Van Kleffens tegenhouden deze aanbiedingen in het zicht 
van het succes voor een oproep tot staking van de vijandelijkheden te doen, 
aangezien de betrokken ministers tot de overtuiging waren gekomen dat de
ze aanbiedingen Nederland als agressor zouden kunnen bestempelen en bo
vendien de goedkeuring behoefden van het gehele kabinet.556 Kortom: Van 
Kleffens heeft niet meer kunnen aanbieden dan de aanvaarding door Ne
derland van de Amerikaanse goede diensten, waardoor de V.S. wel mee 
moesten gaan met hetgeen de tegenstanders van het Nederlandse optreden 
in de kern wensten. Van Kleffens stond derhalve voor een nogal moeilijke 
taak.

Het debat na de Nederlandse aanvaarding van de Amerikaanse goede 
diensten stond in het teken van het plooien van de Australische resolutie, 
zoals geamendeerd door China, naar de juridische bezwaren zoals opgewor
pen door Van Kleffens en door enkele landen gedeeld. De Brit Lawford liet 
weten dat naar zijn mening bemoeienis van de VR met het conflict op basis
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van art. 34 van het Handvest - betreffende een toestand, die tot internatio
nale wrijving aanleiding kan geven - wel degelijk mogelijk was, waarmee hij 
de door India bepleite bemoeienis onderstreepte. Een actie van de VR was 
echter volgens hem op dat moment, gezien de Amerikaanse goede diensten, 
overbodig: het leek hem beter rapport over de kwestie af te wachten. De 
Amerikaanse vertegenwoordiger Herschel V. Johnson achtte de kwestie van 
de soevereiniteit en de competentie van de VR nadere studie van de VR 
waard, maar op dat moment wilde hij zich stellen op basis van de inhoud 
van het genoemde art. 34 van het Handvest gezien de schaal van de gevech
ten. Hij deed het voorstel om de Australische resolutie, die expliciet naar art. 
39 van het Handvest in de aanhef refereerde, te wijzigen en in de aanhef 
slechts te spreken over de ongerustheid van de VR over de uitgebroken vij
andelijkheden in Indië. De vertegenwoordiger van de Sovjet-Unie, A.A. 
Gromyko, die later naam zou maken als minister van Buitenlandse Zaken 
van zijn land, nam scherp stelling tegen Nederland. Hij zag de door Neder
land aangevangen militaire actie als een inbreuk op de vrede, die niet door 
juridische controversen mocht worden bedekt. De Republiek was in de visie 
van de Sovjet-Unie wél een soevereine staat. Verder achtte Gromyko de be
langen van de V.N. geschaad door de op handen zijnde Amerikaanse be
middeling (goede diensten), namelijk door het passeren van de VR. Boven
dien werden aldus de Nederlandse veroveringen niet ongedaan gemaakt. Hij 
stelde daarom voor de Australische resolutie zodanig te amenderen dat bei
de partijen werden opgeroepen hun troepen terug te trekken naar hun oor
spronkelijke posities.

De middagzitting van 1 augustus 1947 begon met een poging van Van 
Kleffens om een schorsing van de zitting voor een duur van twee uur te ver
krijgen, aangezien hij nieuwe instructies uit Den Haag verwachtte. Het ver
zoek, ondersteund door Engeland en Frankrijk, werd verworpen. Van Klef
fens berichtte Den Haag dat hij aanwijzingen had dat tegenstanders van Ne
derland bevreesd waren dat schorsing Nederland in staat zou stellen met een 
aanbod tot staking van de vijandelijkheden te komen, waardoor de VR bui
ten spel zou komen te staan. Dat was ook inderdaad het plan van Van Klef
fens, dat de Nederlandse regering om meerdere redenen zoals al hiervoor 
aangegeven, niet steunde. Aldus bleef de Australische resolutie centraal 
staan en daarmee de vraag hoe staking van de vijandelijkheden kon worden 
gevraagd zonder een uitspraak te doen over de juridische vraagstukken 
rondom de bemoeienis van de VR met dit conflict. Australië liet uitkomen 
dat het het land ging om de beëindiging van het conflict, al was het over
tuigd van het recht van de VR zich met het conflict te bemoeien. Australië 
was derhalve bereid de ingediende resolutie volgens het Amerikaanse voor
stel te wijzigen. Om de Australische kijk op de zaak te onderstrepen wees de 
Australische afgevaardigde er op dat de Republiek diezelfde dag door de 
ECOSOC (Economische en Sociale Raad van de V.N.) was uitgenodigd deel 
te nemen aan de conferentie over een Handvest voor een Internationale
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Handels-Organisatie (IHO) te Havana (zie in dit boek: Band B, hoofdstuk V, 
par. III. e, pp. 1331-1332). Verder las de Australiër een verklaring van Sjahrir 
van 31 juli 1947 voor, waarin laatstgenoemde namens de Republiek iedere 
onpartijdige arbitrage en iedere beslissing van de VR met betrekking tot ver
plichtingen conform het Handvest bij voorbaat aanvaardde. Columbia wen
ste eveneens een besluit van de VR om de vijandelijkheden te staken; Brazilië 
streefde hetzelfde doel na en steunde het Amerikaanse aanbod voor goede 
diensten. Zowel Brazilië als China waren van mening dat de VR de plicht 
had zich met deze zaak in te laten, waarbij de juridische vraagstukken geen 
belemmering konden en mochten zijn. De Franse vertegenwoordiger had zo 
zijn twijfels over de competentie van de VR in deze kwestie - hij zag liever 
dat de VR hierover het advies inwon van het Internationale Gerechtshof -, 
maar wilde de oproep tot staking van de vijandelijkheden alle kans geven. 
Vandaar zijn voorstel om het Amerikaanse amendement zodanig te wijzigen, 
dat de kwestie van de competentie buiten beschouwing werd gelaten en de 
oproep werd gedaan uit humanitaire overwegingen. De Amerikaanse verte
genwoordiger nam het eerste deel van het Franse voorstel over. De Ameri- 
kaans-Franse versie van de resolutie verkreeg de instemming van Van Klef
fens, aangezien deze versie vastlegde dat de VR zich in geen enkel opzicht 
over de eigen bevoegdheid had uitgesproken.

Nadat het (ongewijzigde) eerste deel van de preambule van de Australi
sche resolutie, waarbij de VR met bezorgdheid kennis genomen had van de 
vijandelijkheden, onder meer met steun van de V.S. was aanvaard, werd het 
Franse amendement met betrekking tot het expliciet buiten beschouwing la
ten van de competentiekwestie in het (toegevoegde) tweede deel van deze 
preambule verworpen, waarbij Australië, China, Columbia, Polen, de Sovjet- 
Unie en Syrië zich hebben onthouden. De uitnodiging aan beide partijen om 
de vijandelijkheden te staken werd gesteund door acht stemmen, waarbij 
België, Frankrijk en Engeland zich van stemming hebben onthouden. Met 
dezelfde stemmenverhouding werd in de resolutie de uitnodiging aan de 
beide partijen, om hun geschil via arbitrage of met andere vreedzame mid
delen te beslechten, vastgelegd. Een Pools amendement, waarbij van de bei
de strijdende partijen informatie werd gevraagd omtrent de voortgang in de 
beslechting van hun geschil, werd evenzo aangenomen met steun van de 
V.S., dit tot ergernis van Van Kleffens. De Nederlandse vertegenwoordiger 
was nogal gebeten op Polen, omdat de vertegenwoordiger van dit land het 
Sovjet-voorstel om militair de status-quo-ante bij resolutie te verlangen aan
vankelijk had geamendeerd met het oog op de terugtrekking van het civiele 
bestuur uit de veroverde gebieden. Zowel de V.S. als Nederland hebben ge
wezen op de ernstige gevolgen die verbonden waren aan de verlangde te
rugtrekking, namelijk chaos en wraakacties op de bevolking. Slechts twee 
stemmen, die van de Sovjet-Unie en Polen, werden ten gunste van dit amen
dement uitgebracht; de overige leden van de VR onthielden zich van stem
ming. Een stemming over de gehele resolutie vond niet meer plaats. Frank-
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rijk en Engeland, die het betreurden dat de kwestie van de competentie niet 
behoorlijk was afgewikkeld, hebben de resolutie niet kunnen - de vertegen
woordigers wisten geen contact te leggen met hun principalen - en vervol
gens niet willen treffen met hun veto. Men zei derhalve dat men het huma
nitaire belang had laten prevaleren. De Franse afgevaardigde volgde in de 
competentiekwestie de eerder geuite beschouwing van de Belg Van Langen- 
hove. Het resultaat van de zittingen van de VR over het conflict in Indië was 
de resolutie van 1 augustus 1947, waarbij de VR te kennen gaf met bezorgd
heid kennis genomen te hebben van de vijandelijkheden, welke aan de gang 
waren tussen Nederland en de Republiek Indonesië, en een beroep deed op 
de partijen om de vijandelijkheden terstond te staken en hun geschillen te 
beslechten door arbitrage of andere vreedzame middelen, alsook de VR op 
de hoogte te houden van de voortgang van de beslechting.557

De Nederlandse regering had in beginsel al besloten dat de militaire actie 
volgens het beperkte operatieplan-'Troduct" zou worden afgewikkeld, zo
dat Nederland aan het verzoek tot stopzetting van de vijandelijkheden op 
korte termijn kon voldoen. De vraag was wel of Nederland zich formeel zou 
schikken naar deze VR-resolutie, aangezien gevreesd moest worden dat de 
vrijheid tot handelen sterk werd beknot. Wat moest er bijvoorbeeld gebeuren 
in het geval de republikeinen een guerilla zouden voeren tegen de Neder
landse strijdkrachten en zich niet tot concessies bereid zouden tonen? Als 
soeverein in Indië had Nederland immers eigen verantwoordelijkheden, die 
niet konden worden gedeeld op dat moment. Van Kleffens mocht dan wel in 
zijn telegram van 2 augustus 1947 aan zijn minister de analyse poneren dat 
geestdrijverij en vooroordeel in de VR de doorslag hadden gegeven, waarbij 
naar zijn mening een combinatie van communistische, gekleurde en Zuid- 
amerikaanse landen voldoende meerderheid had opgeleverd voor de hang- 
partij van Barbertje, ook hij gaf in een volgend telegram het advies de reso
lutie op humanitaire gronden te aanvaarden. Van Kleffens stelde immers ook 
vast dat de stemming in de VR in meerderheid pro-republikeins was. "De 
meerderheid van de Raad is bemoeiziek en belust op het verkrijgen van de 
gunst van de gekleurde naties als toekomstig stemvee in de U.N.-organen en 
anderszins", aldus de Nederlandse topdiplomaat, die overigens nogmaals 
vroeg hem zoveel mogelijk van de werkzaamheden in de V.N. te vrijwa
ren.558

Op 2 augustus 1947 kwam het kabinet in buitengewone vergadering bij
een om over de oproep van de VR te beraadslagen en tot besluiten te komen. 
Beel stelde zelf voor om de resolutie van de VR niet te negeren. Hij kon dit 
des te gemakkelijker aanbevelen, omdat - zoals Jonkman betoogde - de Ne
derlandse regering reeds had besloten de militaire acties af te ronden. Bo
vendien kon aldus worden getracht de onwil van de Republiek tot staking 
van de vijandelijkheden te overwinnen dan wel de onmacht van de Repu
bliek deze staking te bevelen tegenover het wereldforum worden aange
toond. Niettemin zaten er haken en ogen aan de aanvaarding van de resolu-
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tie door Nederland. Lieftinck wees op de consequenties van de aanvaarding 
van de humanitaire overwegingen in deze resolutie, Fiévez op de problemen 
om de actie af te ronden door hulp te bieden aan bevolkingsgroepen die daar 
om gevraagd hadden (Djambi), Van Maarseveen wilde het advies van de 
landvoogd inwinnen. Jonkman en Beel konden dan wel waarschuwen voor 
een overhaast besluit, de minister van Buitenlandse Zaken waarschuwde 
met de meeste nadruk tegen uitstel van een beslissing. Een dergelijk uitstel 
zou de Republiek de kans geven als eerste de resolutie te aanvaarden en de 
weg van arbitrage te kiezen met alle gevolgen van dien. Van Boetzelaer had 
derhalve een ontwerp-telegram aan Van Mook geconcipieerd om de actie te 
doen stoppen en met de Republiek contact op te nemen met het oog op de 
staking van de vijandelijkheden, vernielingen en ophitsende propaganda en 
met de opdracht de inhoud van de VR-resolutie en het feit van de inmiddels 
door Nederland aanvaarde Amerikaanse goede diensten bekend te maken. 
Over de formulering ontstond een debat, dat er mee eindigde dat de instruc
tie aan de landvoogd rekening diende te houden met de verantwoordelijk
heid van Nederland voor orde en veiligheid. Het gevolg hiervan zou zijn dat 
de Raad besloot Van Mook op te dragen de beperkte actie in verband met de 
resolutie van de VR onverwijld af te sluiten met inachtneming van de noodzake
lijke waarborg voor de veiligheid der troepen en betrokken bevolking. Met deze for
mule dacht men enige armslag te hebben om op te treden. Op voorstel van 
Beel besloot het kabinet de oproep tot staking van de vijandelijkheden te 
aanvaarden om te voldoen aan een appèl van het hoogste wereldcollege, met 
de aantekening dat de Nederlandse regering de bevoegdheid van de VR om 
van het geschil kennis te nemen bleef betwisten. De Raad besloot op verzoek 
van Lieftinck zelf de redactie van het antwoord aan de VR op te stellen. Bij 
gevolg zouden beide stukken worden opgesteld door het eerder genoemde 
drietal ministers en eerst worden voorgelegd aan Van Kleffens respectieve
lijk Van Mook.559

Aldus kon op 3 augustus 1947 aan de voorzitter van de VR het schrijven 
van Van Kleffens ter hand worden gesteld, waarin de besluiten van de Ne
derlandse regering werden medegedeeld. De tekst van het antwoord poogde
- Lieftinck had daarom verzocht - de Nederlandse motieven bij de politiële 
actie nogmaals naar voren te brengen. Zo werd de hoop uitgesproken dat de 
beslissing van de VR - al bleef Nederland de bevoegdheid van de VR in deze 
zaak ontkennen - de Republiek er toe zou kunnen brengen om datgene te 
doen waartoe zij ondanks Nederlands aandringen en de adviezen van ver
schillende mogendheden niet had willen besluiten. Verder werd nogmaals 
benadrukt dat de politiële actie op humanitaire gronden was ondernomen 
teneinde aan een onhoudbare toestand een einde te maken. Tenslotte werd 
van de instructie aan de landvoogd mededeling gedaan, terwijl tevens de 
aanvaarding van de Amerikaanse goede diensten in herinnering werd ge
roepen. Een dag later kon de permanente vertegenwoordiger bij de V.N. de 
voorzitter van de VR op de hoogte stellen van het bevel van de landvoogd
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Uit: Het Parool 6 augustus 1947 (L.J. Jordaan)

Links: minister-president dr.L.J.M. Beel (KVP); rechts: Algemeen Secretaris van de CPN en 
lid van de Tweede Kamer, Paul de Groot.
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aan de Nederlandse strijdkrachten om de vijandelijkheden in de nacht van 4 
op 5 augustus 1947 te staken. Nederland had aan de oproep van de VR vol
daan.560 Nadat op 4 augustus 1947 de vice-minister-president van de Repu
bliek, A.K. Gani, de voorzitter van de VR had laten weten dat door Neder
landse blokkades op het de-facto-functioneren van de Republiek de regering 
van de Republiek eerst op 4 augustus 1947 van de oproep van de VR kennis 
had kunnen nemen, werd op 5 augustus 1947 door de Republiek aan de VR 
bericht dat de vijandelijkheden aan republikeinse kant op 4 augustus 1947 
om 24.00 uur plaatselijke tijd waren gestopt. De republikeinse regering vroeg 
de VR om waarnemers de staking van de vijandelijkheden te doen controle
ren, omdat de Republiek meende dat de Nederlandse strijdkrachten zich niet 
aan de order tot staakt-het-vuren zouden houden. Daarenboven vroeg de 
Republiek om terugtrekking van de Nederlandse strijdkrachten op de lijnen 
van vóór de militaire actie. Ook de Republiek had derhalve aan de oproep 
van de VR voldaan; de overige door de Republiek aangeroerde zaken zou
den later in de zittingen van de VR worden behandeld. Anders dan Neder
land heeft de Republiek bij telegram van 7 augustus 1947 aan de voorzitter 
van de VR de Amerikaanse goede diensten slechts voorwaardelijk willen ac
cepteren, namelijk als middel om internationale arbitrage te bereiken. Voorts 
verzocht de Republiek om contact met een afgezant van de V.S. teneinde de 
Amerikaanse regering van de opvattingen van de republikeinse regering op 
de hoogte te stellen. Leverde het laatstgenoemde punt voor de Amerikanen 
geen probleem op - consul-generaal Foote is inderdaad naar Djocja gereisd -, 
het eerstgenoemde punt echter was voor de Amerikanen in deze vorm on
aanvaardbaar. Het zou er toe leiden dat Amerika, na de nodige diplomatieke 
touwtrekkerij om een duidelijk antwoord van Djocja, op 20 augustus 1947 
constateerde dat het aanbod van goede diensten door de Republiek niet was 
aanvaard en derhalve was vervallen. Hiervan is de VR op de hoogte ge
steld.56!

De Nederlands-Indische civiele en militaire autoriteiten, die hadden ge
pleit voor een doorstoot naar Djocja, hebben zich knarsetandend bij de on
vermijdelijke besluiten tot stopzetting van de militaire operaties en de on
derwerping aan het verzoek van de VR neergelegd. Zij hadden er geen of 
weinig vertrouwen in dat de beperkte militaire actie een politieke oplossing 
van het geschil naderbij zou kunnen brengen. Van Mook heeft dan ook mi
nister Jonkman laten weten dat hij geen inschikkelijkheid bij de Republiek 
verwachtte. Omdat hij grote problemen voorzag voor de militairen aan de 
lange bestandsgrenzen en voor de bevolking door de activiteiten van de Re
publiek, meende de landvoogd dat de actie bij verdere tegenstand door de 
Republiek zou moeten worden voortgezet, "op straffe van een opnieuw on
houdbare en afbrokkelende positie, aangezien ook het buitenland aan de re
publikeinse waanvoorstellingen en jammerklachten blijft blootgesteld". De 
pauze in de gevechten kon gebruikt worden voor consolidatie en zuivering 
van de ingenomen gebieden. Aan de andere kant begreep ook Van Mook wel
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dat verdere actie alleen dan kon worden ondernomen, indien ook van Ame
rikaanse zijde de onhoudbaarheid van de toestand was geconstateerd.562 De 
legercommandant dacht er niet veel anders over. Hij gaf dan ook opdracht 
de Nederlandse troepen voor een aanval op het hart van de Republiek in ge
reedheid te houden met alle gevolgen van dien voor de zuivering van de be
zette gebieden achter de Nederlandse militaire speerpunten. Voor Spoor 
stond echter vast dat verdere actie onontkoombaar was. Spoor vreesde, zoals 
hij berichtte aan de chef-staf in Nederland, dat Djocja slechts propaganda- 
voordeel zou putten uit het bakzeil halen door Nederland. Alleen de inname 
van Djocja zelf zou de Republiek volgens hem kunnen overhalen om met de 
Nederlanders tot een akkoord te komen. Vandaar zijn aan Cato ontleende 
spreuk in zijn boodschap aan Kruis: "Ceterum censeo Djocjakartum esse de- 
lendum".563 De naam van Cato werd dan ook gegeven aan het in augustus 
1947 opgestelde plan van Spoor c.s. voor de aanval op Djocja. De vraag die 
nu na de afronding van de operatie-'Troduct" rees was: konden er met de 
Republiek na de succesvolle militaire actie zaken worden gedaan, ook al was 
Djocja niet ingenomen? De eerste weken van augustus 1947 zouden hierop 
een antwoord moeten geven.

Moet Djocja worden bezet?(II) De officiële verklaring van de regering van 12 au
gustus 1947

De beëindiging van de politiële actie tegen de Republiek, volgens plan be
perkt van karakter, kwam tegemoet aan de aandrang uit de internationale 
gemeenschap. De moeilijkheden waren echter niet opgelost, die begonnen 
pas. Wat had Nederland nu helemaal gewonnen met die actie? Was de Re
publiek nu in een positie gedrongen om te onderhandelen of juist niet? Kon 
de Nederlandse regering de vrede winnen of was door de politiële actie de 
vertrouwensbreuk tussen Nederland en de Republiek definitief geworden? 
Zou de regeringscoalitie bijeen kunnen blijven als de militaire weg tot het 
einde toe moest worden bewandeld om een totale afgang te voorkomen? Het 
waren de vragen die binnen enkele weken in augustus 1947 in Den Haag bij 
de behandeling van het Indonesische vraagstuk aan de orde kwamen. De 
eerste aanzetten van de komende problemen waren al te onderscheiden in 
het kabinetsoverleg van 4 augustus 1947, toen de militaire actie werd afge
rond. Jonkman, voor wie als PvdA-minister van O.G. de beperkte militaire 
actie altijd slechts een middel is geweest om het "Linggadjati"-program te 
kunnen redden, stelde in dit kabinetsberaad vast dat loyaal was voldaan aan 
de oproep van de VR. Zijn politieke groepering wilde duidelijk rekening 
houden met de internationale context van het Indonesische vraagstuk. In het 
andere politieke kamp werd daar anders over gedacht. Zo meende Beel in 
dit verband dat de behandeling die Nederland zich in de VR had moeten la
ten welgevallen beneden alle peil was geweest. Tegelijk werd het kabinet 
echter geconfronteerd met de gevolgen van de militaire actie, die de beperkte 
armslag van het kleine Nederland in de grote wereld onderstreepten: er wa
ren problemen met de luchtverbindingen via Voor-Indië en met de leveran-
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ties via Engeland en Singapore. In Australië werden verschepingen naar Ne- 
derlands-Indië geboycot. Beel drong er bij zijn collega van Buitenlandse Za
ken op aan dat tegen dit alles krachtig zou worden geprotesteerd, alsook dat 
naar wegen gezocht zou worden om de bevoegdheid van de VR in de Indo
nesische kwestie te betwisten, maar veel illusies over het begrip in de wereld 
voor het Nederlandse standpunt maakte men zich niet. Vandaar dat Beel in 
de goede diensten van de V.S. een uitstekend middel zag om de VR "af te 
houden", terwijl minister Vos in het gebruik maken van die goede diensten 
eerder de enige weg zag om tot een redelijk resultaat te komen. In geen geval 
moesten die goede diensten uitlopen op een soort arbitrage tussen Neder
land en de Republiek vanwege de onderscheiden status van Nederland en de 
Republiek. Nederland moest derhalve de V.S. duidelijk maken waar voor het 
land de grenzen lagen bij de verlening van de goede diensten. In het voor
uitzicht van mogelijk verdere VR-bemoeienissen heeft de minister van Mari
ne, Schagen van Leeuwen, krachtig geprotesteerd tegen de behandeling die 
Nederland had moeten ondergaan, een behandeling "het land van Hugo de 
Groot onwaardig". Hij kondigde een nota met zijn visie op de onderhavige 
kwestie aan. Deze nota, die aandrong op een duidelijker standpunt tegen
over de Republiek en het buitenland, kwam echter pas in het kabinet ter 
sprake, nadat besloten was bemiddeling van de VR in het geschil in Indië te 
aanvaarden. Daarin paste de wat aangebrande reactie van Schagen van 
Leeuwen niet, zodat de nota niet aan de orde werd gesteld. Eind november 
1947 zou Schagen van Leeuwen uit onvrede over het in zijn ogen "slappe" 
beleid van de regering inzake Nederlands-Indië, waarover hij nog enkele 
malen zoals zal worden beschreven in het kabinetsberaad zou klagen, ont
slag als minister van Marine nemen (zie in dit boek: Band A, hoofdstuk III, 
pp. 683-684).504

Vervolgens ontstond in het kabinet een laaiende ruzie over de voorzitter 
van de CG, Schermerhorn. Zoals al eerder is opgemerkt, zag het kabinet met 
lede ogen dat de Republiek door de procedure in de VR bijna tot mogend
heid was gepromoveerd, zoals Jonkman het uitdrukte. Bekend was gewor
den dat Sjahrir met een delegatie was vertrokken naar Amerika om de repu
blikeinse belangen in het zicht van de discussie over de toelating van de Re
publiek tot de debatten in de VR te bepleiten. Jonkman hield dan ook op 4 
augustus 1947 het kabinet voor dat de Republiek weliswaar door de Neder
landse militaire actie in een precaire positie was beland, maar dat die positie 
door Sjahrir c.s. bij een volgende zitting van de VR zou kunnen worden uit
gebuit. Op een objectieve behandeling van de zaken in de VR behoefde vol
gens Jonkman gezien de ervaring niet te worden gerekend, hetgeen Beel on
derstreepte. Moest Nederland nu ook een delegatie naar Amerika uitzenden, 
bijvoorbeeld onder aanvoering van Schermerhorn, om een tegenoffensief in 
te zetten? Het kon immers wenselijk zijn personen in de V.S. te hebben die 
met de Indische zaken goed bekend waren en contacten konden onderhou
den met de Amerikaanse regering, met de Nederlandse diplomaten bij de
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V.N. en de Veiligheidsraad én met Sjahrir zelf. Mansholt legde een dergelijk 
voorstel in het kabinetsberaad op tafel. Het plan was afkomstig van de in
middels in Nederland gearriveerde Schermerhorn zelf, die via zijn schoon
zoon - Barend van Dam, de eind 1947 in de Tweede Kamer bij de behande
ling van de Landbouwbegroting zeer omstreden politiek secretaris van 
Mansholt (de minister zag zich gedwongen de post te schrappen, zie in dit 
boek: Band B, hoofdstuk VII, par. I. c) - ervoor gezorgd had dat dit voorstel 
werd gedaan.565

Schermerhorn was met Van Poll naar Nederland gereisd, omdat na de 
start van de politiële actie er voor de CG geen taak meer leek te zijn wegge
legd en nader overleg met de regering in Den Haag gewenst leek. In memo
randa, die de aftredende secretaris-generaal in de CG Sanders naar Neder
land had gebracht en die aan de orde werden gesteld in het kabinetsberaad 
van 28 juli 1947, hadden Schermerhorn en Van Poll verklaard dat het op dat 
moment onmogelijk leek een Federale Raad en een Rijksconferentie voor te 
bereiden. Toch leek het voortbestaan van deze CG nodig om aan te tonen dat 
de Linggadjati-politiek zou worden voortgezet, zowel tegenover de Repu
bliek als tegenover de overige gebieden. Daarnaast werd gedacht aan assis
tentie van de landvoogd, het contact met toekomstige deelstaten en de rege
ling van de schuldenkwestie. Voor de bepaling van de continuering van het 
werk van de CG en de formulering van een nieuwe opdracht was overleg 
met Den Haag nodig. De regering had daarop, op suggestie van de CG zelf, 
deze per telegram op 28 juli 1947 voor nader overleg naar Den Haag ontbo
den, opdat de buitenwacht bij publikatie van het bericht over deze zaak de 
indruk zou hebben dat de Linggadjati-politiek grondslag van het beleid zou 
blijven.566 Op 2 augustus 1947 waren Schermerhorn en Van Poll in Neder
land aangekomen en vond het eerste contact met Beel plaats. Toen Scher
merhorn van de tocht van Sjahrir over de radio had gehoord, heeft hij Beel 
gebeld met het voorstel om zelf naar de V.S. te gaan om propagandistisch 
tegenwicht te bieden en tegelijk informeel contact te onderhouden met 
Sjahrir.567 Een aardig idee, aldus zijn socialistische vrienden; een slecht idee, 
aldus Beel en diens vleugel.

In het kabinetsberaad van 4 augustus 1947 adviseerde Beel, die zich al te
lefonisch tegenover Schermerhorn sceptisch had betoond over het voorstel 
van de CG-voorzitter om naar de V.S. te reizen, het kabinet de CG-voorzitter 
niet naar de V.S. te laten gaan. De indruk moest worden vermeden dat Ne
derland Sjahrir achterna liep. Bovendien achtte Beel Schermerhorn evenmin 
als Van Poll geschikt om als onderhandelaar op te treden. Schermerhorn was 
volgens Beel daarvoor te impulsief. Beel was, blijkens zijn uitlating in het ka
binetsberaad enkele dagen later, vooral bezorgd dat in Amerika onder druk 
zou worden onderhandeld met Sjahrir, zonder dat de regering en de land
voogd daar greep op zouden hebben. Schermerhorn werd nu eenmaal als 
een eigenzinnig man beschouwd door de politieke groepering van de pre
mier. Romme had Beel juist op 4 augustus 1947 geadviseerd om de druk op
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Op 2 augustus 1947 arriveerde op Schiphol de Commissie-Generaal voor overleg met de 
regering na het uitbreken van de vijandelijkheden in Indië. Op deze foto worden CG-lid 
Max van Poll (midden) en CG-voorzitter prof.dr.ir.W. Schermerhorn (gedeeltelijk rechts te 
onderscheiden) na hun aankomst - terug van een gefaalde missie (bijschrift persfoto) - door 
de pers bestormd. (Foto Spaarnestad)

"Ik meen voor mijn geweten te kunnen getuigen, dat ik al het mogelijke heb gedaan - volgens sommi
gen méér dan hel toelaatbare - en dat ik er zelfs niet tegen op heb gezien het vertrouwen, dat ik in 
eigen fractie en partij genoot, op het spel te zetten, om van het Nederlandsche volk en van de Indone
sische volken de ramp van een gewapend conflict af te wenden" (Uit: Van Poll, lid van de Commis
sie-Generaal, aan Beel, minister-president, 7 juli 1947, in: Drooglever X, nr.292, p.603)

"lk had in de bespreking met adviseurs en militaire bevelhebbers nog éénmaal getuigenis afgelegd van 
mijn grote twijfel inzake het nuttig effect van een militaire actie en er aan toegevoegd, dat ik er nog 
altijd in blijf zien het begin van het einde der Nederlandse activiteit in Zuid-Oost-Azië." (Uit: Het 
dagboek van Schermerhorn, dl.II, p.770, aantekening 19 juli 1947)
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de Republiek te verhogen, zodat de premier er begrijpelijkerwijs niets voor 
voelde om in een soortgelijke situatie als in het najaar van 1946 te worden 
geplaatst: verrassende concessies jegens de Republiek, die vervolgens natio
naal slechts met de grootste moeite konden worden "verkocht".568 Dat laat
ste was op dat moment, gezien de verharde lijn van de KVP, niet voorstel
baar. De negatieve reactie van Beel op het voorstel van Mansholt bracht 
laatstgenoemde tot een scherpe uitval naar Beel, nu deze een van de belang
rijkste vertrouwensmannen van de PvdA en de voorzitter van de CG niet 
voor zijn taak geschikt verklaarde. Mansholt meende dat de PvdA het moei
lijk zou kunnen verwerken dat Schermerhorn op een zijspoor werd gezet. 
Ook Vos en Jonkman waren van oordeel dat assistentie van Van Kleffens al
leen mogelijk was door de CG-leden. Drees was het met de laatste opvatting 
eens, maar ging mee met Beel in diens stelling dat voorkomen moest worden 
dat in Amerika onderhandeld werd. De V.S. zouden zeker gebruik maken 
van de aanwezigheid van Sjahrir en de CG om ter plaatse een oplossing te 
vinden. Veel leden van het kabinet waren het met de opvatting van Beel eens 
dat Schermerhorn nu eenmaal CG-voorzitter was en dat derhalve onderhan- 
delingen in Amerika niet konden worden vermeden als deze man in Ameri
ka was; zoiets was tegenover de buitenwereld moeilijk uit de weg te gaan. 
Van Boetzelaer verklaarde daarop dat alleen Van Kleffens het woord kon 
voeren in de VR, zodat het ging over de vraag of en door wie Van Kleffens 
zou worden bijgestaan. In het kabinet ontstond hierover verdeeldheid, onge
veer langs de partijlijnen. De PvdA-ministers vormden niet een geheel ge
sloten blok: waar Lieftinck de voorkeur uitsprak voor Schermerhorn om Van 
Kleffens van advies te dienen, meende Neher dat iedere persoonsadoratie 
moest worden vermeden.

Enkele dagen later, nadat Schermerhorn en Van Poll het kabinet verslag 
hadden gedaan van hun bevindingen en hun mening over de situatie van 
dat moment en daarbij getuigd hadden van scepsis over de effecten van de 
militaire actie bij het bereiken van een politieke oplossing, kwam de kwestie- 
Schermerhorn wederom in het kabinet aan de orde door een interventie van 
Vos. Schermerhorn was voorafgaand aan het kabinetsoverleg van 6 augustus 
1947 door Beel op de hoogte gesteld van diens bezwaren tegen het voorstel 
van de CG-voorzitter om naar de V.S. te reizen ter assistentie van de Neder
landse vertegenwoordiging bij het debat in de VR over de Indonesische 
kwestie. Het ligt voor de hand dat Schermerhorn telefonisch enkele PvdA- 
ministers, waaronder Vos, van het onderhoud met Beel verslag heeft gedaan. 
Vos wees het kabinet op de achterstand die Nederland kon oplopen in het 
internationale spel. Schermerhorn moest volgens Vos juist onmiddellijk naar 
de V.S. worden afgevaardigd om voor "tegengif" te zorgen tegenover het
geen Sjahrir aldaar voor het wereldforum naar voren zou brengen. Dat de 
V.S. hun goede diensten dan ter plekke zouden aanbieden en besprekingen 
tussen Schermerhorn en Sjahrir zouden doen openen, achtte hij geen gevaar. 
Ook Jonkman was van oordeel dat langs verschillende kanalen, dus ook via
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contacten tussen de uit te zenden adviseur en Sjahrir, het gewenste doel kon 
worden bereikt. Zelfs Drees wilde informele contacten tussen Schermerhorn 
en Sjahrir om het terrein te verkennen niet uitsluiten, terwijl Lieftinck weer 
wat op zijn eerdere steun voor Schermerhorn terugkwam. Beel bleef een reis 
van Schermerhorn ontraden, waarbij hij werd gesteund door Huysmans en 
Van Maarseveen. De laatste meende dat een reis van Schermerhorn, om de 
Nederlandse positie in de VR te steunen, strijdig was met het standpunt van 
Nederland dat de VR in de Indonesische kwestie niet competent was. De be
slissing werd merkwaardigerwijze afhankelijk gesteld van het advies van 
Van Kleffens, die zich echter - naar goede gewoonte van ambtenaren van de 
Buitenlandse Dienst - op de vlakte hield en niet aandrong op assistentie van 
Schermerhorn. Van Kleffens meende verder - overigens ten onrechte - dat 
Schermerhorn de Engelse taal te weinig zou beheersen.569

Topoverleg tussen PvdA-partijleiding en PvdA-ministers en tussen Drees 
en Jonkman met Beel en Van Boetzelaer brachten dit conflict over de CG- 
voorzitter niet tot een oplossing. Ook een gesprek van Van der Goes van 
Naters, Logemann en Vorrink met Beel op 10 augustus 1947 bleef zonder po
sitief resultaat voor Schermerhorn. Tegenover de stelling van Van der Goes 
c.s. dat de PvdA met de politiële actie al moeite genoeg had en de partij het 
beleid van de regering slechts kon steunen op basis van een echte progres
sieve politiek, waarvan de continuering en de rol van Schermerhorn een on
derdeel was, plaatste Beel zijn kritiek op de persoon van Schermerhorn. Ten 
onrechte gebruikte volgens hem de PvdA de CG-voorzitter als toetssteen 
voor de progressiviteit van het kabinet. De premier waarschuwde vooral 
voor de wijze waarop de PvdA-bewindslieden kennelijk steeds in beslag 
werden genomen door vergaderingen met fracties (fractieleden), partijbe
stuur en dergelijke. Beel zag hierin een symptoom van het afhellen naar het 
Engelse systeem, dat hij niet vond stroken met de Nederlandse staatkundige 
verhoudingen (zie hierover ook in dit boek: Band C, hoofdstuk IX, Inleiding, 
pp. 1789-1791). Zijn gesprekspartners konden dan wel wijzen op het uitzon
derlijke karakter van de Indonesische kwestie, die dergelijk overleg af
dwong, duidelijk was wel dat Beel er weinig voor voelde de weerbarstige 
Indische materie nog eens verzwaard te zien met partijbelangen en partijbe- 
moeienissen, waarvoor de kwestie-Schermerhorn het voor de hand liggend 
voorbeeld was.570 Die kwestie had wél een scherpe tegenstelling tussen de 
KVP en de PvdA over de Indië-politiek bloot gelegd, waarvan deze keer een 
persoon de inzet was. Aangenomen kon worden dat binnen korte tijd het 
hele beleid het onderwerp van deze tegenstelling zou worden. De kern van 
het conflict was: beperkte actie en pogingen daarna met de gematigde repu
blikeinen - ook langs informele weg, zoals mogelijk was bij een uitzending 
van Schermerhorn naar de V.S. - tot een akkoord te komen (PvdA); beperkte 
actie, waarna strenge voorwaarden aan de Republiek dienden te worden op
gelegd met de dreiging bij niet voldoen aan deze voorwaarden verder in te 
grijpen (KVP). Schermerhorn, die in de actie van Beel tegen zijn persoon het
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bewijs zag dat de premier in de Indonesische kwestie de hoofdrol wilde 
spelen en deze niet wilde verliezen door een missie van Schermerhorn naar 
de V.S., is niet uitgezonden. Uiteindelijk is Van Mook naar de V.S. gegaan 
voor besprekingen met de top van het State Department, toen de Nederland
se regering de VR-bemiddeling had geaccepteerd en in Indië officieel het 
geweer aan de voet bleef.

De verscherpte tegenstelling kwam goed aan het licht naar aanleiding van 
hetgeen wel eens omschreven is als "de fronde van Batavia", dat wilde zeg
gen de pogingen van "Batavia" alsnog op de genomen besluiten inzake de 
beëindiging van de militaire actie terug te komen.571 "Batavia" had, zoals is 
beschreven, slechts met moeite aanvaard dat de militaire actie conform het al 
eerder genomen kabinetsbesluit en in aansluiting op de resolutie van de VR 
in de V.N. werd afgerond volgens het plan-"Product", derhalve zonder in
name van de republikeinse kern: Djocja. In het kabinetsberaad van 6 augus
tus 1947, waar Schermerhorn en Van Poll verslag uitbrachten van hun be
vindingen over de verstreken maanden, werden de effecten van de militaire 
actie en de bemoeienis van de VR eveneens gewogen. Men constateerde dat 
de internationale context geen verdere avonturen zonder duidelijke door 
buitenstaanders te aanvaarden gronden toestond. Natuurlijk concludeerde 
Schermerhorn terecht dat de militaire actie de politieke oplossing van het 
conflict niet naderbij had gebracht en dat de internationale bemoeienis in het 
voordeel van de Republiek werkte. Tegen deze achtergrond was de stem
ming in Batavia volgens Schermerhorn er een van het scherpste koloniale 
sentiment, waarbij de kleinste concessie aan de Republiek om tot uitvoering 
van "Linggadjati" te komen als een ramp werd beschouwd. Van Poll, die al
tijd al het nadeel had gezien van een beperkte actie, meende dat voor het 
front van de wereld de federatieve opbouw van Indonesië snelle voortgang 
moest vinden om het initiatief te kunnen houden. Aldus konden ook de aar
zelingen bij de coöperatieve republikeinen worden overwonnen. Lieftinck 
voegde hier nog aan toe: de instelling van een interimregering, het bijeen
roepen van een rijksconferentie en de voorbereiding van een grondwetsher
ziening. Helaas werden over deze zaken geen besluiten genomen en ging de 
Raad zich bezinnen op de bemoeienis van de V.N.. Die had immers de posi
tie van de Republiek versterkt, hetgeen weer een nadelig effect had op de 
concessiebereidheid van de Republiek. De Raad kwam derhalve voor het 
moeilijke probleem te staan dat, teneinde politiek effect te kunnen oogsten 
van de beperkte actie, de V.N. buiten de Indonesische kwestie moesten wor
den gehouden. Zouden de V.N. zich verder met deze zaak inlaten en de re
publikeinen in hun onbuigzaamheid sterken, dan was voortzetting van de 
militaire actie tegen de Republiek onafwendbaar, tenzij Nederland zou op
geven. Een lastige zaak.572 Beel meende dan ook dat verder niet aan de ver
langens van de VR moest worden tegemoet gekomen: de VR diende als on
bevoegd te worden beschouwd in deze zaak. Als klein land kon Nederland 
zich echter niet aan een oordeel van de VR onttrekken, aldus Drees. Een ac-
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tieve politiek om het Nederlandse standpunt bij leden van de VR ingang te 
doen vinden diende het beleid te schragen, waarmee Beel het natuurlijk eens 
was. De Raad verkeerde nog in het onzekere omtrent de verdere bedoelingen 
van de VR, zoals met de uitzending van waarnemers. Tegen dergelijke 
waarnemers was volgens Van Maarseveen weinig in te brengen. De analyse 
van Van Boetzelaer dat dergelijke waarnemers de feiten vóór 20 juli 1947 
zouden onderzoeken, waarnaast Amerikaanse waarnemers het staakt-het- 
vuren zouden controleren, stuitte op grote scepsis in de Raad. Voor een on
derzoek van het verleden voelde bijvoorbeeld Drees niets. Op voorstel van 
Jonkman werd in ieder geval besloten dat Nederland niet zou tolereren dat 
de Republiek zou worden erkend als een zelfstandige staat en evenmin dat 
besloten zou worden tot arbitrage en terugtrekking op de demarcatielijnen 
zou worden geëist, tenzij na instelling van een behoorlijk politiecorps. De 
uitzending van een commissie van onderzoek in opdracht van de VR zou 
worden bestreden. Dit deelde Jonkman aan Van Mook mee, toen deze op 
voortzetting van de actie tegen Djocja aandrong.573

In een telegram van 7 augustus 1947 (Indische tijd) had Van Mook "Den 
Haag" namelijk geconfronteerd met de in Batavia levende gevoelens op dat 
moment. In overeenstemming met alle adviseurs, aldus zijn boodschap, 
sprak hij zijn voorkeur uit voor de heropening van de vijandelijkheden tegen 
Djocja. De Republiek was immers onbuigzaam gebleken, de vijandelijkheden 
en vernielingen gingen door en de Nederland welgezinde bevolking zou het 
vertrouwen in de politiek van het moederland kunnen verliezen ten gevolge 
van de onzekerheid over de toekomst. De toestand van dat moment kon 
slechts verdere verzwakking van de Nederlandse positie betekenen, aldus de 
landvoogd, die tevens aanvoerde dat binnen korte tijd Nederland ook niet 
meer in staat zou zijn een verdere actie te ondernemen vanwege de inzet van 
troepen voor zuivering van het ingenomen gebied. De uitzending van een 
aantal niet-republikeinse Indonesiërs en leden van minderheidsgroepen, 
vergezeld van een hoge Nederlandse ambtenaar (Koets), naar de V.S. zou 
volgens Van Mook een wapen kunnen zijn in de toelichting op een dergelijke 
actie.574 De minister van O.G. hield op 8 augustus 1947 de landvoogd even
wel voor dat met het oog op de diverse "fronten", namelijk het buitenlandse, 
het parlementaire en het Nederlandse, een voortzetting van de actie niet zou 
kunnen worden verantwoord en de landvoogd zonder nadere machtiging 
daartoe niet mocht overgaan. De Nederlandse verantwoordelijkheid was dan 
wel dezelfde, maar de vrijheid van handelen achtte Jonkman door de be
moeienis van de VR aangetast. In de VR lag het voornaamste front. De land
voogd werd uitgenodigd in de bezette gebieden de "Linggadjati"-beginselen 
toe te passen.575 Van Mook liet daarop weten de moeilijkheden op de diverse 
fronten goed te beseffen, maar hij wees er wel op dat Nederland politiek ge
bonden was aan hetgeen in Indië mogelijk was bij de bepaling van het be
leid. Van Mook achtte het namelijk onmogelijk om met deze regering van de 
Republiek, waarin de destructieve en tegen samenwerking gerichte krachten
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volgens hem de overhand hadden, opnieuw overleg te voeren en om orde, 
veiligheid en economisch herstel te verzekeren zo lang de haard van onrust 
in Djocja onaangetast zou blijven. Zo lang de terreur van de Republiek vrij 
spel had, was het volgens de landvoogd onmogelijk om tot toepassing van 
de "Linggadjati"-beginselen in bezet gebied over te gaan. Het bedrijfsleven 
werd door de onzekerheid en onveiligheid afgeschrikt tot hervatting van de 
arbeid en nieuwe investeringen over te gaan. "Wij moeten naar mijn diepe 
overtuiging nog korte tijd doorbijten en ... ons verzetten tegen de buiten
landse inmenging", aldus Van Mook.576

Van Kleffens, die op de hoogte was gesteld van de visie van Van Mook op 
de oplossing van de problemen in Indië, toonde zich in een telegram aan zijn 
superieur - die dit stuk met enkele wijzigingen liet doorseinen aan de chef 
DIRVO in Batavia en derhalve liet bestemmen voor Van Mook - over Van 
Mooks gedachtengang verontrust. Voortzetting van de militaire actie zou 
volgens Van Kleffens voor Nederland "de allerbedenkelijkste gevolgen" 
hebben op internationaal terrein, waarmee deze diplomaat ging tot de gren
zen van zijn vocabulaire. "M en zou niet meer geloven aan onze goede 
trouw", hetgeen, bij afwezigheid in een dergelijk geval van een belangente
genstelling tussen de Sovjet-Unie.en de Angelsaksische mogendheden, met 
grote zekerheid een krachtige actie in de vorm van sancties tegen Nederland 
zou opleveren, zo voorspelde Van Kleffens. Het optreden, zoals door Van 
Mook overwogen, zou volgens hem slechts aan allerlei personen, die de V.N. 
een succes gunden, een prima gelegenheid bieden te tonen waartoe de V.N. 
in staat zouden zijn. Van Kleffens sprak de hoop uit dat Spoor, Pinke en Van 
Mook, "welke laatste geneigd is tot het stellen van een fait accompli", ten 
spoedigste een bindende instructie met een verbod tot verdere actie zouden 
krijgen.577 Een dag later heeft Van Kleffens iets meer begrip getoond voor de 
problemen waarvoor Van Mook stond, en de suggestie gedaan om waarne
mers uit niet-betrokken mogendheden de demarcatielijnen te laten vaststel
len.578 Van Mook toonde zich in zijn reactie op de forse taal vanuit het Ne
derlands kwartier aan het internationale front in Amerika blijkens zijn tele
gram van 10 augustus 1947 aan Jonkman weinig aangedaan. De situatie was 
nu eenmaal "niet te interpreteren en te regelen naar de elders heersende om
standigheden", aldus de landvoogd, die met klem vroeg om begrip en steun 
voor de problemen in Indië. De opbouw van het nieuwe Indonesië stagneer
de, zo lang Nederland geen blijvende bescherming kon bieden, aldus de ver
dediging van Van Mook voor zijn vèrreikende militaire plannen. Indien de 
Nederlandse regering geen beslissing nam of kon nemen ten aanzien van de 
verdere aanpak van de Republiek, zag Van Mook slechts "uit dit alles een 
nederlaag voortkomen". Alleen met een behoorlijke basis voor het beleid, 
bijvoorbeeld door een beleid gericht op het demonstratief nationaal en inter
nationaal in gebreke stellen van de Republiek om tot overeenstemming te 
komen en een einde te maken aan de terreur en hieruit de consequentie te 
trekken, was het volgens de landvoogd mogelijk in Indië de inzet van alle
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krachten te vorderen. De stilstand in de zaak zou, naar de overtuiging van 
alle autoriteiten, zeker meer slachtoffers vergen dan voortzetting van de ac
tie, aldus Van Mook, die op 12 augustus 1947 zijn druk op Den Haag af
rondde met het dreigement op te zullen stappen ofwel op eigen gezag die 
noodmaatregelen te nemen, "welke noodzakelijk zijn om het land te redden, 
dat aan mijn zorgen is toevertrouwd".579

Van Mook deed geen loze bewering omtrent de zienswijze van de civiele 
en militaire autoriteiten in Indië. Dat de civiele autoriteiten - de hoogste 
rechterlijke en executieve ambtenaren en regeringsadviseurs in Indië - achter 
Van Mook stonden, lieten zij Nederland eensgezind op duidelijke wijze we
ten. Met Idenburg als eerste ondergetekende werd op 11 augustus 1947 aan 
de Koningin een telegram gezonden om "uiting te geven van de ernstige be
zorgdheid omtrent de huidige gang van zaken". Verzorging van de veilig
heid, normaal beheer en economische activiteit werden volgens dit stuk ver
hinderd door "het voortbestaan van de Republiek in de huidige vorm en on
der de huidige leiders, die afhankelijk zijn van extremistische, principieel 
niet tot samenwerking bereide invloeden en van gewapende groepen". Psy
chologische terreur - via Radio Djocja - en daadwerkelijke terreur verhinder
den naar de mening van de betrokken groep de medewerking van Indonesi
sche functionarissen in de bezette gebieden. Deze houding van de Republiek 
werd volgens de tekst van het telegram sterk gesteund door de uitspraak 
van de VR, die door de Nederlandse regering was aanvaard. Indien deze 
toestand zou voortduren, was de ondergang van Java en Sumatra in chaos en 
vervolgens "onder zuigkracht van de voor niets terugdeinzende Republiek" 
van de nog onvolgroeide deelstaten onafwendbaar, waarmee ook alle geda
ne beloften jegens de bevolking in de bezette en in de tot deelstaten gevorm
de gebieden zouden worden geschonden, aldus het telegram. Om uit deze 
impasse te komen, bevalen de ondertekenaars van dit telegram aan "een 
snelle vernietiging van de extreme gewapende groepen in de Republiek en 
van de huidige Djocja-sfeer, gevolgd door de vorming van een nieuwe rege
ring door de vele alsdan tot samenwerking bereide elementen". Aanpassing 
van de Nederlandse politiek aan de irreëel genoemde beslissingen van de VR 
kon slechts de onvermijdelijke ondergang van Indonesië betekenen, aldus 
meenden de ondertekenaars de bezorgdheid over de internationale kant van 
het voorstel te kunnen ecarteren. Gebeurde er echter niets, dan zagen de ho
ge functionarissen weinig heil in voortzetting van hun arbeid.580

Het schijnt dat dit telegram van de civiele top in Indië Koningin Wilhel- 
mina heeft gesterkt in haar overtuiging dat Djocja gezien de omstandigheden 
moest worden ingenomen. Aanvankelijk was de Koningin van oordeel ge
weest dat niet moest worden doorgestoken naar Djocja, waarschijnlijk omdat 
nu eenmaal een beperkte actie was aangekondigd en aan Nederlandse kant 
algemeen de hoop werd gekoesterd dat een dergelijke actie Djocja zou doen 
inbinden. De berichten van Van Mook hadden haar binnen enkele dagen van 
mening doen veranderen, mede op grond van optimistische militaire in-
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schattingen, en haar tot de overtuiging gebracht dat de leiding van Djocja 
volkomen in handen was geraakt van extremisten en dat niet-oprukken meer 
slachtoffers zou vergen dan oprukken om een einde te maken aan de on
houdbare toestand. Zij bond dan ook op 6 augustus 1947 de premier op het 
hart de regeringspolitiek consequent voort te zetten en door te tasten bij on
houdbare situaties binnen de Republiek of aan de bestandslijnen om het ex
tremisme tegen te gaan en de samenwerking in vooruitstrevende richting 
veilig te stellen. De berichten over de houding van de bevolking in de vrije 
gebieden hadden haar daaromtrent hoopvol gestemd. Zij onderschreef de 
lijn om bepaalde wensen van de VR, die tot verdere moeilijkheden aanlei
ding zouden kunnen geven, af te wijzen. Mocht het uitgestippelde beleid tot 
een interne crisis leiden, dan was de Koningin bereid die te accepteren. Ko
ningin Wilhelmina heeft daarmee bij voorbaat Beel ruggesteun gegeven en 
de roep in Batavia om verdere militaire actie gesteund.581

Dat de militaire top in Batavia het met Van Mook eens was, lag voor de 
hand. De krijgsmacht betaalde immers de prijs van de besluiteloosheid van 
dat moment, die guerilla en terreur op last van Djocja mogelijk maakte. Be
grijpelijk dat legercommandant Spoor in een bericht aan chef-staf Kruis en 
via deze aan de minister van Oorlog op 10 augustus 1947 de stelling innam 
dat "zo lang Djocja en de groep Soekarno niet is uitgeschakeld onze moei
lijkheden eerder [zullen] toe- dan afnemen". Spoor liet weten dat het aflos- 
singsschema voor de strijdkrachten in de bestaande toestand niet zonder ge
vaar voor orde en rust kon worden aangehouden, zodat hij aankondigde 
daarvoor niet de verantwoordelijkheid te willen nemen.582 Op 12 augustus 
1947 verzochten de bevelhebbers Pinke en Spoor de minister van Marine ter 
kennis te brengen van Hare Majesteit, onder informatie van de ministerraad 
en de CG, dat zij de bezorgdheid van de civiele ambtsdragers - zie hiervoor - 
deelden en het met conclusies van deze groep eens waren. De militairen 
scherpten in hun boodschap de verschrikkingen van de republikeinse terreur 
nog eens aan. Bevolking en ambtenaren zouden zwichten voor de republi
keinse propaganda dat de Republiek binnen korte tijd weer heer en meester 
zou zijn in de ingenomen gebieden. "Slechts neutraliseren verzetshaard 
waardoor wij in staat met nieuwe Indon. leiding rampok en terreur buiten 
wet te stellen kan uitkomst brengen en land en volk voor verdere ondergang 
behouden", aldus dit telegram.583 Helfrich had overigens een dag eerder 
namens de minister van Marine bij Pinke erop aangedrongen geen militaire 
actie te ondernemen zonder ruggespraak met de Nederlandse regering, aan
gezien verwacht mocht worden dat deze tot verder ingrijpen zou besluiten 
in het licht van de voor Nederland zich gunstig ontwikkelende Oost-West- 
tegenstelling.584

Helfrich was goed geïnformeerd, want op diezelfde 11e augustus 1947 
heeft het kabinet naar aanleiding van de telegrammen van Van Mook over 
de zijns inziens onhoudbare toestand in Indië de discussie geopend over de 
vraag of voortzetting van de actie op bepaalde gronden geboden was. Het
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"inner-cabinet" voor de Indische aangelegenheden had niet stil gezeten en 
besloten om de Nederlandse zienswijze voor de buitenwacht nog eens dui
delijk uiteen te zetten, verdere inmenging van de VR te voorkomen en een 
laatste waarschuwing aan de Republiek te geven door middel van een offici- 
ele verklaring. Een dag voor het kabinetsberaad had Beel in een bespreking 
met de katholieke ministers het groene licht voor een dergelijke verklaring 
gekregen; men was het er over eens dat voortzetting van de militaire actie op 
dat ogenblik gelet op de internationale situatie uitgesloten was. Ter inleiding 
merkte Jonkman in dit beraad op dat gezegd zou kunnen worden dat Ne
derland van twee kwaden, te weten het aanvangen van de militaire actie en 
het niet doorzetten van deze actie tot Djocja, beide kwaden had gekozen. 
Voor het standpunt van de landvoogd - Djocja innemen - was volgens hem 
veel te zeggen, maar de Nederlandse regering had nu eenmaal voor een be
perkte actie gekozen. Alleen nadat voor het wereldforum was aangetoond 
dat wederom een volstrekt onhoudbare situatie was ingetreden, was voort
zetting van de militaire actie volgens de minister van O.G. mogelijk. De on
houdbaarheid van de situatie moest dan wel, aldus Drees, door internatio
nale waarnemers zijn vastgesteld. Met algemene stemmen werd de door Beel 
aan de orde gestelde ontwerp-verklaring vervolgens door het kabinet aan
vaard. KVP- en PvdA-ministers hadden elkaar gevonden in deze laatste po
ging het door de landvoogd gewenste optreden te vermijden. Omdat beseft 
werd dat Van Mook met dit uitstel van de door hem en zijn medewerkers 
gewenste besluit weinig ingenomen zou zijn, hechtte de Raad goedkeuring 
aan het door Beel aangekaarte directe vertrek van minister Neher om de 
landvoogd en zijn staf in kennis te stellen van de zienswijze van het kabinet 
ten opzichte van de binnenlandse en internationale aspecten van het Indone
sische probleem. Neher zou tevens navraag moeten doen over de wijze 
waarop de Nederlands-Indische regering dacht in de toekomst over devie- 
zenbronnen te kunnen beschikken. Lieftinck liet op dit punt weer van zijn 
bezorgdheid blijken, hetgeen een reden te meer kan zijn geweest voor het 
kabinet zich ernstig met het door Van Mook geschetste scenario in het geval 
niet werd doorgestoten naar Djocja bezig te houden. Tenslotte bepaalde het 
kabinet nogmaals de grondhouding bij verdere procedures in de VR: Ne
derland was verantwoordelijk voor Indië en bij gevolg was de VR niet com
petent. Op de uitwerking van dit beginsel bij de verdere behandeling van de 
Indonesische kwestie in de VR zal in een aparte beschouwing nog nader 
worden ingegaan.585

De officiële verklaring van de Nederlandse regering van 12 augustus 1947 
was geen regeringsverklaring in de traditionele zin, dat wil zeggen een ver
klaring die in het parlement wordt afgelegd. Het stuk had meer gelijkenis 
met het communiqué dat na afloop van het kabinetsberaad van 2 juni 1947 
over de Indonesische kwestie was verstrekt en eveneens de bedoeling had de 
grenzen van het beleid van de Nederlandse regering inzake de herstructure
ring van Indië aan te geven als onderdeel van de confrontatie met de Repu-
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bliek. Persconferenties na afloop van het kabinetsberaad werden toentertijd 
niet gehouden, zodat alleen langs deze weg (communiqué; verklaring) op 
zeker moment het kabinet de buitenwacht kon laten weten wat er besloten 
was, indien publikatie van genomen besluiten noodzakelijk werd geoor
deeld. De Nederlandse regering liet in de verklaring van 12 augustus 1947 
allereerst weten welk doel in Indonesië werd nagestreefd. Volgens deze ver
klaring ging het om de uitwerking van het zelfbeschikkingsrecht en de om
bouw van het oude Nederlands-Indië in een soevereine, democratische en 
federale staat, zelfstandig lid van de V.N., en met Nederland en de West ver
enigd in een reële unie. Kortom: "Linggadjati". Vervolgens kwam in deze 
verklaring de politiezorg ("gendarmerie") aan de orde. Voor herstel van rust 
en orde, onmisbaar genoemd voor een reeks van zaken zoals de inschakeling 
van Indonesië in de wereldhuishouding, was een deugdelijk politieapparaat 
nodig. Nederland was bereid zijn troepensterkte te verminderen, zodra een 
dergelijk apparaat de handhaving van orde en rust kon waarborgen. De Ne
derlandse regering herhaalde het aanbod om tot instelling van een Indonesi
sche federale interimregering over te gaan voor de noodzakelijk geachte 
overgangsperiode. Deze regering zou ook het beheer kunnen voeren over de 
bezette gebieden. Het bedoelde politieapparaat zou aan deze regering on
dergeschikt worden gemaakt. De regering sprak verder het voornemen uit 
om op de kortst mogelijke termijn met vertegenwoordigers van de groepen 
in Indonesië te beraadslagen over de definitieve inrichting van het nieuwe 
Indonesische staatsbestel. De bevolking van de archipel werd uitgenodigd 
zich langs democratische weg conform de beginselen van "Linggadjati" uit 
te spreken over de gewenste plaats in het nieuwe staatsbestel. De regering 
had de overtuiging dat "de andere staten en staatsdelen, alsmede de ver
schillende minderheden onder de bevolking van Indonesië" met de denk
beelden en voorstellen van Nederland instemden en deze tot uitvoering wil
den brengen. "Op de Republiek doet zij een ernstig beroep ook haar mede
werking daartoe te verlenen", aldus de verklaring. Gehoopt werd dat de 
door de V.S. aangeboden goede diensten hiertoe konden bijdragen. Volgens 
de regering zou een oplossing niet door arbitrage tussen Nederland en de 
Republiek kunnen worden bevorderd, omdat de nieuwe staatkundige con
structie meerdere deelnemers dan deze twee kende en bovendien 
"Linggadjati" arbitrage voor dit onderwerp had uitgesloten.586 Op verzoek 
van Van Kleffens was een passage met het standpunt over de door Neder
land betwiste jurisdictie van de VR en de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
van Nederland voor Indië geschrapt.587 Het leek beter deze standpunten zo 
nodig in het forum van de VR uit te dragen. Daar was immers op 7 augustus 
1947 de behandeling van de Indonesische kwestie voortgezet en de Repu
bliek toegelaten tot de beraadslagingen. Het was derhalve niet raadzaam in 
de officiële verklaring de VR te attaqueren en daardoor de positieve inhoud 
ervan afbreuk te doen. Nederland moest trachten de VR diplomatiek voor te 
blijven.
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Het internationale forum en de nationale politiek: regering en regeringspartij 
(PvdA) bezinnen zich (6-16 augustus 1947)

De Nederlandse vertegenwoordiger in de VR, Van Kleffens, heeft ook in 
de tweede fase van de bemoeienis van de VR met de Indonesische kwestie, 
dit keer gericht op nodige stappen tot herstel van de vrede na de afkondi
ging van het "staakt-het-vuren", de nodige moeite gehad "Den Haag" de 
internationale dimensies van de aanhangige kwestie duidelijk te maken. In 
Den Haag poogde Van Boetzelaer op zijn beurt het kabinet tot inschikkelijk
heid jegens de VR over te halen en tegelijk zijn man in de VR binnen de lij
nen van de moeizaam verworven compromissen in de Haagse besluitvor
ming te houden en daarvoor te motiveren.

De eerste pogingen aan Nederlandse kant zich voor te bereiden op de 
tweede ronde over het Indonesische vraagstuk in de internationale ring von
den plaats naar aanleiding van de dringende vraag van Van Kleffens om in
structies, toen hij op 5 augustus 1947 op korte termijn een bijeenkomst van 
de VR over het genoemde vraagstuk voorzag. Volgens hem kon verwacht 
worden dat in een dergelijke bijeenkomst zowel de republikeinse wensen 
(zoals genoemd in het telegram van 5 augustus 1947 aan de voorzitter van de 
VR) een rol zouden spelen, alsook de bij hem bekende Australische wens tot
V.N.-toezicht op de naleving van het bestand op tafel kon komen. Zelf sprak 
Van Kleffens zijn voorkeur uit voor toezicht op het bestand in de vorm van 
een Amerikaanse missie of van een internationale (in geen geval: V.N.-) mis
sie. Dat Nederland republikeinse wensen boven en behalve het toezicht op 
de naleving van het bestand (zoals een algemene terugtrekking van de Ne
derlandse troepen) diende af te wijzen, stond ook voor Van Kleffens vast. Hij 
voegde daar echter aan toe dat de meerderheid van de VR Nederland slecht 
gezind was, terwijl het volgens hem ook niet te verwachten was dat de drie 
westerse permanente leden van de VR hun vetorecht zouden inzetten ten 
gunste van Nederland.588

Hiervoor is al opgemerkt dat het Nederlandse kabinet op 6 augustus 1947 
de vraag onder ogen heeft gezien hoe het Nederlandse standpunt moest lui
den tegenover verdere initiatieven in de VR bij de voortzetting van de be
handeling van de Indonesische kwestie. Voorafgaand aan deze zitting van 
het kabinet hadden Beel, Jonkman en Van Boetzelaer zich met prof. mr. dr. 
J.P.A. Francois, raadadviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
over dit vraagstuk gebogen en een onderzoek van de naleving van het be
stand door Amerikaanse officieren in het kader van goede diensten accepta
bel bevonden. Bij dit kabinetsberaad over een instructie voor Van Kleffens 
stond tegenover de vrees dat elke concessie in de VR Nederland in een na
delige positie in Indië bracht en Nederland moest vasthouden aan het stand
punt dat de VR onbevoegd was in deze zaak te handelen (Beel), het stand
punt (Drees) dat Nederland de VR niet kon trotseren en bij gevolg actief op 
het diplomatieke front moest optreden ten gunste van de Nederlandse visie 
op het probleem in Indië. Gezamenlijk werd men het er over eens dat op een
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aantal punten - de positie van de Republiek als ondergeschikt aan Neder
land, de onmogelijkheid van arbitrage en van de terugtrekking op de oude 
demarcatielijnen zonder garanties voor orde en rust nadien - niet te mar
chanderen viel. De houding van het kabinet in de aanpak van het internatio
nale front in New York was echter, zoals is betoogd, eerder beïnvloed door 
de Indische factor dan door zorgvuldige analyses van de kansen op het in
ternationale schaakbord. Van Mook moest immers tot geduld worden ge
maand met berichten dat Nederland in geen geval de winst van de beperkte 
militaire actie internationaal zou laten verspelen, bijvoorbeeld door de Re
publiek de hoop te geven op internationale "standing" en arbitrage. Aan de 
andere kant was het zonneklaar dat een of andere vorm van internationale 
bemoeienis met het Indonesische vraagstuk, na de wapenstilstand, niet kon 
worden vermeden. De vraag echter in welke vorm deze bemoeienis zou 
worden gegoten en hoe Nederland dan zou dienen te reageren, was moeilij- 
ker te beantwoorden, juist ook vanwege de vage ideeën van het State De
partment over die internationale bemoeienis zolang over de realisering van 
de Amerikaanse goede diensten nog geen besluit genomen was. Het kabinet 
in Den Haag had de hoop dat het toezicht op het bestand geïncorporeerd 
kon worden in deze goede diensten; voor VR-waarnemers, laat staan voor 
een VR-commissie van onderzoek, voelde men niets. Het kabinet meende 
derhalve weinig méér te kunnen doen dan te besluiten tot diplomatieke actie 
bij enkele leden van de VR om de Nederlandse wensen ten aanzien van de 
controle op het bestand ingang te doen vinden. Het was een wat passieve 
houding, die zich nog zou wreken. Wel werd Van Kleffens voorzien van al
lerlei materiaal dat hem in staat moest stellen de Nederlandse positie in de 
VR te verdedigen. Zo ontving hij een notitie van Buitenlandse Zaken over 
"de toepassing van arbitrage in het Indonesisch conflict, met als achtergrond 
een schets van de chaotische toestanden in de Republiek en de totale on
macht van de huidige regering dier republiek", alsook gegevens van DIRVO 
over de door republikeinen gedode Indo-Europeanen en Chinezen (met fo
to's).589

Van Kleffens probeerde echter de nodige manoeuvreerruimte te bewaren, 
omdat hij terecht vreesde dat de Haagse besluiten anders vruchteloos zou
den zijn. Op 7 augustus 1947 liet hij dan ook de minister van Buitenlandse 
Zaken weten dat het internationale prestige van Nederland sterk zou zijn 
gedaald en dat Nederland niet moest proberen de V.N. te bruskeren of te ne
geren. Tegen bemoeienis van de VR op basis van het al eerder aangehaalde 
art. 34 van het V.N.-Handvest, betreffende het door de VR in te stellen on
derzoek bij een internationaal geschil, was volgens Van Kleffens niets in te 
brengen. Van Boetzelaer kon dan wel de opdracht geven verzet aan te teke
nen tegen een VR-commissie van toezicht op het bestand en een dergelijke 
commissie voor de onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek 
bemand met personen uit Australië, de Philippijnen, de Sovjet-Unie of India 
natuurlijk onaanvaardbaar te vinden, maar Van Kleffens ried "Den Haag" af
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het been geheel stijf te houden en het op een confrontatie met de VR aan te 
laten komen, zeker op het punt van bemiddeling bij de onderhandelingen. 
Van Boetzelaer, die het vermoedelijk als diplomaat van harte eens was met 
de analyses en zienswijze van collega Van Kleffens, moest echter als lid van 
het kabinet erop wijzen dat de regering de eigen verantwoordelijkheid te
genover de bevolking van Indië niet kon verloochenen en dat er in Neder
land een zeer sterke stroming bestond, die verder bakzeil halen niet zou dul
den.590 Voor Van Kleffens moet deze instructie, die hem nogmaals confron
teerde met de politieke situatie in Nederland, reden zijn geweest eens te 
meer te waarschuwen voor de gevolgen bij hervatting van de militaire ac
tie.591

Op 7 augustus 1947 werd in de VR de tweede fase van het beraad over de 
Indonesische kwestie ingeluid met de behandeling van het verzoek van de 
Philippijnen om aan de debatten in de VR deel te nemen met het oog op het 
belang van dit land bij de handhaving van de vrede in de regio en op het be
reiken van het staken van de vijandelijkheden uit humanitaire overwegin
gen. Het ontbreken van een op het Handvest gebaseerde grondslag in het 
Philippijnse verzoek was voor de Britse vertegenwoordiger reden te twijfe
len aan de noodzaak voor de VR op het verzoek in te gaan. Bij de stemming 
zou blijken dat onder meer de V.S. en Australië het Philippijnse verzoek 
steunden, terwijl België, Frankrijk, Engeland, de Sovjet-Unie en Polen zich 
van stemming onthielden. Het verzoek was verworpen. Vervolgens hield de 
vertegenwoordiger van India - toegelaten tot de beraadslagingen - een vrij 
correct betoog over de gang van zaken in Indië sedert de Japanse capitulatie, 
hetgeen Van Kleffens er toe bracht nogmaals de Nederlandse overwegingen 
voor de politiële actie tegen de Republiek onder de aandacht van de VR te 
brengen. De voorzitter van de VR kondigde aan het verzoek van de republi
keinse regering tot uitzending door de VR van een commissie van toezicht 
op het "s taak t-het-vuren" in bespreking te brengen. De Nederlandse rege
ring diende derhalve tot de formulering van de nodige instructies te komen, 
waarbij Van Kleffens adviseerde om enig toezicht op de wapenstilstand te 
accepteren, zij het niet zijdens de VR gezien de door Nederland betwiste be
voegdheid van dit V.N.-orgaan in de Indonesische kwestie.592

In het al eerder genoemde kabinetsberaad van 11 augustus 1947 werd niet 
alleen de officiële verklaring van de regering over de Indonesische kwestie 
vastgesteld als onderdeel ook van een poging de VR nogmaals van de be
doelingen van Nederland te overtuigen, maar werden ook richtlijnen vastge
steld voor de Nederlandse houding tegenover de verdere stappen van de 
VR. Van belang was het tijdens dit beraad binnengekomen (telefonisch) be
richt, dat het State Department de bevoegdheid van de VR voor de controle 
op de wapenstilstand erkende. Eerdere berichten van Van Kleffens hadden al 
geduid op de onwil van de vertegenwoordigers van de V.S. en Engeland om 
Nederland bij te vallen in verzet tegen een internationale bestandscommis- 
sie.593 Om een commissie uit de VR te ontgaan, ried het State Department de
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Nederlandse regering aan hetzij met de Republiek overeenstemming te be
reiken over een commissie van vertegenwoordigers uit niet-betrokken lan
den, hetzij de VR te verzoeken waarnemers te benoemen. In het laatste geval 
bleef in deze ad-hoc-situatie de competentiekwestie buiten geding. Het be
richt over dit advies was voor de premier en de minister van Justitie moeilijk 
te verwerken. Meerdere ministers meenden dat Van Kleffens de neiging had 
te snel toe te geven op grond van internationale overwegingen, toen Drees 
opperde de beslissing in dit geval geheel aan Van Kleffens over te laten, ge
zien de moeilijkheid vanuit Den Haag de situatie in de VR te beoordelen. 
Beel bleef er bij dat met de aanvaarding van een door de VR benoemde con
trolecommissie de Nederlandse verantwoordelijkheid voor de gang van za
ken in Indië in het geding kwam, zodat hij hoe dan ook de bevoegdheid van 
de VR wilde blijven betwisten. Hierin werd hij bijgevallen door Van Maarse- 
veen, die een dergelijk rechtsstandpunt als een sterke basis beschouwde. De 
minister van Justitie wilde over de competentiekwestie een uitspraak van het 
Internationale Hof uitlokken. Van Boetzelaer meende evenwel dat een der
gelijke procedure te veel tijd zou gaan kosten, terwijl Drees zei er niets voor 
te voelen gezien de onmogelijkheid in de tussentijd iets te ondernemen. Om
dat ook Van Boetzelaer een VR-toezichtcommissie als te ver gaand be
schouwde, kwam men tot het besluit dat Nederland buitenlandse waarne
mers zou accepteren, dat Nederland een VR-commissie van onderzoek in 
beginsel bleef bestrijden en dat dit standpunt aan diplomatieke relaties be
kend zou worden gemaakt.594

Het internationale front kwam, zoals Van Kleffens op grond van zijn di
plomatieke sonderingen correct had voorspeld, spoedig in beweging: in de 
middagzitting van de VR van 12 augustus 1947 deelde de Australische afge
vaardigde mee dat zijn land tezamen met de V.S. wilde optreden als 
"mediators and arbitrators" om een rechtvaardige en blijvende oplossing in 
de Indische archipel te bereiken. Het aanbieden van goede diensten werd als 
onvoldoende beschouwd. De Australiër kon mededelen dat de Republiek dit 
aanbod al had aanvaard. Niet verwonderlijk, want het Australische voorstel 
mikte op VR-arbitrage. De Republiek zou hiermee diplomatiek op gelijk ni
veau met Nederland worden geplaatst, hetgeen nu precies was wat de Ne
derlandse regering probeerde te voorkomen. Australië sloot zich echter aan 
bij hetgeen over arbitrage - naast andere vreedzame middelen - in de VR- 
resolutie van 1 augustus 1947 was genoemd. Daar bleef het niet bij. Australië 
diende ook nog een resolutie in, waarin het voorgaande voorstel was geïn
corporeerd en werd gevraagd om de instelling van een commissie die aan de 
VR over de situatie in de Republiek na 1 augustus 1947 zou rapporteren. De 
behandeling van deze resolutie zou een sneeuwbaleffect hebben en er uit
eindelijk toe leiden dat Nederland, ondanks de pogingen de VR buiten de 
deur te houden, zich gewonnen moest geven en goede diensten van de VR 
zou aanvaarden. De beraadslagingen over deze resolutie en andere voor
stellen, die naar aanleiding van het Indonesische vraagstuk in de VR ter tafel

2866



Par. IV. Van de bemoeienis door de V.N. tot aan de "Renville"-onderhandelingen

Op 11 augustus 1947 is de Consul-Generaal van de Verenigde Staten van Amerika in Bata
via, dr. Walter A. Foote, in opdracht van het State Department in Washington naar Djocja 
gevlogen om de republikeinse autoriteiten het Amerikaanse aanbod van goede diensten te 
verduidelijken en de reacdes van de Republiek op dit aanbod te vernemen. V.l.n.r.: de repu
blikeinse premier Amir Sjarifoeddin, Consul-Generaal Foote, president Soekarno. (Foto 
Ipphos)

"Foote seinde als zijn conclusie, dat aanvaarding van de goede diensten door de Republiek niet te 
verwachten was en dat met deze Republikeinse Regering geen overeenkomst mogelijk was, terwijl zij 
overigens ook niet in staat zou zijn om enige overeenkomst tot uitvoering te brengen, indien zij niet 
de instemming van de militaire en extremistische machthebbers zou hebben. De indruk van Foote was 
samenvattend die van een vervallen en onwezenlijk milieu, waarin de slechtste elementen leiding 
hebben.” (Uit: Lt.-gouverneur-generaal Van Mook in zijn bericht aan Den Haag van het hem door 
Consul-Generaal Foote uitgebrachte verslag van diens missie naar Djocja, 12 augustus 1947, in: 
Drooglever X, nr.243, slot)
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kwamen, werden tot verdriet van Nederland wél bijgewoond door een ver
tegenwoordiging van de Republiek, maar niet door vertegenwoordigers van 
de overige deelstaten. Al eerder is gerefereerd aan de nederlaag die Neder
land op 12 en 14 augustus 1947 op deze punten moest incasseren.595 In het 
Nederlandse kabinet was de aandacht voor de internationale kant van de 
Indonesische kwestie op dat moment echter op de achtergrond geraakt door 
de acuut geworden vraag of de militaire actie niet alsnog moest worden 
voortgezet.

Terwijl in de VR de discussies over de vraag hoe het conflict tussen Ne
derland en de Republiek kon worden beëindigd, waren geopend, heeft het 
kabinet zich op woensdag 13 augustus 1947 bezig gehouden met de al eerder 
binnengekomen klachten van de civiele en militaire top in Indië. Van belang 
in dit verband was het bericht van de landvoogd in Indië over de hem me
degedeelde sombere ervaringen van de Amerikaanse consul-generaal in In
dië, Foote, die in Djocja was geweest. Volgens deze berichten, die uiteraard 
met de nodige scepsis bekeken konden worden, zou Soekarno geen greep 
meer op de zaak hebben. Foote's indruk was dat Djocja "een vervallen en 
onwezenlijk milieu" was, "waarin de slechtste elementen leiding hebben".596 
Jonkman concludeerde aan de hand van alle berichten, incluis het dreige
ment van Van Mook op te stappen of op eigen gezag door te tasten, dat de 
beperkte actie niet het gewenste resultaat had opgeleverd en dat men zich 
had misrekend. Voortzetting van de militaire actie tegen Djocja, ook al kon 
daarvan de beperkte doelstelling in de vorm van de verwijdering van de
structieve elementen nog worden volgehouden, achtte Jonkman wellicht 
voor het binnenland nog wel te verteren, maar voor de buitenwereld niet. 
Jonkman kwam vervolgens met een advies, waaruit zijn steun voor Van 
Mook bleek. De regering diende volgens hem, wilde zij zichzelf niet on
machtig verklaren, de consequenties uit de door de landvoogd geschetste 
ontwikkeling te trekken en - na een korte voorbereiding in binnen- en bui
tenland - de actie naar Djocja door te zetten. Met deze stelling plaatste Jonk
man een "bom" onder de coalitie, aangezien hij de KVP-ministers munitie 
gaf om de voorgestane harde koers in de Indonesische kwestie eens te meer 
uit te dragen en hij de PvdA-ministers uitnodigde een weg in te slaan die 
voor de meesten van hen neerkwam op een breuk in hun zienswijze op de 
aanpak van de problemen in Indië én op een breuk met hun partij. Dat de 
PvdA, die al met zoveel moeite zich had neergelegd bij de beperkte actie 
naar het model "Product", de volledige onderwerping van de Republiek zou 
billijken, lag, met de adem van de CPN in de nek, niet voor de hand. Jonk
man, die fysiek aan het einde van zijn krachten was, moet wel zeer moede
loos zijn geweest, toen hij het advies aan de verzamelde ministers gaf om zijn 
vriend Van Mook de vrije hand te geven.

Het voorstel van Jonkman in het kabinetsberaad van 13 augustus 1947 
heeft Drees in de rol van arbiter geplaatst: als voorman van de PvdA- 
ministers in dit kabinet moest hij de grenzen aangeven waartoe zijns inziens
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kon worden gegaan ter vermijding van een kabinetscrisis. Drees heeft, naar 
een getuigenis, geen twijfel getoond en de vergadering beheerst. Nadat Van 
Boetzelaer had betoogd dat voortzetting van de actie in de omstandigheden 
van dat moment een onherstelbare slag voor het prestige van Nederland zou 
betekenen en dat het derhalve er op aan kwam, tegen het licht van de ook 
door hem niet betwiste noodzaak in te grijpen, internationaal (vooral in de 
V.S.) de kaarten veel opener op tafel te leggen, namelijk door middel van het 
dreigement Indië te abandonneren, kreeg Drees het woord. Zijn betoog 
kwam neer op het op losse schroeven zetten van de analyses van "Batavia", 
waarmee tevens het advies van de minister van O.G. van de fundamenten 
werd getild. Drees begon dan ook de verantwoordelijkheid voor het falen 
van de beperkte actie bij "Batavia" te leggen. Daar had men de te verwachten 
resultaten van de militaire actie, ondanks de waarschuwingen voor guerilla 
en terreur, verkeerd ingeschat. Hieraan knoopte Drees onmiddellijk de 
waarschuwing vast dat het evenzo een illusie was te menen dat de bezetting 
van Djocja het einde zou betekenen van guerilla en sabotage. Hij verwachtte 
dat de leiders van de Republiek de strijd op Sumatra of buiten Indonesië 
zouden voortzetten, terwijl republikeinse voormannen als Sjahrir een mar- 
telaarsrol zouden kunnen gaan spelen. Hij vond het ook een naïeve veron
derstelling dat de internationale verstoordheid bij een verdere militaire actie 
slechts tijdelijk en van geringe omvang zou zijn. Drees was bevreesd voor 
stakingen en boycotacties over de gehele wereld tegen Nederland, waardoor 
met name de scheepvaart zou worden getroffen. Hij voelde er daarom veel 
meer voor om op de Republiek een laatste beroep te doen in de geest van de 
officiële verklaring van 12 augustus 1947, terwijl tevens Amerika en Enge
land volledig zouden moeten worden ingelicht. Zelfs was Drees bereid de 
goede diensten van Australië te willen aanvaarden. In ieder geval wilde 
Drees de minst slechte weg bewandelen. Voor Beel echter woog de tijdsfac
tor zwaar. Hij was bang dat de procedure, zoals door Drees voorgesteld, te 
veel tijd in beslag zou nemen: "Intussen vloeit Indië van ons weg." Volgens 
Beel moest rekening worden gehouden met de onmogelijkheid tot samen
werking met déze Republiek, nu kon worden verondersteld dat de Repu
bliek de goede diensten van de V.S. had afgewezen. Wellicht moest het par
lement bijeen worden geroepen, gezien de ernst van de situatie, aldus de 
premier. Besloten werd er op deze zitting niets. Van de KVP-ministers liet 
Van Maarseveen blijken niet overtuigd te zijn dat de bezetting van Djocja het 
geneesmiddel bij uitstek voor alle kwalen zou zijn. Nederland zou een ge
heel opstandig Java niet kunnen bedwingen, al zag ook de minister van Jus
titie wel in dat er iets gedaan moest worden. Alleen Huysmans sprak zich 
onverbloemd uit voor het verlenen van machtiging aan de landvoogd om in 
een uiterste situatie in te grijpen. Dit riep fel verzet bij Drees op. Hij vond 
wél dat het buitenland in kennis moest worden gesteld van de toestand in 
Indië, die niet kon blijven voortduren. Beel stelde vervolgens voor een dag 
later verder te beraadslagen.597

2869



Nederlands-Indië

Beel, die inmiddels door Romme was bewerkt in de richting van enig uit
stel om een uitspraak van de VR af te wachten en Neher uit Indië te doen 
terugkeren, opende op 14 augustus 1947 de buitengewone vergadering van 
de ministerraad, waarvoor ook de CG was uitgenodigd. Jonkman zette uit
een dat getracht was de problemen rond de voortdurende vijandelijkheden 
van de kant van de Republiek en het vraagstuk van de Nederlandse verant
woordelijkheid op te lossen door onderhandelingen en, toen de onderhan- 
delingen geen resultaat afwierpen, door een beperkte politiële actie. Doordat 
de beperkte militaire actie niet tot het gestelde doel had geleid, moest de re
gering onder ogen zien dat spoedeisende beslissingen in Indië werden ge
vraagd, die echter internationaal moeilijk lagen. Jonkman stelde voor om 
voor het binnenland en internationaal eerst te demonstreren dat de situatie 
in Indië onhoudbaar was, waarbij de Nederlandse verantwoordelijkheid 
voor orde en rust buiten discussie diende te zijn. De regering kon volgens 
Jonkman de landvoogd laten weten dat zij in beginsel bereid was na de no
dige internationale voorbereiding de politiële actie uit te breiden om de ter
roristische elementen van de Republiek te elimineren. Ten aanzien van de 
behandeling van het Indonesische probleem in de VR stelde Jonkman voor 
om art. 34 van het Handvest van de V.N. als grondslag te aanvaarden, zij het 
onder de restrictie van de Nederlandse eindverantwoordelijkheid en het feit 
dat de Republiek niet als gelijke partij kon worden beschouwd. Op het bin
nenlandse front wenste Jonkman uitgebreide berichtgeving die de onhoud
baarheid van de toestand in Indië, met name op Java, zou aantonen. Het was 
een typisch Jonkman-betoog, dat zocht de KVP- en de PvdA-wensen te ver
zoenen. Een oplossing bood dit alles niet, al brachten de nadruk op de eigen 
verantwoordelijkheid van Nederland en de suggestie om de landvoogd de 
vrije hand te laten de voorkeur van Jonkman wel tot uiting.598

Het lag niet voor de hand dat de PvdA-ministers en Schermerhorn de lijn 
van Jonkman, die in de kern de "hard-liners" wel erg tegemoet kwam, tegen 
de achtergrond van het op 15 en 16 augustus 1947 te houden en aan de Indo
nesische kwestie te wijden PvdA-congres zouden willen volgen. Een besluit 
van het kabinet om de landvoogd de nodige ruimte te geven, dat in een of 
andere ultimatieve vorm met het oog op de Republiek bekend zou worden 
gemaakt, zou voor het PvdA-congres onaanvaardbaar zijn geweest en het 
einde van de coalitie hebben betekend. Niet alleen de Nederlandse presentie 
in Indië stond in deze augustusmaand in 1947 op het spel, maar ook het 
voortbestaan van de rooms-rode coalitie, waarvan juist de PvdA zulke hoge 
verwachtingen had. Nadat Van Boetzelaer duidelijk had gemaakt dat het 
prestige van de VR botste met de Nederlandse verantwoordelijkheid in In
donesië en dat bijgevolg de internationale kant van de kwestie goed moest 
worden overwogen en in dat kader de suggesties van Van Kleffens voor een 
bestandscommissie aanbeval, kon Drees hierbij aansluiten in zijn requisitoir 
tegen de doorzetting van de actie naar Djocja.599 Hij meende dat internatio
naal een dergelijk optreden op dat moment niet aannemelijk kon worden
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gemaakt, waarbij hij terugviel op de eerder door hem op 13 augustus 1947 
gehanteerde argumenten. Minister Drees prefereerde een oriëntatie op de 
internationale zijde van het probleem, waarbij niet alleen waarnemers wer
den geaccepteerd, maar ook op korte termijn goede diensten van Engeland, 
Amerika en Australië dienden te worden ingeschakeld. Een restrictie, zoals 
door Jonkman was voorgesteld, leek Drees bezwaarlijk, aangezien de VR 
dan zeer waarschijnlijk een commissie van onderzoek zou inzetten. Drees 
werd bijgevallen door enkele PvdA-ministers. Zo wees Lieftinck er op dat 
het deviezenprobleem van Nederlands-Indië niet oplosbaar was zonder 
buitenlandse kredieten. Derhalve dienden geen stappen te worden overwo
gen die de steun van de V.S. voor Indië zouden kunnen belemmeren. Minis
ter Vos wees op de gevolgen van een onmiddellijke actie tegen Djocja voor 
luchtverkeer en scheepvaart, waaraan minister Mansholt de waarschuwing 
toevoegde dat de distributie van de voedselvoorziening afhankelijk was van 
de aanvoer uit het buitenland. Omdat Nederland naar de mening van de 
laatstgenoemde het initiatief op Java en in de VR verloren had, beval hij een 
beroep op de VR aan om "de partijen bijeen te brengen". Hij rekende erop 
dat de Amerikaanse goede diensten, vanwege de aarzeling van de Republiek 
om deze diensten zonder condities vooraf (arbitragevorm) te willen aan
vaarden, niet meer konden worden gebruikt. Een actie naar Djocja was wel
iswaar ook volgens Mansholt op den duur onvermijdelijk, maar dan moesten 
eerst op alle fronten de nodige voorbereidingen zijn gedaan.

Huysmans merkte tegenover de door Lieftinck ontwikkelde stelling op 
dat bij het verlies van Indië het Nederlandse volksbestaan economisch 
hoogst onzeker zou kunnen zijn. Het nalaten van een bepaalde stap kon vol
gens hem even nadelig zijn als het doen ervan: "Zonder te wagen komen wij 
er niet." Partijgenoot Van Maarseveen meende evenwel dat het rapport van 
collega Neher uit Indië moest worden afgewacht: hij achtte zich nog niet 
volledig ingelicht om een bepaalde oplossing aan te bevelen. De partijloze 
minister Schagen van Leeuwen plaatste het hele probleem in de wereldstra- 
tegie van de grote mogendheden, waardoor volgens hem de V.S. genoopt 
waren in de confrontatie met de Sovjet-Unie zich te beperken tot het Europe
se schouwtoneel en bij gevolg rust wilden in het Aziatisch achterland. De rol 
van Engeland in het geheel meende Schagen te zien als de mogendheid die, 
na de liquidatie van de Britse invloed in Azië, er naar zou streven dat een 
verzwakt Nederland zich zou richten naar de Britse wensen ten aanzien van 
West-Europa. De aanwezige twee CG-leden gaven een verschillende visie op 
het probleem. Schermerhorn liet weten dat hij zijn oorspronkelijke opvatting 
om Djocja te bezetten had losgelaten: hij achtte een dergelijke actie, gezien 
met name de bemoeienis van de VR, niet meer uitvoerbaar. Nederland dien
de een sprong voorwaarts te doen om het initiatief te herwinnen en aldus de 
internationale rechtvaardiging te verwerven met deze regering van de Re
publiek "af te rekenen", indien zij de Nederlandse voorstellen zou afwijzen. 
Concreet stelde Schermerhorn voor om de overgangsperiode over te slaan en
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tot versnelde invoering van "Linggadjati" te komen. De internationale we
reld moest gewonnen worden, want - aldus het CG-lid - "wij kunnen onze 
aanwezigheid in Indië niet blijvend op macht doen berusten". Van Poll ech
ter was van oordeel dat de republikeinse regering geen greep meer had op 
allerlei militaire groepen en dat derhalve handhaving van de bestaande toe
stand tot volstrekte chaos zou leiden. Vervolgens toonde hij zich weinig on
der de indruk van de internationale kant van de zaak: volgens Van Poll zou 
de VR door innerlijke onhoudbaarheid vanzelf stranden. Nederland diende 
derhalve tijd te winnen, opdat intussen in Indië het nodige zou kunnen wor
den verricht. De Nederlandse voorstellen achtte Van Poll redelijk en hij beval 
een rechtlijnige houding aan, die vanzelf wel overtuigend zou werken.

Tegen de achtergrond van een alarmerend telegram van Van Kleffens over 
de mogelijkheid dat bij voortzetting van de actie de V.N. sancties tegen Ne
derland zouden toepassen, constateerde Beel, die een nogal nerveuze indruk 
op Schermerhorn had gemaakt, dat er in dit kabinetsberaad van 14 augustus 
1947 geen eensgezindheid bestond over de te volgen gedragslijn.600 Zelf 
voelde Beel het meest voor de zienswijze van Jonkman met betrekking tot 
het verlenen van de vrije hand aan Van Mook, maar Drees reageerde hier 
uiterst fel op. Op basis van het telegram van Van Kleffens achtte Drees een 
dergelijke handelwijze een sprong met open ogen in de afgrond. Daarop liet 
Van Maarseveen weten het met Drees eens te zijn dat Nederland zich actief 
in de VR zou moeten opstellen. Besloten werd dat Nederland in de VR ge
zamenlijke goede diensten van enkele landen zou aanvaarden, mits die on
middellijk zouden worden verleend en zouden leiden tot hervatting van se
rieus overleg met de Republiek. Eventueel zouden Nederland en de Repu
bliek een rapporteur over de situatie kunnen uitlokken. Nederland zou op 
het standpunt blijven staan dat de VR onbevoegd was en dat arbitrage en 
een commissie van onderzoek onbespreekbaar waren. De VR zou van de on
houdbaarheid van de situatie op de hoogte worden gesteld, alsook van de 
Nederlandse verantwoordelijkheid aan die situatie iets te doen. Duidelijk 
diende te worden gemaakt dat het Indonesische probleem élle deelstaten 
aanging. Het was een onbevredigende vergadering voor vrijwel alle betrok
kenen geweest: de voorstanders van de inname van Djocja hadden niets be
reikt; diegenen, die een actieve rol van Nederland voorstonden om aldus in
ternationale steun te verwerven, hadden evenmin iets weten te bereiken.

Tot de voorstanders van de inname van Djocja in de gegeven omstandig
heden behoorde ook, zoals reeds eerder is opgemerkt, het Staatshoofd. Toen 
Beel nog diezelfde dag, 14 augustus 1947, op Huis Ten Bosch verslag uit
bracht aan Koningin Wilhelmina, bleek zij via mej. M.A. Tellegen (directeur 
van het Kabinet van de Koningin) al op de hoogte te zijn gesteld van de grote 
lijnen van het kabinetsberaad. Zij toonde zich zeer ontstemd over de uitkom
sten ervan en sprak van het gemis aan vertrouwen in de besluitkracht van 
het kabinet op een moment, waarop het behoud van het Koninkrijk op het 
spel stond. Het beroep van Beel op het feit dat voor een machtiging tot ver-

2872



Par. IV. Van de bemoeienis door de V.N. tot aan de "Renville"-onderhandelingen

dere militaire actie, zoals door de Koningin gewenst en door Beel persoonlijk 
evenzeer voorgestaan naar de Koningin niet naliet in herinnering te roepen, 
op dat tijdstip geen meerderheid in het kabinet was te vinden en dat slechts 
van enig uitstel van een beslissing op bijzondere gronden sprake was, bracht 
haar niet op andere gedachten. Verder stelde Beel dat hij de indruk had dat 
de autoriteiten in Batavia de situatie bewust al te zwart schilderden en dat de 
problemen bij de beheersing van de bezette gebieden ook een gevolg waren 
van de onderschatting in Batavia van de gevolgen van de gekozen militaire 
strategie. Nadat Beel had verklaard dat een gebrek aan vertrouwen van het 
Staatshoofd in dit kabinet mogelijkerwijze kon leiden tot het aanbieden van 
de portefeuilles - hetgeen een constitutionele crisis zou kunnen opleveren -, 
werd op voorstel van de Koningin besloten te pogen alsnog een "overbrug- 
gingsstandpunt" te bereiken en de eenheid binnen de regering te herstellen. 
Afgesproken werd dat de premier in de eerstvolgende kabinetszitting - die 
voorzien was op 15 augustus 1947 - de visie van de Koningin, die neerkwam 
op de wens Van Mook te machtigen naar Djocja op te rukken, indien de toe
stand volgens de landvoogd onhoudbaar was, uiteen zou zetten. Beel ging 
hiermee akkoord, al tekende hij wel aan dat een dergelijke machtiging niet 
op dat moment kon worden verleend. Gezien de heersende spanningen in 
Batavia zou van een dergelijke machtiging onmiddellijk gebruik worden 
gemaakt. In de vroege avond had Beel een onderhoud met Drees, Jonkman, 
Van Boetzelaer en de Nederlandse ambassadeur in Londen, jhr. mr. E.F.M.J. 
Michiels van Verduynen, die voor enkele weken in Nederland op verlof was. 
Laatstgenoemde diplomaat had nog op 9 augustus 1947 bij Beel bepleit dat 
Nederland weliswaar vast moest houden aan het inzake de bevoegdheid van 
de VR ingenomen standpunt, maar wel moest pogen de V.S. enige ruimte te 
geven voor de realisering van de aangeboden diensten. Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat Michiels het op dat moment nog eens kon worden met de 
aanwezige ministers om de VR-procedure af te wachten en derhalve - on
danks de overtuiging van de vorstin - vast te houden aan het kabinetsstand
punt.601

Waren er derhalve enige spanningen binnen de regering ten gevolge van 
het verwijt dat de Koningin haar ministers over de uitkomsten van het be
raad van 14 augustus 1947 had gemaakt, politiek was het kabinet overeind 
gebleven. Voor de PvdA-ministers en Schermerhorn, die aan dat beraad 
hadden deelgenomen, moet toch het grote winstpunt zijn geweest dat het 
PvdA-congres niet met een rampzalig besluit was getergd en dat enig uitstel 
leek te zijn bedongen. De besluiteloosheid van het kabinet was op dat mo
ment ook de redding ervan. Drees en Schermerhorn konden dan ook het 
partijbestuur van de PvdA voorafgaand aan het genoemde partijcongres ge
ruststellen en eensgezind met het partijbestuur, waarvan partijvoorzitter 
Vorrink zich door Beel persoonlijk in een kort tevoren gehouden gesprek 
had laten overtuigen van de consequente "Linggadjati"-koers van de coalitie, 
trachten de einduitkomst van het congres zodanig voor te bereiden, dat
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brokken werden voorkomen. De regering diende manoeuvreerruimte te 
hebben, zodat de dreigende breuk in de coalitie over de Indonesische kwes
tie niet door het congres zou worden verhaast; de eenheid in de partij moest 
worden bewaard. De regeringspolitiek inzake Indië kon nog worden verde
digd. Logemann was de man die op het congres, dat op vrijdag 15 augustus
1947 des avonds om 20.00 uur in Krasnapolsky in Amsterdam in aanwezig
heid van 800 gedelegeerden werd geopend, de taak had dat beleid naar 
PvdA-interpretatie te schragen. Kritische noten werden gekraakt door Bus- 
kes en De Kadt, maar laatstgenoemde voelde weinig voor een breuk in de 
coalitie tenzij op een voor de PvdA wezenlijk punt. Schermerhorn heeft ge
probeerd het congres zowel over de aard en het optreden van de Republiek 
als over de uitzichten op een uitweg uit de impasse beter te informeren, ter
wijl Drees het congres heeft gevraagd de werkelijkheid met al haar moeilijk
heden, zoals de onmacht van de republikeinse regering (Indonesië) en de 
samenwerking met de KVP (Nederland), goed onder ogen te zien en geen 
formuleringen te kiezen die de regeringscoalitie in gevaar zouden brengen 
en daarmee een einde zouden maken aan de progressieve koers. Onder
steund door dit soort betogen als van Schermerhorn en Drees kon Vorrink de 
weg effenen voor het succes van een gematigde resolutie. Die resolutie, met 
vrijwel algemene stemmen aangenomen, betreurde weliswaar de inzet van 
militair geweld tegen de Republiek en legde de bezorgdheid over de toe
komst van Nederland en geheel Indonesië vast, maar constateerde ook met 
voldoening dat de regering vast wilde houden aan "Linggadjati" en gebruik 
wilde maken van goede diensten bij het vinden van een vreedzame oplos
sing. De congresresolutie sprak het vertrouwen uit dat de regering "waar het 
nuttig en mogelijk is" ook van arbitrage gebruik zou willen maken, hetgeen 
later door partijvoorzitter Vorrink is beperkt tot de mogelijkheid van arbitra
ge over detailzaken. Het PvdA-congres stelde blijkens de resolutie de be
perktheid van de militaire actie en het voldoen aan het verzoek van de VR 
om het vuren te staken zeer op prijs. Gehoopt werd dat de consequente 
doorvoering van het beleid, dat volgens de resolutie rechtstreeks gericht was 
op ordelijke liquidatie van de koloniale verhouding, door de V.N. zou wor
den begrepen en voor de Republiek aanleiding zou zijn om weer samen te 
werken met Nederland en met de andere Indonesische staten. Het congres 
achtte het noodzakelijk dat werd uitgesproken dat de militaire bezetting 
geen aantasting kon betekenen van de territoriale omvang en het eigen poli
tieke leven van de Republiek, dat geen misbruik zou worden gemaakt van 
de art. 3 en 4 van "Linggadjati" betreffende de wilsuitingen van de bevol
king, dat zo spoedig mogelijk een interimregering in samenwerking met de 
Republiek en de andere staten zou worden ingesteld, dat de regering zou 
meewerken aan stopzetting van het geweld en verzekering van orde en rust 
door burgerlijke politie en dat derhalve de demobilisatie van de wederzijdse 
troepenmachten zou worden bevorderd. Gevraagd werd om maatregelen te
gen die ambtenaren, die in hun ambt het regeringsbeleid belemmerden, ten
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einde te bewerkstelligen dat de Nederlandse burgerlijke en militaire ambte
naren de nieuwe verhoudingen zouden aanvaarden en daarmee ook het suc
ces van de "hernieuwde samenwerking" zouden verzekeren. Tenslotte werd 
aangedrongen op behoud en hervorming van de CG als waarborg voor de 
goede uitvoering van een progressief regeringsbeleid middels collegiale lei
ding. Vorrink had dan wel op het einde van het congres laten doorsche
meren dat de overheid vanuit de eigen taak bepaalde plichten kon hebben en 
derhalve ook de plicht - zo kon men begrijpen - orde en rust in Indië te her
stellen als basis voor "Linggadjati", het congres had blijkens de resolutie van 
16 augustus 1947 toch een grens getrokken. Voor een afrekening met de Re
publiek, zoals op het congres van het comité "Handhaving Rijkseenheid" op 
dezelfde dag door Gerbrandy werd geroepen, was voor de PvdA op dat 
moment zeker geen plaats.602

Hier zij vermeld dat Gerbrandy kort tevoren, op 14 augustus 1947, voor 
de NCRV-microfoon ook nog de suggestie aan de landvoogd had gedaan om 
op grond van diens eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid aan de on
houdbare toestand in Indië een einde te maken het bevel tot militaire actie 
tegen de Republiek te geven, los van de volgens Gerbrandy door partijbe
langen overheerste besluiten van "Den Haag". Die suggestie, die kon wor
den uitgelegd als een oproep tot ongehoorzaamheid aan het staatsgezag, te
kende de sfeer, waarin Nederland langzamerhand door de malaise tenge
volge van de onbevredigende afloop van de militaire actie in Indië was ver
zeild. Zeker bij "Rijkseenheid" waren de verwachtingen voor een oplossing 
van de Indonesische kwestie naar de ideeën van dit comité bij een militaire 
afrekening met de Republiek hoog gespannen geweest, zodat juist in deze 
kring de beperking op de actie en de gebeurtenissen in de VR als buitenge
woon teleurstellend, ja zelfs als vernederend zijn ervaren. Tegen "Rijkseen- 
heid"-voorzitter Gerbrandy zijn pas, nadat Nederland de besluiten van de 
VR inzake de Indonesische kwestie had geaccepteerd en de optie op een ge
wapend optreden tegen het resterend gedeelte van de Republiek voorlopig 
van de baan was, op grond van de eerder genoemde interpretatie van zijn ra
diotoespraak stappen ondernomen (begin september 1947), welke met hun 
parlementaire echo afzonderlijk aan de orde zullen komen in de beschrijving 
van de aanloop tot en de parlementaire afwikkeling van de regeringsverkla
ring van 23 september 1947 in deze paragraaf (onder par. IV.b: Het incident- 
Gerbrandy: het kabinet zet door en Gerbrandy blijft mokken).

Het internationale forum en de nationale politiek: de dreigende kabinetscrisis 
(medio augustus 1947)

Het besluit van de ministerraad van 14 augustus 1947 om de gezamenlijke 
goede diensten van Amerika, Engeland en Australië voor een oplossing op 
korte termijn in de impasse in Indië in te roepen, moest echter al op 15 au
gustus 1947 des ochtends in een buitengewone bijeenkomst van het kabinet 
worden herzien. Het "inner cabinet" voor Indische zaken, bestaande uit de
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ministers Beel, Jonkman, Drees en Van Boetzelaer, bijgestaan door de Neder
landse ambassadeur in Londen Michiels van Verduynen, had het bij nader 
inzien, onder meer op grond van contact met de vertegenwoordiging in New 
York, minder gelukkig gevonden om Australië te benaderen. Dit kabinetsbe
raad besloot Van Kleffens daarom te machtigen diens eigen voorstel in de 
VR te lanceren.603 Dat voorstel voorzag in de keuze van een land om rapport 
uit te brengen over de situatie in Indonesië, waarbij Nederland en de Repu
bliek elk een land zouden aanwijzen, die gezamenlijk een niet-betrokken 
derde land zouden uitnodigen als rapporteur te willen optreden.

Het beraad was verder in hoofdzaak gewijd aan de verwerking van de 
samenvatting van het eerder genoemde onderhoud dat de Koningin de pre
mier had toegestaan. Volgens Beel kwam het er op neer dat in dit onderhoud 
de vraag was gerezen of het beleid van het kabinet in de Indonesische kwes
tie nog langer werd gedragen door de meerderheid van het Nederlandse 
volk. Men kan aannemen dat Beel ervan uitging dat de leden van het kabinet 
begrepen dat de Koningin in deze vraag niet alleen de verslagen over de 
ontwikkelingen op het politieke front in Den Haag had verdisconteerd, maar 
ook de eerder genoemde (middels telegrammen overgebrachte) opinies van 
de civiele en militaire top in Indië over de Indonesische kwestie. Jonkman 
wenste de vraag van de Koningin zo te interpreteren, dat de vraag naar de 
regeerkracht van dit kabinet op tafel kwam. Zelf bracht de minister de kabi- 
netszitting van 14 augustus 1947 in herinnering, waarbij noch voluit gekozen 
was voor voortzetting van de militaire actie, noch voor het spelen van de in
ternationale kaart via de VR. Een politiek van kiezen van twee kwaden had 
het kabinetsbeleid in het verleden volgens hem nog wel eens gekenmerkt. 
Daadkracht was echter vereist, waarbij hij wees op de vijandige opstelling 
van de Republiek én van de Veiligheidsraad. Beel sloot hierop aan met een 
betoog dat trachtte een eensgezindheid in het kabinet te construeren ten 
gunste van het doorbreken van de impasse en wel door middel van de 
voortzetting van de militaire actie naar Djocja. De premier begon met te 
stellen dat hij vanaf de kabinetsformatie getracht had het Indonesische pro
bleem boven het partijstandpunt te verheffen. In het kabinet was volgens 
hem iedereen zich bewust van de mogelijkheid dat vroeg of laat naar Djocja 
zou moeten worden doorgestoten. Gelet op de ontwikkelingen in Indië 
hoopte Beel dat het kabinet een beslissing zou weten te nemen die een einde 
zou maken aan sabotage en terreur in de archipel. Het kwam er derhalve op 
neer dat Beel en Jonkman de vergadering tot een definitieve beslissing tussen 
een militaire actie naar Djocja en de internationale oriëntatie forceerden. De 
aanwezigen hadden dat goed begrepen, want Drees koppelde op zeer dis
crete wijze het vasthouden aan het eenmaal genomen kabinetsbesluit - 
voorlopig geen militaire actie naar Djocja - aan de voortzetting van de coali
tie. Volgens hem liepen de meningen in het kabinet op dat moment niet zo
zeer uit elkaar, dat gesproken moest worden van een compromispolitiek. 
Vanzelfsprekend waren er nuances in het kabinet, "maar deze lopen lang
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niet altijd parallel met de partijen". Het verschil tussen de partijen was meer 
in het parlement tot uiting gekomen, aldus Drees, die daaraan toevoegde: 
"Hoogstens zou men de huidige samenstelling van het kabinet als een on
vermijdelijke zwakheid kunnen beschouwen; deze wordt niet weggenomen 
door een andere samenstelling". Met andere woorden: een centrum-linkse of 
een centrum-rechtse coalitie zou altijd inzake de Indische politiek onderling 
enigszins verdeeld zijn. Drees was van mening dat een kabinetscrisis de po
sitie van Nederland in de wereld en in Indië zeer zou bemoeilijken. Het was 
volgens hem niet ondenkbaar dat binnen korte tijd een kabinetscrisis onver
mijdelijk zou zijn, maar op dat moment was er in zijn optiek geen aanleiding 
de portefeuilles ter beschikking te stellen. In Drees' ogen was het kabinet het 
namelijk eens geworden over de minst slechte oplossing van de problemen 
in Indië, te weten de benadering van de VR met een constructief plan. Het 
betoog van Drees kwam er op neer dat de herroeping van het een dag tevo
ren genomen kabinetsbesluit zonder meer een kabinetscrisis zou betekenen. 
De actie naar Djocja zou immers volgens Drees, "hoezeer wellicht moreel 
gerechtvaardigd", de confrontatie met de VR betekenen en bovendien niet 
het einde van de problemen in Indië betekenen. Voor Drees stond de inter
nationale positie van het land primair; zou de poging mislukken om op korte 
termijn voor het internationale forum tot een overeenkomst te komen, dan 
kon men zich alsnog over verdere stappen beraden.604

De scherpe analyse van Drees met betrekking tot de eenmaal genomen be
sluiten van het kabinet was een waarschuwing aan alle aanwezigen in dit 
beraad van 15 augustus 1947. Jonkman zei zich inzake de positie van het ka
binet betrof te kunnen aansluiten bij Drees. Hij liet slechts weten het door het 
kabinet aanvaarde plan om de VR te benaderen over een commissie van on
derzoek, gekoppeld aan een mededeling over de mogelijke noodzaak in In
dië verder militair te moeten ingrijpen in geval van een voortdurende on
houdbare toestand, wel degelijk als een compromis te beschouwen. Ook Beel 
zei reden te hebben om het genomen besluit opnieuw te bezien, namelijk de 
wijze waarop de VR had gemeend de Indonesische kwestie te kunnen aan
pakken. Voor Beel telde kennelijk de nederlaag van de Belgische resolutie 
met betrekking tot de toelating van vertegenwoordigers van Oost-Indonesië 
en Borneo op 14 augustus 1947 zwaar, waar Sjahrir namens de Republiek op 
diezelfde dag in de VR had mogen spreken en de bekende republikeinse 
voorstellen had mogen verdedigen: terugtrekking van Nederlandse troepen 
op de lijnen van 14 oktober 1946, VR-bestandscommissie en VR-arbitrage- 
commissie, onder onderwerping van de Republiek aan de beslissingen van 
deVR.

In dit verband was de waarschuwing van Michiels van Verduynen in deze 
kabinetszitting van belang. De ambassadeur in Londen, die bij de kabinets
formatie in 1946 als gastheer was opgetreden voor een beraad over de Indi
sche zaken (zie in dit boek: Band A, hoofdstuk I, p. 98), was uitgenodigd aan 
deze vergadering deel te nemen, omdat zijn mening als topdiplomaat op een
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toen nog zeer belangrijke standplaats - ook al had Michiels met de Labour- 
scepter op het Foreign Office enige moeite - bij kon dragen aan de inschat
ting van de internationale factor in de Indonesische kwestie.605 Op een des
betreffende vraag van Drees had Beel op 14 augustus 1947 in het kabinet al 
als samenvatting van de adviezen van Michiels gegeven: teruggekomen op 
zijn oorspronkelijk standpunt dat niet naar Djocja diende te worden opge
rukt, achtte hij een dergelijk optreden, gezien de vermoedelijk tijdverslin
dende procedure in de VR, onvermijdelijk.606 Maar Michiels wilde wel, naar 
Drees uit het onderhoud in kleine kring op 14 augustus 1947 goed wist, de 
internationale kaart voor enige tijd serieus spelen. Michiels, die betrokken 
was geweest bij het hiervoor genoemde beraad van het "inner cabinet" over 
de instructie van Van Kleffens, zei nu dan ook weliswaar van oordeel te zijn 
dat de VR duidelijk met twee maten mat, maar hij hekelde aan de andere 
kant de halfslachtige houding van het kabinet: wat wilde de Nederlandse 
regering nu precies? Michiels achtte het niet geheel fatsoenlijk de VR met al
lerlei plannen te benaderen, terwijl men overwoog zo nodig naar Djocja op te 
trekken. "Men moet een rechte lijn volgen en niet met verschillende kaarten 
spelen", waarmee Michiels bij voorbaat poogde het gezichtsverlies van de 
Nederlandse diplomatie en de daardoor te voorziene schade in de betrek
kingen met bevriende mogendheden in het geval van de inname van Djocja 
onder gelijktijdige VR-activiteiten te voorkomen. Van Boetzelaer moet niet 
voor niets ingestemd hebben met de aanwezigheid van zijn hoge onderge
schikte! Beel heeft gemeend dat Michiels het probleem zuiver had gesteld. 
Hij vond hierin juist een onderstreping van zijn visie. Hij zei daarom rechtuit 
dat hij na overweging van alle factoren tot de conclusie was gekomen dat de 
regering de landvoogd diende te machtigen om Djocja te bezetten, omdat hij 
geen bevredigend resultaat van de bemoeienis van de VR verwachtte. Drees 
zag in het betoog van Michiels juist een ondersteuning van zijn voorkeur 
voor het primaat van de internationale factor. Beel werd bijgevallen door 
Huysmans, terwijl Van Maarseveen het bericht van Neher - die in Bagdad op 
zijn reis naar Indië was gestrand - wilde afwachten. Mansholt viel zonder 
meer Drees bij, waaraan hij het advies koppelde om zo snel mogelijk de 
staatkundige structuur van "Linggadjati" in Indië door te voeren. Uit de in
terventie van Vos kon begrepen worden dat hij weinig waarde hechtte aan 
de door Van Mook aangevoerde argumenten met betrekking tot het behoud 
van Nederlandse invloed in Indië door middel van een straf optreden tegen 
de Republiek. Alleen Jonkman aarzelde en wilde aan de uitoefening van de 
Nederlandse verantwoordelijkheid voor de gang van zaken, zoals ook vast
gelegd tegenover het parlement, op duidelijke wijze vasthouden.

Zo waren er toch twee stromingen in het kabinet op 15 augustus 1947 te 
onderkennen, die echter in het vooruitzicht van een door Drees aangezegde 
kabinetscrisis, in het geval van herroeping van de eenmaal genomen beslui
ten over de benadering van de VR boven een doorstoot naar Djocja, zich 
konden verenigen op een nadere instructie voor Van Kleffens, waarin de be-
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sluiten van 14 augustus werden herhaald, hem de vrije hand werd gelaten 
zijn eigen voorstel tot rapportage aan de VR te komen te lanceren, hem werd 
opgedragen te vragen om alle beroepsconsuls in Batavia verslag uit te laten 
brengen aan hun regering, hem op het hart werd gebonden de VR te con
fronteren met de mogelijke Nederlandse reactie ten gevolge van de eigen 
verantwoordelijkheid bij voortdurende schendingen van het bestand, hem 
werd verzocht de VR zich te laten uitspreken over de republikeinse wensen 
naar arbitrage en naar terugtrekking door de Nederlandse troepen op de ou
de demarcatielijnen en te protesteren tegen de uitsluiting van de andere In
donesische deelstaten bij de beraadslagingen in de VR. Het was een oplos
sing die Beel en zijn aanhang niet zinde, zodat hij enkele dagen later alsnog 
de zaken op scherp heeft gesteld na consultatie van de nodige personen, na
melijk de vice-president van de Raad van State (de christelijk-historische 
oud-diplomaat en oud-minister van Buitenlandse Zaken (1927-1933) jhr. mr. 
F. Beelaerts van Blokland), de voorzitter van de Tweede Kamer (de als pro
gressief bekend staande KVP-er Van Schaik) en Romme. De genoemde per
sonen konden allemaal Beel bijvallen in diens voornemen in de ministerraad 
voor te stellen Van Mook te machtigen naar Djocja op te trekken. Dat de door 
Drees voorspelde kabinetscrisis duidelijke contouren ging aannemen, werd 
onderkend. Romme heeft dan ook bij voorbaat aan Beel gevraagd zich be
schikbaar te stellen als formateur van een zakenkabinet; de KVP zou zeker 
niet meewerken aan pogingen tot herstel van de rooms-rode coalitie. In dit 
kader was het begrijpelijk dat Beel in de ochtend van 18 augustus 1947, en
kele uren voor de vergadering van het kabinet waar het voorstel van de mi- 
nister-president aan de orde zou komen, met Koningin Wilhelmina de situa
tie besprak. De Koningin achtte het noodzakelijk dat juist dit kabinet het be
vel tot oprukken naar Djocja zou geven, dat Nederland niet verder aan de 
discussies in de VR diende deel te nemen en dat niet moest worden gehinkt 
op twee gedachten. Zij was van oordeel dat door een verder optreden in In
dië de zaak werd rijp gemaakt voor een bemiddeling door een derde partij, 
hetgeen aan de V.S. diende te worden medegedeeld. De Koningin zei zich 
bewust te zijn van haar constitutionele positie en dat de door haar geformu
leerde punten slechts bedoeld waren als steun voor de premier in het kabi- 
netsoverleg uit haar bezorgdheid voor het welzijn van het Koninkrijk. De 
Koningin achtte het mogelijk dat, bij een kabinetscrisis, ofwel Beel met een 
opdracht zou worden belast ofwel een andere figuur uit rechtse kring. In dit 
laatste geval noemde de Koningin de naam van Gerbrandy, maar Beel moet 
wel begrepen hebben dat dit niet serieus was bedoeld, de gedachte aan een 
crisis echter wel.607 De confrontatie binnen het kabinet was immers onaf
wendbaar geworden, nu de premier bewust koos voor een koers die hem het 
volle vertrouwen van het Staatshoofd deed verwerven, maar ook de voor
spelbare breuk met de coalitiepartner PvdA: verdere actie tegen Djocja om 
aan de onhoudbare toestand in Indië een eind te maken, zonder nog met de 
discussies in de VR rekening te houden.
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Van Kleffens ging intussen volgens de instructies van het kabinet, die na 
het kabinetsberaad telefonisch aan de vertegenwoordiging waren doorgege
ven, in de middagzitting van 15 augustus 1947 van de VR te werk. Hij uitte 
krachtig zijn onvrede over de behandeling die Nederland bij allerlei ordeza- 
ken in de VR ten deel was gevallen en over de niet-toelating van de twee an
dere deelstaten in Indonesië. Hij bestreed de Australische resolutie onder 
verwijzing naar de incompetentie van de VR in het betrokken geval. Slechts 
uit humanitaire overwegingen had de Nederlandse regering het verzoek tot 
het staakt-het-vuren aanvaard. De Nederlandse regering zou er niet aan 
meewerken stap voor stap verder te gaan, totdat de VR zou beweren volle
dige jurisdictie te bezitten. Vervolgens deed Van Kleffens het aanbod om tot 
een onpartijdige rapporteur-staat te komen, die naast rapportage over de 
toestand in Indonesië en het toezicht op het staakt-het-vuren zo nodig - 
wanneer de Republiek de Amerikaanse goede diensten zou afwijzen - tevens 
ingezet zou kunnen worden tot verlening van goede diensten, dat wilde 
zeggen het totstandbrengen van de onmiddellijke hervatting van de bespre
kingen en verslag uitbrengen van de ontwikkelingen. Verder deed hij het 
voorstel om de beroepsconsuls in Batavia gemeenschappelijk en terstond te 
laten rapporteren over de toestand op Java, Sumatra en Madoera. Van de 
Republiek werd verlangd dat de wapenstilstand effectief werd uitgeoefend, 
waaraan ook de stopzetting van de revolutionaire acties en opruiende (ra
diocampagnes diende te worden gekoppeld. Inschakeling van de overige 
deelstaten bij de besprekingen tussen de partijen, telkens als de VSI ter spra
ke kwamen, werd vanzelfsprekend naar voren gebracht. Van Kleffens onder
streepte de soevereiniteit van Nederland in de Indische archipel. Het betoog 
van Sjahrir werd met een afzonderlijke verklaring beantwoord. Het was een 
betoog dat ongetwijfeld heel wat republikeinse haren overeind heeft gezet, 
want de toonzetting was nogal arrogant en paternalistisch. Zo zette Van 
Kleffens uiteen dat de koloniale tijd voor Indië een zegening was geweest, 
die het door burgeroorlogen verzwakte en chaotische gebied in enkele eeu
wen had omgetoverd tot "een der meest welvarende streken van de Zuid- 
Pacific". De 19e eeuw met het cultuurstelsel overslaand, maakte hij gewag 
van de nieuwe tendens in het koloniale beleid in het begin van de 20 e eeuw, 
die er op gericht was "het land op te voeden tot volledige onafhankelijk
heid". De Nederlandse regeringen hadden deze politiek "in haar daden 
steeds meer tot uitdrukking gebracht", culminerend in de 7-december-rede 
van de Koningin in 1942. De bestrijding van het nationalisme vóór de we
reldoorlog (Boven-Digoel!) en de dwangpositie van Nederland in 1942 wer
den uiteraard in dit betoog niet vermeld. Wel werd gesteld dat de Republiek, 
waarmee Nederland in 1945 werd geconfronteerd, ook "de trekken droeg 
van het Japanse systeem, dat hier drie en een half jaar met geweld aan de be
volking was opgedrongen". De Nederlandse regering had niettemin de ver
wachting gehad dat met de Republiek, wanneer die in rustiger vaarwater 
zou zijn gekomen, tot overeenstemming kon worden gekomen, waarvan de
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overeenkomst van Linggadjati het symbool was geworden. Bij de uitwerking 
van deze overeenkomst was de voorziening in de handhaving van de orde 
en veiligheid het grote geschilpunt tussen Nederland en de Republiek ge
worden. Op dat punt had de Nederlandse regering vanwege de toestanden 
in de niet door Nederlandse troepen gecontroleerde gebieden niet kunnen 
toegeven, met name vanwege de Nederlandse verantwoordelijkheid voor 
alle bewoners van de archipel. Internationale waarnemers konden in de niet- 
republikeinse gebieden constateren, aldus dit Nederlandse betoog, dat in te
genstelling tot de Republiek aldaar de-facto werd geregeerd door Indone
siërs over Indonesiërs en alle andere bevolkingsgroepen. De fundamentele 
rechten van de mens werden er gerespecteerd en het herstel van de welvaart 
was op handen. Deze gebieden leverden "belangrijke bijdragen ... aan de we- 
reldbehoeften aan grondstoffen". Op Java en Sumatra daarentegen heerste 
volgens de Nederlandse regering chaos, gepaard met moord, terreur en 
brandstichting, "omfloerst door subjectieve propaganda". Nederland zou als 
verantwoordelijk voor Indonesië optreden, waar men onwillig of onmachtig 
was tot herstel van orde en rust te komen, én de met de Indonesiërs gesloten 
overeenkomst van Linggadjati nakomen.608

Natuurlijk vermocht het bovenstaande antwoord op de verklaring van 
Sjahrir in de VR de stemming in de VR niet te doen omslaan ten gunste van 
Nederland. Dat een land als Polen, behorend tot de invloedssfeer van de 
Sovjet-Unie, zich terstond uitsprak voor de Australische resolutie en tegen de 
Nederlandse voorstellen was niet te verwonderen. Evenmin dat dit land als 
lid van de VR poogde het voorstel van het niet-lid van de VR Indonesië tot 
instelling van een VR-arbitragecommissie bij amendement op de Australi
sche resolutie gewicht te geven. Teleurstellender voor Nederland was dat het 
westerse kamp niet onvoorwaardelijk achter Nederland stond. Met name de 
positie van de V.S. was onzeker. De sfeer in de VR was nu eenmaal, zoals- 
Van Kleffens op 16 augustus 1947 aan Van Boetzelaer berichtte, overwegend 
vijandig jegens Nederland, "gepaard aan de, met name bij de Amerikaanse 
delegatie in sterke mate aanwezige, neiging om de Veiligheidsraad te onzen 
koste en (naar onze mening) in strijd met het Handvest, successen te bezor
gen omdat dit nu eenmaal bij de openbare mening populair is". Bij de V.S. 
speelde volgens Van Kleffens nog een belangrijke rol de overweging dat in
1948 presidentsverkiezingen zouden worden gehouden, "zodat het zittend 
bewind bij de menigte zoveel mogelijk in het gevlei wil komen". De verte
genwoordiger van de V.S. kon dan wel op 15 augustus 1947 laten doorsche
meren het Nederlandse voorbehoud ten aanzien van de competentie van de 
VR te delen, maar dat de V.S. de Australische resolutie in een of andere vorm 
zouden steunen, was te voorzien. Alleen België, als koloniale mogendheid 
nog volop in bedrijf, steunde Nederland in de VR-competentiekwestie open
lijk, toen de Syrische VR-president meende dat de VR kennelijk vanwege de 
dagenlange agendering van de Indonesische kwestie competent was, tenzij 
door een officieel voorstel dit agendapunt zou worden afgevoerd. Verder
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meende Nederland te kunnen rekenen op Franse steun, die voortkwam uit 
bezorgdheid voor mogelijke VR-bemoeienis met de kwestie-Indochina.609 De 
Republiek kon derhalve uitgaan van de nodige steun in de VR, naar kon 
worden aangenomen. Van Kleffens wees er wel op dat het toch nog een open 
vraag was of de Australische resolutie het zonder meer zou halen. In het licht 
van deze situatie waarschuwde hij voor een militaire actie tegen Djocja, 
voordat de VR zich zou hebben uitgesproken.610

In Batavia en Den Haag begreep men wel dat de Republiek internationaal 
door allerlei omstandigheden hoge ogen gooide. De vraag bleef derhalve 
actueel of niet beter een doorstoot naar Djocja kon worden gewaagd om de 
zittende regering van de Republiek te doen vervangen door een Nederland 
vriendelijk gezind bewind. Spoor uitte in een bericht aan Kruis zijn gevoe
lens van schaamte over een Nederlandse regering, "die beheerst wordt door 
angst en internationale verwekingscomplexen". Na de ondergane behande
ling in het door de legercommandant als "corrupt politiek" benoemd college
- bedoeld werd de VR - had Nederland moeten laten weten datgene te on
dernemen wat noodzakelijk werd geoordeeld. Spoor had echter geen ver
trouwen meer in de Nederlandse daadkracht: "Ik stop dus met mijn gebrui
kelijke berichtgeving en ga dien tijd besteden aan ping pong of Mahjong".611 
Spoor was echter wel degelijk militair actief. Op 16 augustus 1947 hield hij 
met zijn militaire bevelhebbers een bespreking, waarbij de mogelijkheid van 
een aanval op Djocja en Soerakarta op 20 augustus 1947 op eigen verant
woordelijkheid van de landvoogd werd besproken.612 Van Mook had met 
een dergelijk optreden al gedreigd en hij bleef er van overtuigd dat hij op 
korte termijn een beslissing zou moeten nemen om "niet schuldig [te] zijn 
aan de smadelijke ondergang van ons volk".613 Voor de uitspraken van het 
PvdA-partijcongres had hij geen goed woord over, laat staan voor de niet 
bevestigde mededeling van Van der Goes van Naters dat Nederland beter de 
stellingen in Indië kon opgeven dan die in de wereld. Jonkman kreeg op 17 
augustus 1947 te horen dat het moment van optreden op eigen gezag of ont
slag zeer nabij was gekomen, aangezien de zaak in een "acute crisis" dreigde 
te komen.614

Het voorgaande bericht van Van Mook werd, tezamen met de waarschu
wing van Van Kleffens om hangende de behandeling van de Australische 
resolutie in de VR niet over te gaan tot een militaire actie tegen de Republiek, 
door Jonkman voorgelezen aan het begin van de kabinetszitting van 18 au
gustus 1947. Nadat hij geconstateerd had dat de beperkte actie noch in feite, 
noch in doelstelling conform de opzet was uitgevoerd, gelet op de afwezig
heid van inzet van de troepenmacht voor consolidatie en zuivering van de 
bezette gebieden en de niet-behaalde politieke doelstellingen, kwam de mi
nister van O.G. tot de conclusie niet tot voortzetting van de militaire actie te 
kunnen adviseren. Hij was het oneens met de landvoogd over de inschatting 
van de effecten ervan en wilde bovendien de internationale factor zwaar la
ten wegen. Jonkman nam hiermee een geheel ander standpunt in dan enkele
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dagen tevoren, hetgeen in overeenstemming was met de lijn-Drees en de 
door Drees niet voor niets in dit kabinetsberaad toegelichte uitspraken van 
het partijcongres van de PvdA. Beel echter was van oordeel dat een bezetting 
van Djocja veel moeilijker zou zijn, wanneer de VR een voor Nederland on
gunstige beslissing had genomen. Zowel Van Boetzelaer als de wederom als 
adviseur aanwezige ambassadeur Michiels wezen op de internationale re
percussies van een dergelijk optreden op dat moment. Nederland was, zoals 
Michiels betoogde, aan de "cease-fire"-order gebonden, zodat voortzetting 
van de actie alleen op schending van de Republiek van het nieuwe bestand 
kon worden gebaseerd, nadat de VR daarvan in kennis was gesteld. Men kon 
derhalve niet om de VR heen, zoals Beel kennelijk voor ogen stond. Drees 
trok vervolgens de lijn van het PvdA-congres door, een lijn die dwars inging 
tegen de opvattingen in Batavia: de Republiek zou volgens hem, ook na een 
militaire bezetting van Djocja, als symbool voor vrijheid voor de Indonesiërs 
blijven bestaan en als zodanig worden gezien en erkend, nationaal en inter
nationaal. De leiders van de nationale bewegingen en de politieke partijen op 
Java en Sumatra, zonder wie aan samenwerking niet behoefde te worden 
gedacht, zouden zich ook na bezetting van Djocja afzijdig houden. Neder
land zou derhalve toch tegenover een republikeinse beweging blijven staan - 
die zich in allerlei acties, zoals sabotagedaden, zou uiten -, terwijl het inter
nationale aanzien van de Republiek zou zijn versterkt. Het was een redene
ring die Drees later, als minister-president medeverantwoordelijk voor het 
besluit Djocja bij de tweede politiële actie eind 1948 in te nemen, was verge
ten, met alle gevolgen van dien. Gegeven deze redenering sloot Drees zich in 
dit kabinetsberaad bij Van Kleffens' zienswijze aan en adviseerde consolida
tie van de bezette gebieden. Voorts moest men de beslissing van de VR maar 
afwachten. Ook de beide CG-leden, die als adviseurs aan dit deel van het 
kabinetsberaad deelnamen, waren het met de conclusies van Drees eens. Wel 
adviseerden beiden de troepen eerst dan uit de bezette gebieden terug te 
trekken, indien orde en rust zouden zijn gewaarborgd.

Nadat de adviseurs de vergadering hadden verlaten en een schorsing de 
KVP-ministers gelegenheid had gegeven voor onderling beraad en volledige 
overeenstemming over de noodzaak aan de landvoogd machtiging te geven 
de militaire actie voort te zetten, stelde Beel vervolgens de vraag aan de orde 
of het kabinet niet reeds op dat moment zich kon uitspreken voor een voort
zetting van de actie naar Djocja voor het geval de VR tot een voor Nederland 
ongunstige uitspraak zou komen. Zelf zag Beel geen enkel heil in de interna
tionale bemoeienis met het Indonesisch geschil, zodat hij liever een besluit 
zag vallen los van de binnen enkele dagen te verwachten uitspraak van de 
VR. Beel begreep dat hij daarmee de coalitie op het spel zette, zoals hij de 
kabinetsleden ook voorhield. De premier zag verder weinig mogelijkheden 
in de door enkele PvdA-ministers als alternatief naar voren gebrachte moge
lijkheid om de bezette gebieden te consolideren. Doordat de troepen immers 
voor een doorstoot naar Djocja in gereedheid werden gebracht en gehouden,
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was de consolidatie, zowel politieel als bestuurlijk, erbij in geschoten. De 
premier meende echter dat, zolang Djocja actief kon blijven, op medewer
king van de Indonesiërs bij een dergelijke consolidatie niet behoefde te wor
den gerekend. In antwoord op Mansholts suggestie om in de VR activiteiten 
ten voordele van de Nederlandse zienswijze op de problemen te ontplooien, 
kon gewezen worden op de inmiddels ondernomen acties. Het kwam er 
derhalve op neer dat het kabinet naar de analyse van Beel geen alternatieven 
had en slechts kon kiezen voor of tegen een militaire actie tegen Djocja. Ge
zien de algemeen erkende onhoudbare toestand zou het voor de ministers 
moeilijk worden tegen de opheffing van die toestand door middel van een 
militaire actie te stemmen, tenzij aan de internationale factor op goede gron
den prioriteit kon worden gegeven.615

Van de KVP-ministers was het deze keer Fiévez die de leiding nam in de 
argumentatie ten gunste van militair optreden. Ongetwijfeld was hij goed op 
de hoogte van de opvattingen van de militaire staf in Batavia, niet alleen van 
de daar levende overtuiging dat de landvoogd de vrije hand moest worden 
gegund, maar ook van de militair-technische analyse met betrekking tot de 
zeer beperkte mogelijkheden om de troepen nog lang voor een operatie te
gen Djocja in gereedheid te houden. De tijd werkte ten nadele van de Ne
derlandse strijdkrachten in Indië, vanwege de materiële uitputting die door 
geldgebrek niet kon worden goedgemaakt en de dreigende aantasting van 
het moreel van een deel van de troepen door de onzekerheid over de uitvoe
ring van de toegezegde demobilisatie.616 De minister van Oorlog vreesde dat 
het uitblijven van een militaire actie de bevolking in de bezette gebieden zou 
weerhouden van samenwerking met de Nederlanders uit vrees voor wraak 
bij terugtrekking van de Nederlandse troepen en repercussies zou hebben in 
de Malino-gebieden. Van de VR verwachtte Fiévez geen heil. Met een be
zwaard hart zag hij derhalve geen andere uitweg dan een zo spoedig moge
lijke bezetting van Djocja. Huysmans, van dezelfde groep ministers, bleef 
trouw aan zijn al eerder ingenomen standpunt en was derhalve van oordeel 
dat uitstel van de bezetting van Djocja, bijvoorbeeld om de VR alle tijd te 
gunnen, slechts rampzalige gevolgen kon hebben. De twijfelaar in de KVP- 
ministersploeg, Van Maarseveen, was nu van mening dat de alarmerende 
rapporten uit Indië geen keuze lieten. Men mocht later de regering niet het 
verwijt kunnen maken, dat zij lijdelijk bij een onhoudbare toestand had toe
gezien. De VR kon volgens hem geen oplossing bieden, die zo nodig zou 
moeten worden afgewacht. Minister J.J. Gielen (O.K. en W.), anders altijd 
zwijgzaam bij vraagstukken buiten zijn ressort, was van oordeel dat een op
mars naar Djocja niet meer kon worden voorkomen, nu gebleken was dat de 
Republiek en de meerderheid in de VR niet van goede wil waren. De voor
standers van militaire actie op zo kort mogelijke termijn kregen bijval van de 
partijloze minister van Marine Schagen van Leeuwen. Van de VR verwachtte 
hij niets. Bezorgd als hij zich altijd toonde over het prestige van Nederland in 
de wereld, was hij er vast van overtuigd dat Nederland zich niet door de in-
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ternationale maalstroom moest laten meeslepen. Optreden in Indië was ge
boden, nu dat militair-technisch nog kon: "Juist door karakter te tonen zullen 
wij op de duur de wereld voor ons winnen." Amerika wist volgens hem zeer 
goed hoe de kaarten werkelijk lagen. Bevreesd voor een ernstige terugslag 
voor Nederland op internationaal terrein was deze groep ministers kennelijk 
niet, toen zij adviseerden tegen Djocja op te trekken. Integendeel.

Dat lag anders bij de PvdA-ministers en de partijloze minister van Bui
tenlandse Zaken in dit kabinetsoverleg van 18 augustus 1947. In de beoorde
ling van de mogelijkheden voor een Nederlandse actie tegen Djocja speelde 
bij hen de internationale factor wél een grote rol, al woog voor een enkeling 
deze factor ternauwernood op tegen de overtuiging dat moest worden op
getreden. Voor Lieftinck namelijk was het op basis van de rapporten uit In
dië zonneklaar dat de toestand onhoudbaar was. De afweging die de minis
ter van Financiën verder zou maken moet met spanning in deze vergadering 
zijn afgewacht, aangezien de positie van de overige aanwezige PvdA- 
ministers en van de minister van Buitenlandse Zaken kon worden geraden. 
Lieftinck was echter op de zitting van 15 augustus 1947 afwezig geweest, zo
dat zijn nog onbekende visie de doorslag kon geven in de besluitvorming tot 
actie in Indië, die dan vervolgens zou kunnen leiden tot een kabinetscrisis. 
Lieftinck moet zich van zijn situatie bewust zijn geweest, gezien de gronden 
voor zijn standpunt. Lieftinck zei de stelling van "Batavia" te kunnen onder
schrijven dat de chaos, tot uiting gekomen in terreur en vernielingen, slechts 
zou kunnen verdwijnen bij bezetting van Djocja. In Djocja hadden de terro
risten volgens deze minister het heft in handen; de basis van "Linggadjati" 
werd niet meer aanvaard. De door "Batavia" geadviseerde weg bood nog 
een redelijke kans op verbetering van de situatie. Van de drie mogelijkheden 
om iets aan de situatie te doen, namelijk een ingrijpen van de VR - die echter 
volgens Lieftinck de verantwoordelijkheid voor orde en rust niet kon over
nemen en ook geen machtsmiddelen ter beschikking had -, een optreden van 
enkele landen buiten de VR om dat tijdrovend zou zijn en wellicht zonder 
effect op de Republiek, en eigen optreden, prefereerde Lieftinck de laatste 
mogelijkheid. Dat eigen optreden diende dan wel plaats te vinden na een 
ultimatum aan de Republiek en een voorafgaande mededeling aan de VR. Zo 
lang echter ook een voor Nederland gunstige uitspraak van de VR mogelijk 
was, diende Nederland allereerst de uitspraak van de VR af te wachten en 
niets te ondernemen (geen ultimatum; geen actie). Voor dit standpunt pleitte 
volgens Lieftinck ook de omstandigheid dat de goedkeuring van de kredie- 
tovereenkomst met de Wereldbank door de Kamers zou aanvangen op 20 
augustus 1947 (zie in dit boek: Band B, hoofdstuk IV, pp. 1072-1076), een dag 
voordat de VR zich weer zou buigen over de Indonesische kwestie. De pro
cedure om de hoogst noodzakelijke deviezen voor de periode 1947-1948 bin
nen te halen wilde Lieftinck duidelijk in geen geval doorkruist zien door na
tionale of internationale opwinding over een militaire actie buiten de VR om. 
De minister van Financiën moet goed geweten hebben dat de Wereldbankle-
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ning nodig was om Nederland in Indië enige adempauze te gunnen, al liet 
hij doorschemeren dat de verzorging van de financieel-economische conti
nuïteit van Nederland door de verzekering van de voorziene banden met het 
federatieve Indonesië bij hem de doorslag gaf. Hij speculeerde namelijk al 
over het besluit tot actie, dat de regering kon nemen in het geval de beslis
sing van de VR geen uitzicht zou bieden op een verbetering van de situatie 
in Indië. Lieftinck verklaarde zich zo nodig bereid op dat moment al de 
landvoogd te machtigen op te treden in een dergelijk geval. Na dit betoog 
van Lieftinck, die met zijn zienswijze de PvdA-top enige dagen lang heel wat 
hoofdbrekens heeft bezorgd zoals verderop zal worden beschreven, liet 
Mansholt weten een actie tegen Djocja alleen aanvaardbaar te achten met 
internationale steun. Nederland noch de Republiek waren volgens hem in 
staat zelfstandig het conflict uit de wereld te krijgen. Jonkman en Drees ble
ven er bij dat de VR-beslissing moest worden afgewacht. De opinie van Vos 
mocht bekend worden verondersteld. Bijval kregen deze tegenstanders van 
militaire actie op dat moment van Van Boetzelaer, die van oordeel was dat 
de eigen verantwoordelijkheid op dat moment nog niet de doorslag mocht 
geven. Onmiddellijke actie zou het aanzien van Nederland in de wereld vol
komen bederven, aldus de partijloze minister van Buitenlandse Zaken. Eerst 
moest het internationale forum spreken.

De uitslag van de stemming over Beels voorstel om de landvoogd te 
machtigen onmiddellijk naar Djocja op te rukken onder mededeling van de 
machtiging aan de VR en enkele grote mogendheden, kon niet meer verras
sen. Vóór stemden de 5 KVP-ministers en Schagen van Leeuwen; tegen 
stemden de aanwezige (5) PvdA-ministers en Van Boetzelaer van Ooster- 
hout. Het was een curieuze uitslag ten gevolge van een aantal toevallighe
den. Doordat het kabinet in het voorjaar van 1947 niet was overgegaan tot 
een herverdeling van enkele posten in het kabinet met het oog op een solide 
politieke steun voor het beleid inzake de Indonesische kwestie (zie in dit 
boek: Band C, p. 1793), bleef de ongelijke verdeling van de portefeuilles ten 
gevolge van het aantreden van de PvdA-er Neher als minister van Wederop
bouw en Volkshuisvesting, als opvolger van de partijloze Ringers, bestaan. 
Aan deze ongelijke verdeling zou pas een einde komen, toen Beel zichzelf 
wist te bevrijden van de last van de zorg voor Binnenlandse Zaken en de 
katholiek Witteman als minister voor dit ressort met ingang van 17 septem
ber 1947 ging optreden (zie in dit boek: Band A, p. 173; Band C, p. 1794). De 
socialisten konden hun overwicht in het kabinet ten gevolge van de tweede 
toevalligheid - de afwezigheid van Neher, die in Indië vertoefde - niet uit
buiten. Voor Drees c.s. moet het overigens een zegen worden genoemd dat 
Neher afwezig was. Zou Neher namelijk wél aanwezig zijn geweest, dan had 
hij zijn stem zeer waarschijnlijk gegeven aan het voorstel-Beel, gelet op zijn 
opvattingen in de ministerraad kort vóór en na de politiële actie. Toen hij in 
Indië was, heeft Neher dan ook de landvoogd in diens verzoek om Djocja te 
mogen innemen gesteund. Indien Neher Beel c.s. was bijgevallen, dan zou er
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een meerderheid voor het voorstel-Beel zijn geweest en zou dientengevolge 
het kabinet zeker ten val zijn gekomen (uittreden PvdA-ministers). In dit op
zicht is de juist door Beel gewenste uitzending van Neher naar Batavia voor 
het voorstel-Beel fataal geweest en voor de rooms-rode coalitie, alsmede naar 
men mag aannemen voor de daarop aansluitende periode van brede- 
basiskabinetten, de redding.

Het staken van de stemmen in de vergadering van de ministerraad van 18 
augustus 1947, heeft - ook al kon worden verwacht dat het voorstel-Beel uit
eindelijk conform de procedures zou worden verworpen -, het kabinet toch 
aan de rand van de afgrond gebracht. Het begon ermee dat Beel constateerde 
dat ingevolge het Reglement van Orde van de ministerraad (Stbl. F 270, 10 
november 1945) het voorstel was aangenomen. Volgens dit reglement (art. 8, 
lid 2) gaf de stem van de minister-president bij staking van de stemmen de 
doorslag. Het Reglement bepaalde echter in hetzelfde artikel dat aanhouding 
van het onderwerp tot de volgende vergadering geboden was, wanneer de 
helft van de aanwezige leden meende dat de zaak een dergelijk uitstel ver
diende. Zulks bleek door een voorstel van Drees het geval. Beel kon terecht 
verwachten dat bij een herstemming de stemmen weer zouden staken en het 
voorstel mitsdien conform het Reglement van Orde zou zijn verworpen (art. 
8, lid 3), tenzij een van de ministers van positie zou wisselen (bijvoorbeeld 
Lieftinck). De premier moet begrepen hebben dat overeenstemming tussen 
de twee blokken in het kabinet nauwelijks meer mogelijk was. In het Neder
lands systeem van kabinetsberaad, dat gericht is op de eenheid in het rege
ringsbeleid en het streven naar compromissen bij verschil van mening, past 
het niet door middel van stemmingen op hoofdpunten van beleid de coalitie 
op één lijn te krijgen, zodat Beel het einde van het kabinet onder ogen zag. 
Verwerping van zijn voorstel was voor de KVP-ministers en Schagen van 
Leeuwen niet aanvaardbaar; aanneming van het voorstel door een overstap 
van bijvoorbeeld Lieftinck naar het andere kamp zou voor minister Jonkman, 
die formeel verantwoordelijk zou zijn voor een desbetreffende machtiging 
tot optreden tegen Djocja aan de landvoogd, waarschijnlijk onverteerbaar 
zijn en in ieder geval het vertrek van de meeste PvdA-ministers hebben be
tekend. Beel kondigde derhalve aan het Staatshoofd van het verloop van de 
stemming op de hoogte te stellen met het oog op een snelle procedure tot 
vorming van een nieuw kabinet. Verwacht kon immers worden dat ter 
rechterzijde (ARP, CHU, SGP, liberalen) steun voor een doortastend beleid 
in Indië, gericht tegen de Republiek, zou kunnen worden gevonden, al moet 
ook Beel zich bewust zijn geweest van de grote risico's voor zijn partij met 
vertegenwoordigers van dergelijke groeperingen ter rechterzijde in zee te 
gaan bij de vorming van een kabinet, terwijl op korte termijn een minder
heidskabinet van KVP-ministers en een of meerdere partijloze ministers tot 
een besluit zouden moeten komen over het gewraakte optreden dat naar de 
zienswijze van de KVP-ministers en minister Schagen geen uitstel duldde. 
Leek het derhalve dan toch niet verstandiger om het door de PvdA-ministers
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en minister Van Boetzelaer bepleite uitstel van de beslissing voor de militaire 
actie tegen Djocja in afwachting van de zitting van de VR over de Indonesi
sche kwestie te over te nemen? In overleg met Drees heeft Beel een rapport 
over de politieke situatie van dat moment aan de Koningin aangeboden. Het 
kabinet meende, gezien de daarmee samenhangende nationale en internatio
nale belangen, de portefeuilles nog niet ter beschikking te moeten stellen. 
Het kabinet behield aldus de mogelijkheid alsnog na een uitspraak van de 
VR een beslissing te nemen over de verdere opmars naar Djocja - waarbij 
Beel rekening hield met een ommezwaai van Lieftinck -, terwijl ondertussen 
voorlopig overleg kon worden gevoerd over de ontstane situatie. De Konin
gin heeft vervolgens Beel verzocht tot een reconstructie van het kabinet over 
te gaan, waarbij zij Beel alle vrijheid liet. De bedoeling was dat, indien de re
constructie zou slagen, de aftredende ministers hun portefeuilles zouden 
aanbieden en tegelijk de benoeming van de nieuwe ministers zou kunnen 
geschieden. Koningin Wilhelmina verklaarde in dit onderhoud verder volle
dig vertrouwen in Beel te hebben en sprak haar dank uit voor het door Beel 
inzake de Indonesische kwestie verdedigde standpunt. Beel heeft dit niet- 
officiële verzoek tot reconstructie van het kabinet in overweging genomen.617 
Aan dit verzoek heeft de premier echter geen uitwerking behoeven te geven. 
De betrokken KVP- en PvdA-politici wisten de crisis uit te stellen en waren 
bereid de uitspraak van de VR af te wachten. Toen de regering de uitspraak 
van de VR kon aanvaarden, was voorlopig de kou uit de lucht.

Met de stemming in het kabinetsberaad van 18 augustus 1947, waarvan de 
inzet was het onmiddellijk optreden tegen de resten van de Republiek Indo
nesia, kwam het voortbestaan van de rooms-rode coalitie ter discussie. Ge
spreksrondes tussen de toppolitici van KVP en PvdA en binnen de partijtop
pen kwamen op gang. Uiteindelijk zou blijken dat noch de KVP, noch de 
PvdA een crisis werkelijk aandurfde, zodat de besluiten van de VR zijn af
gewacht en vervolgens zijn benut als uitweg uit de problemen. Men kan op 
goede gronden stellen dat beide groeperingen, ondanks de dreigende woor
den die in het overleg van 19 augustus 1947 tussen Beel, Romme, Drees en 
PvdA-partijvoorzitter Vorrink door Romme zijn gebruikt en de aanvankelij
ke overtuiging van Beel dat een kabinetscrisis onvermijdelijk en een zaken
kabinet (wellicht met PvdA-leden als Lieftinck en Neher) mogelijk was, er 
alle belang bij hadden een crisis te vermijden. Zo zou de KVP zeker niet on
gestraft de PvdA buiten de deur kunnen zetten, ook al schijnt Romme aan 
zijn gesprekspartners uit de PvdA de deelname van de PvdA aan de rege
ring als een gunst te hebben willen voorstellen: Drees en Vorrink kregen van 
Romme te horen dat een breuk in de coalitie op dat moment de rooms-rode 
samenwerking voor geruime tijd zou frustreren.618 Gezien de maatschappe
lijk brede aanhang van de KVP moest de katholieke partij immers oppassen 
voor haar programmatische geloofwaardigheid bij een andere coalitie. De 
KVP zou in een kabinet met protestants-christelijken en liberalen niet alleen 
grote moeilijkheden krijgen om "Linggadjati" overeind te houden, ook al
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waren er aanwijzingen - zoals de al genoemde debatten in de Tweede Kamer 
aan de vooravond van de politiële actie van 1947 - dat ter rechterzijde 
"Linggadjati" als gegeven werd aanvaard. Maar ook moest de KVP in een 
dergelijk centrum-rechts kabinet onder ogen zien dat het financieel- 
economisch-sociaal program van 1946 niet meer zou kunnen worden uitge
voerd, hetgeen zijn weerslag zou kunnen hebben op de profilering van de 
partij als progressieve partij bij de eerstvolgende Kamerverkiezingen. De 
steun van de katholieke vakbeweging kwam aldus op het spel te staan. Bo
vendien kon verwacht worden dat het sociaal-democratisch kamp, in geval 
van een wisseling van de wacht met de CPN in de oppositie, zou radicalise
ren, waardoor vooral gevreesd moest worden voor grote arbeidsonrust, niet 
alleen bij een verdere actie tegen Djocja, maar ook op langere termijn. Het 
was een sterke positie voor Drees en zijn partijtop, die kon worden uitgebuit.

Maar ook de PvdA had haar kwetsbare plekken, zoals de samenstelling 
van de partij als resultante van een fusie van nogal uiteenlopende groeperin
gen. Men was zich verder goed bewust van de grenzen die de bevriende 
vakbeweging, het NVV, aan de Indië-politiek stelde. Het N W  had zich dan 
wel niet gekeerd tegen de beperkte politiële actie, maar wenste toch - zoals in 
het overleg tussen het partijbestuur van de PvdA en de leiding van het N W  
op 28 augustus 1947 nog eens werd onderstreept - voor een verdere actie 
ernstig te waarschuwen. Het negeren van de aanbevelingen van de VR zou 
het NVV recht tegenover de regering plaatsen, aldus de dwingende bood
schap. Binnen de partij moest overleg tussen PvdA-ministers, de CG- 
voorzitter en partijbestuur (20 augustus 1947), respectievelijk vertegenwoor
digers van de Kamerfracties (21 augustus 1947) worden gevoerd om de neu
zen te richten. Drees had dan wel aan Beel op 19 augustus 1947 laten weten 
dat bij een reconstructie van het kabinet, dat bereid moest zijn door te tasten 
in Indië, niet behoefde te worden gerekend op ministers uit de PvdA, tenzij 
die het tot een breuk met de partij lieten komen, maar daarmee was het pro
bleem voor de PvdA-top niet uit de wereld.619 Twijfelgeval voor de PvdA- 
top was met name minister Lieftinck, die weliswaar de beslissing van de VR 
wilde afwachten, maar in wezen de voltooiing van de politiële actie "zakelijk 
nodig en zedelijk plicht" achtte, zoals hij in het kabinetsberaad van 20 au
gustus 1947 betoogde. Hij verklaarde zich bij die gelegenheid zelfs bereid de 
landvoogd zo nodig zonder meer te machtigen op te treden, tenzij de Repu
bliek alsnog haar vijandelijke houding zou opgeven, waarmee hij dwars in
ging tegen de visie van collegae als Drees, Vos en Mansholt.620 Zelfs moet 
Lieftinck gedacht hebben aan de mogelijkheid zo nodig inderdaad als PvdA- 
minister in een romp- en /of zakenkabinet achter te blijven terwille van de 
voltooiing van het financiële saneringsbeleid. Er moest op Lieftinck worden 
ingepraat - vooral partijvoorzitter Vorrink heeft hiervan werk gemaakt - om 
hem met beide benen op de grond te plaatsen en hem duidelijk te maken dat 
hij in een andere politieke constellatie zijn politieke program wel kon verge
ten. Lieftinck heeft daarop Beel, die aan het slot van het kabinetsberaad van
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20 augustus 1947 verklaarde van Lieftincks toelichting op diens standpunt 
goede nota te hebben genomen, laten weten dat hij bij een crisis niet op hem 
moest rekenen.621 Lieftinck moet toen ook al begrepen hebben dat het niet 
waarschijnlijk was dat op België een beroep zou kunnen worden gedaan om 
Nederland bij te staan, indien zou worden beslist om ongeacht de VR-beslui- 
ten tegen de Republiek militair op te treden en derhalve gevreesd moest 
worden dat in het kader van internationale economische strafsancties de 
geldkraan zou worden dichtgedraaid en banksaldi zouden worden geblok
keerd. Beel, die over het beraad in PvdA-kring met betrekking tot het stand
punt van minister Lieftinck door Jonkman was ingelicht, was nogal gepi
keerd dat de interne verhoudingen in het kabinet en de afwijkende stand
punten voorwerp van partijdiscussies waren geworden. Dat de kansen voor 
deelneming van PvdA-ministers aan een gereconstrueerd kabinet dan wel 
een zakenkabinet vrijwel nihil waren geworden, onderkende Beel: alleen een 
botte beslissing in de VR kon wellicht nog een uitweg voor een dergelijke 
reconstructie of een zakenkabinet bieden.622 De aarzelingen van Lieftinck bij 
het bepalen van zijn houding in de Indonesische kwestie, waarbij de zorg 
voor zijn eigen sector gelijk op ging met zorg voor de doorvoering van de 
//Linggadjati"-gedachte, zou men symptomatisch kunnen noemen voor de 
PvdA in augustus 1947: ook de PvdA was zeer gebaat bij voortzetting van de 
coalitie, want er was nog veel werk conform het ambitieuze regeerakkoord 
van 1946 te doen. Tot dat regeerakkoord behoorde ook de hervorming van 
de betrekkingen met en de inrichting van de Overzeese Gebieden, waarvoor 
"Linggadjati" de concrete vormen had aangegeven. Vandaar dat de PvdA- 
politici in het bedoelde onderhoud met enkele KVP-politici een voortzetting 
van de politiële actie niet voor alle omstandigheden hebben uitgesloten, con
form ook hetgeen door PvdA-politici op het partijcongres van de PvdA en in 
het kabinetsberaad (Drees) naar voren was gebracht. In zoverre gold ook 
voor de PvdA "Linggadjati" als de norm, maar verschilden de PvdA-politici 
met die van de KVP over de inzet van militair geweld tegen de Republiek op 
dat moment. Volgens de analyse van Jonkman uit die tijd gingen de KVP- 
politici, vanuit een bepaalde opvatting over het staatsgezag en de daarmee 
samenhangende verplichtingen en door een zeker gebrek aan contacten met 
Indonesiërs, nu eenmaal sneller door de knieën voor de adviezen van 
"Batavia" dan de PvdA-top, die op dat moment de internationale factor 
zwaar liet wegen op grond van de gedachte dat het conflict meer was dan 
een zaak tussen Nederland en Indië alleen 623 De landvoogd, tot dan toe in 
zijn dadendrang vooral door de PvdA-politici verdedigd en met wantrou
wen bejegend door de KVP-politici, kwam hierdoor in een ander gezelschap 
te verkeren. Al met al moet men, zowel in het genoemde topoverleg tussen 
KVP- en PvdA-politici als in allerlei andere vormen van rooms-rood of intern 
beraad, zich bewust zijn geweest van het feit dat de coalitiepartners, onder 
meer terwille van de Linggadjati-constructie, op elkaar waren aangewezen.
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Opmerkelijk in dit verband is de rol van KVP-voorman Romme. Het lijkt 
er op dat hij in de bewuste crisistijd in Den Haag de confrontatie niet heeft 
gezocht, hetgeen de hiervoor genoemde stelling omtrent de positie van de 
twee coalitiepartners kan onderstrepen. Romme heeft kennelijk ten tweede 
male - de eerste keer bij de omstreden ondertekening van het Akkoord van 
Linggadjati in maart 1947 - de buitenwacht niet willen trotseren. In enkele 
commentaren in De Volkskrant in augustus 1947 heeft Romme dan wel ge
hamerd op de niet door de VR in te perken Nederlandse soevereiniteit over 
Indië en op de elementaire plicht van de regering de beloften jegens de vol
ken van de Indische archipel en van Nederland na te komen, waarbij de VR 
desnoods moest worden getrotseerd, maar hij had ook een commissie van 
onderzoek vanwege de VR op basis van de erkenning van de Nederlandse 
rechten niet onmogelijk genoemd.624 Tegenover Van der Goes van Naters 
zou Romme dan ook verklaard hebben dat hij bereid was de besluiten van 
de VR af te wachten, alvorens de hele kwestie van de aanval op Djocja weer 
als politieke prioriteit te willen zien. Van der Goes had zich namelijk osten
tatief op het standpunt gesteld dat Nederland geen conflict met de V.N. 
moest aangaan door het staakt-het-vuren te negeren en naar Djocja op te 
rukken; het leek hem beter de bestaande situatie te consolideren en zo nodig 
op basis van internationale steun aan een openlijk geconstateerde 
(bijvoorbeeld via consulaire rapportage) onhoudbare toestand een einde te 
maken.625 Tegelijkertijd heeft Romme, precies als Drees op het Bijzonder 
Partijcongres van de PvdA met het oog op de uitvoering van het PvdA- 
program zijn partijgenoten hierop had gewezen, het nodige verricht om zijn 
achterban te overtuigen van de voordelen van de rooms-rode coalitie, name
lijk voor de uitvoering van het KVP-program, zo althans kan men de publi- 
katie zien van zijn serie artikelen (eind augustus - begin september 1947) in 
De Volkskrant over de goede resultaten van één jaar "Beel" (zie in dit boek: 
Band A, hoofdstuk I, par. III, p. 162). Ook al heeft Romme derhalve de 
rooms-rode coalitie een uitweg uit de problemen gegund en de internatio
nale factor laten prevaleren, dat hoeft niet te hebben betekend dat hij niet 
door de affaire rond de onenigheid in het kabinet over de tocht naar Djocja 
ter realisering van "Linggadjati" eens te meer overtuigd moet zijn geraakt 
van de noodzaak bij de volgende kabinetsformatie tot verbreding van het 
kabinet te komen en andere partijen in te kunnen kapselen in de verant
woordelijkheid voor een centrum-lihks beleid. In zoverre is de crisis van hal
verwege augustus 1947 een argument meer geweest ten gunste van de brede 
basis, die in 1948 dan ook werd gerealiseerd.626

De besluiten van de VR en de redding van de rooms-rode coalitie (eind augustus 
1947)

Het kabinet kon het op 18 augustus 1947 dan wel niet eens worden over 
het voorstel van de minister-president om de landvoogd te machtigen on
middellijk naar Djocja op te rukken, dat betekende niet dat er in het geheel 
geen besluiten werden genomen. Omdat verwacht werd dat binnen enkele
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dagen (dat werd vrijdag 22 augustus 1947) de VR een begin zou maken met 
de behandeling van de voorstellen met betrekking tot de Indonesische 
kwestie, was er veel gewonnen indien het kabinet de door Beel opgeworpen 
vraag tot na de zitting van de VR wist uit te stellen. Het internationaal pres
tige van Nederland was daarmee gediend, terwijl de nationale stabiliteit 
door het vermijden van een kabinetscrisis in ieder geval voor enkele cruciale 
dagen was verzekerd. Hangende de herstemming over het voorstel van Beel 
stelde Jonkman handig voor om de landvoogd te instrueren in afwachting 
van de beslissing van de VR de consolidatie van de bezette gebieden met 
kracht ter hand te nemen, waarbij de plaatselijke bevolking zou kunnen 
worden verzekerd van Nederlandse garanties voor orde en rust. "De Ne
derlandse regering zoekt voor haar Indonesische politiek voldoende inter
nationale basis", aldus kreeg Van Mook te lezen als verklaring voor de afwij
zing door de regering van het verzoek van de landvoogd verdergaande actie 
te mogen ondernemen. Van Mook bleef wel met nadruk - daar had Beel nog 
om verzocht - gemachtigd buiten de bezette gebieden op te treden, indien 
plaatselijke noodtoestanden en bestrijding van agressie zulks vorderden. De 
landvoogd werd tenslotte gevraagd de regering van de Republiek openlijk 
de onmacht van het republikeinse bestuur de vijandelijkheden te doen sta
ken voor te houden, in samenhang met hetgeen door Van Kleffens in de VR 
werd beweerd.627 Aan deze instructie van 18 augustus 1947 voegde Jonkman 
een dag later in een aparte boodschap toe dat de beperkte actie, zoals die na
tionaal en internationaal was aangekondigd, nu eenmaal de Republiek liet 
functioneren met alle gevolgen van dien. Volgens hem had "Batavia" de ge
volgen ervan niet goed ingeschat, wanneer met klem werd gevraagd om 
verdergaande actie te mogen ondernemen. Waar Nederland de inrichting 
van het bestuur van de Republiek aan de Republiek zelf overliet en de Repu
bliek was toegelaten tot de VR, vroeg de minister van O.G. zich af hoe daar
mee de voorgenomen uitschakeling van de republikeinse regering was te 
rijmen. Wilde men tot een militaire actie tegen Djocja overgaan, aldus Jonk
man, dan had men een nieuwe basis in Nederland, vooral internationale 
steun en hardere Indonesische feiten nodig.628 De minister wees de land
voogd er op dat zonder dit alles de mogelijkheid van een kabinetscrisis on
der ogen moest worden gezien, "zonder een zichtbare kans op het behoud 
van een vooruitstrevende regering".629 De Haagse instructies konden Van 
Mook en zijn civiele en militaire staven weinig tevreden stellen. Gezien de 
berichten van Van Kleffens over het internationale front en de opvattingen 
van het kabinet, besloot de landvoogd de kwestie van de militaire actie tegen 
Djocja uit te stellen tot na de VR-zitting over de Indonesische kwestie, het
geen via Spoor aan de troepencommandanten werd meegedeeld.630 Wél 
hield de landvoogd conform zijn opdracht voor de radio op 20 augustus 1947 
een redevoering, waarin hij na een betoog over de goede bedoelingen van 
Nederland de Republiek de wacht aanzei. Deze diende een einde te maken 
aan de vijandelijkheden en allerlei bedreigingen tegen de bevolking in de
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bezette gebieden in te trekken, op straffe van vaag gehouden sancties.631 Die 
vijandelijkheden waren geen verzinsel, want in de Nederlandse pers ver
scheen tegelijkertijd het bericht dat sinds 4 augustus 1947 55 Nederlandse 
militairen gesneuveld waren, ondanks het bestand. Dat de Republiek be
greep wat er op til was, bleek uit het bericht dat de republikeinse regering 
zich voorbereidde op een Nederlandse aanval door een bestuurscentrum in 
Sumatra te vestigen en de daar vertoevende vice-president Hatta tot waar
nemend bevelhebber der republikeinse strijdkrachten te benoemen.632

De actie tegen Djocja zat er echter niet meer in, tenzij als zelfstandige actie 
van de landvoogd zelf op basis van een bepaalde uitleg van zijn bestaande 
bevoegdheden om aan een onhoudbare toestand een einde te maken. Er is 
wel verondersteld dat Beel heeft gehoopt dat Van Mook op eigen gelegen
heid tegen Djocja ten strijde zou trekken en dat dit voldongen feit vervolgens 
wel door de Haagse politiek zou kunnen worden afgedekt en internationaal 
wel door de voor Nederland belangrijkste mogendheden onder het nodige 
misbaar uiteindelijk zou worden geaccepteerd. Van Mook heeft duidelijk 
niet in deze val willen lopen en zich beperkt tot de nodige druk op de Haag
se heren om hem de volmacht tot optreden te geven. De kans op een derge
lijk regeringsbesluit was echter met het genoemde uitstel van een beslissing 
over verdere militaire actie tot na de VR-debatten wel verkeken. Het leek 
immers niet aannemelijk dat né. een uitspraak van de VR en de daaraan ge
koppelde bepaling van de standpunten van Nederland en de internationale 
gemeenschap een dergelijk optreden zonder duidelijke reden nog mogelijk 
zou zijn. Van Mook heeft nog tot na de debatten in de VR en de voor Neder
land niet ongunstige beslissingen aldaar (zie hieronder) getracht, met steun 
van de in Indië verblijvende Neher, de regering te bewegen alsnog machti
ging te verlenen tot verder militair optreden. Het gunstig moment om dit in 
een of andere vorm door te drukken was voorbij. De landvoogd zou zich 
tenslotte schikken in het besluit van de regering om de uitspraken van de VR 
te respecteren en voorlopig militaire actie tegen Djocja, gezien de te voorzie
ne ernstige repercussies daarvan in de internationale gemeenschap, achter
wege te laten, tenzij zich bijzondere feiten zouden voordoen.633 Aldus was 
met het besluit tot uitstel van de besluitvorming over een voortzetting van 
het militaire optreden tegen Djocja tot na de VR-debatten over Indonesië in 
beginsel een belangrijke stap gezet door de autoriteiten in Den Haag en Ba
tavia.

Alles draaide nu om de VR. Hetgeen in dit V.N.-orgaan zou worden be
slist, zou de politieke constellatie in Den Haag en de verhoudingen in Indië 
bepalen. Zoals al verhaald, lag er een Australische resolutie op tafel, die de 
diensten van de regeringen van de V.S. en Australië bij bemiddeling en arbi
trage tussen de betrokken partijen beoogde vast te leggen, alsook de instel
ling van een commissie tot vaststelling van de feitelijke situatie in de Repu
bliek. Een Pools amendement stelde voor om een dergelijke commissie door 
de VR te doen instellen als voertuig voor bemiddeling en arbitrage tussen
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Nederland en de Republiek. Daarnaast lagen de voorstellen van Nederland 
op tafel, zoals die door Van Kleffens op 15 augustus 1947 naar voren waren 
gebracht: gezamenlijk zouden Nederland en de Republiek via derden een 
onpartijdige staat laten kiezen die over de toestand in Indonesië zou kunnen 
rapporteren en toezicht zou kunnen houden op het staakt-het-vuren, alsook 
zo nodig goede diensten zou kunnen verrichten; de beroepsconsuls in Bata
via zouden gemeenschappelijk en terstond een rapport opmaken over de be
staande toestand op de eilanden Java, Sumatra en Madoera. Voor Nederland 
was een VR-commissie, gezien de door Nederland betwiste bevoegdheid van 
de VR in de onderhavige kwestie op te treden, onbespreekbaar, terwijl ook 
arbitrage als zodanig tussen partijen van ongelijke volkenrechtelijke zwaarte 
door Nederland werd bestreden. De Republiek, die de Amerikaanse goede 
diensten slechts als arbitrage wenste te verstaan en bij gevolg had afgewe
zen, heeft de Nederlandse voorstellen op 19 augustus 1947 verworpen. Na
mens de Republiek was Sjahrir met voorstellen gekomen, waarin van Ne
derland terugtrekking op de demarcatielijnen van 1946 werd geëist en de VR 
gevraagd werd om een commissie van toezicht op de staking van de vijan
delijkheden en - na terugtrekking van de Nederlandse troepen op de oude 
lijnen - op de handhaving van recht en orde in de ontruimde gebieden en om 
een commissie van arbitrage ter beslechting van de bestaande geschillen. Het 
ging er derhalve om een compromis te bereiken tussen de verschillende 
wensen en de vrede toch te redden.

Op 18 augustus 1947 werd op verzoek van Australië, ondersteund door de 
Sovjet-Unie, besloten de Indonesische kwestie op de VR-agenda van 19 au
gustus 1947 te plaatsen, omdat haast geboden scheen. Nadat de Sovjet- 
vertegenwoordiger Gromyko in de ochtendzitting van 19 augustus 1947 de 
debatten had geopend met een pleidooi om de republikeinse verzoeken in te 
willigen, sprak de (nationalistisch) Chinese afgevaardigde zich uit voor de 
Nederlandse voorstellen, zij het dat hij vond dat de VR de beoogde rappor
ten in ontvangst diende te nemen. De Chinese afgevaardigde ging er name
lijk van uit dat vooruitgang van de Aziatische landen slechts kon worden 
bereikt in samenwerking met de Europese en Amerikaanse naties. Neder
land had volgens China blijkens de verklaring van de Nederlandse regering 
van 12 augustus 1947 de ontwikkeling van Indonesië naar een soevereine, 
democratische en federale staat voor ogen, zodat China er naar streefde dat 
de VR een constructieve bijdrage aan de oplossing van het geschil zou leve
ren. Vandaar dat China een amendement op de Australische resolutie op ta
fel legde, waarin de kern van de verklaring van de Nederlandse regering van 
12 augustus 1947 en van de Nederlandse voorstellen in de VR, met de Chine
se voorkeur voor inschakeling van de VR bij de verwerking van de uitvoe
ring van de Nederlandse voorstellen, zouden worden vastgelegd. Het was 
een zeer handig amendement. Doordat de beoogde commissies van onder
zoek, ontleend aan de Nederlandse voorstellen, geen VR-commissies zouden 
zijn, bleef de vraag van de competentie van de VR in het geschil buiten be-
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schouwing. Ook al was er geen sprake van de door de Republiek gewenste 
internationale arbitrage, de voorgenomen betrokkenheid van de VR bij de 
afwikkeling van de rapporten en aanbevelingen van de commissies kwam de 
Republiek sterk tegemoet. Bij deze poging van China om een compromis 
tussen de Nederlandse en de republikeinse wensen te bereiken heeft onge
twijfeld de zorg van China voor het lot van de Chinese minderheid in Indo
nesië een rol gespeeld. Enerzijds gold het Nederlandse gezag terecht als de 
garantie voor de veiligheid van de Chinezen in Indonesië in de wanordelijke 
situatie van dat moment, anderzijds moest rekening worden gehouden met 
de toekomstige machtsverhoudingen in Indonesië. De V.S., die het nationa
listisch bewind in China met veel moeite in het zadel probeerden te houden 
en derhalve moesten ontzien, lieten middels hun gedelegeerde in de VR we
ten het Chinese voorstel te steunen. De Amerikaanse vertegenwoordiger zei 
namens zijn regering weinig heil te zien in verplichte VR-arbitrage voor de 
twee betrokken partijen, maar voegde daar wel de dreigende kanttekening 
aan toe dat dit standpunt bij heropening van de vijandelijkheden tussen de 
twee partijen opnieuw zou worden bekeken. De Australiër Hodgson daar
entegen heeft zich tegen het Chinese amendement gekeerd, omdat hierdoor 
de Indonesische kwestie volgens hem buiten de VR werd gebracht. Hij zag 
liever de VR direct bij de oplossing van de moeilijkheden betrokken, zoals 
het reeds genoemde Poolse amendement op de Australische resolutie voor
zag. Dat laatste maakte ook de kern uit van het betoog van Sjahrir, omdat hij 
meende dat onderhandelingen met de Nederlandse regering geen zin meer 
hadden. Dat hij derhalve de Nederlandse voorstellen verwierp was te ver
wachten. De VR-voorzitter verdaagde de zitting en vroeg de gedelegeerden 
van Australië, China en Polen een compromisvoorstel voor de volgende zit
ting uit te werken. Een Australisch-Chinees voorstel is inderdaad op 22 au
gustus 1947 ter tafel gelegd, dat evenwel de Australisch-Poolse wens voor 
een nadere betrokkenheid van de VR bij de beslechting van de geschillen in 
de Oost buiten beschouwing liet. Het zou de Amerikaanse gedelegeerde ge
lukken om door middel van een eigen voorstel tot de verlening van goede 
diensten - derhalve géén arbitrage - door de VR deze wens op te vangen. Op 
25 augustus 1947 zouden deze voorstellen door de VR worden aanvaard en 
zouden Nederland en de Republiek voor het blok worden gezet.634

Minister Jonkman concludeerde in het kabinetsberaad op woensdag 20 
augustus 1947 dat de zaken in de VR voor Nederland niet ongunstig verlie
pen. Het Chinese amendement kwam het Nederlandse standpunt immers 
een flink eind tegemoet. Hij zag er een reden te meer in de definitieve beslis
sing van de VR af te wachten, waarin hij werd bijgevallen door de ministers 
Vos, Drees en Mansholt. Ook Lieftinck was bereid die beslissing af te wach
ten, maar hij zei er wel bij een besluit tot voltooiing van de politiële actie 
hard nodig te vinden. Tegen de eigen verantwoordelijkheid voor orde en 
rust én de economische ontplooiing van het bezette gebied kon een behan
deling voor de VR, "een onbevoegd College dat zonder kennis van zaken
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meent te kunnen oordelen", volgens de minister van Financiën niet opwe- 
gen. In soortgelijke zin uitte zich Beel, die niet langer de internationale kant 
van het vraagstuk wilde laten prevaleren op het moment dat Indië verloren 
dreigde te gaan. Van een beslissing van de VR - in welke zin ook - was vol
gens hem geen constructieve oplossing te verwachten: "Met deze regering 
van de Republiek kan men immers niet samenwerken." Drees had ook de 
nodige scepsis over de mogelijke bijdrage van de VR aan een oplossing van 
het geschil, maar hij achtte het nu eenmaal onmogelijk hangende de beslis
sing in de VR - het Chinese amendement! - tot verdere actie over te gaan. 
Toen het kabinet gedurende een schorsing de eerder aangehaalde radiorede 
van Van Mook had aanhoord, meende Jonkman een reden te meer te hebben 
om op uitstel van de beslissing over verdere militaire actie (de herstemming 
over het voorstel-Beel van 18 augustus 1947) aan te kunnen dringen. Op 
voorstel van de premier besloot het kabinet de beslissing aan te houden tot 
na de debatten van de VR.635 Van Kleffens is in aansluiting op dit beraad 
door Van Boetzelaer ingelicht over de binnen het kabinet heersende opvat
tingen en om advies gevraagd, opdat de regering in het geval van een voor 
Nederland onmogelijke beslissing van de VR zodanig kon procederen dat de 
gevolgen van de dan te voorziene breuk met de VR tot een minimum be
perkt zouden blijven.636

Daarnaast waren door kabinetsleden initiatieven ontwikkeld om op het 
ergste voorbereid te zijn of het ergste alsnog te kunnen verhinderen. Zo had 
Beel op hun verzoek enkele malen een onderhoud met vertegenwoordigers 
van de Koninklijke Shell naar aanleiding van de vernietiging van de raffina
derij van Pangkalan Brandan. Van deze gelegenheid had Beel gebruik ge
maakt de heren te verzoeken het Foreign Office en het State Department te 
benaderen ter adstructie van de noodzaak om in Indië op te treden. Enig 
contact is in bedoelde zin indirect wel gelegd, maar in het licht van de Britse 
dekolonisatiepolitiek en de Amerikaanse voorkeur voor internationale be
middeling kon dit weinig uithalen. Evenzo heeft Beel het aanbod van ir. 
P.F.S. Otten, president-directeur van de N.V. Philips, om zijn zakenrelaties 
en vertegenwoordigers in Columbia en Brazilië (leden van de VR) in politie
ke kringen aldaar te laten werven voor de Nederlandse visie op de Indonesi
sche kwestie, graag aanvaard. Otten bood ook, zonder kosten voor Neder
land, de inzet van enkele relaties in de V.S. op het gebied van "public rela
tions" aan. Al eerder is in dit boek (Band A, p. 98) erop gewezen dat Otten 
tijdens de kabinetsformatie van 1946 meende formateur Beel te kunnen die
nen met zijn ervaringen op zijn reis door Indië. Otten, van wie een zoon op 
dat moment diende in de krijgsmacht in Indië, wilde op zijn wijze een bij
drage leveren aan de oplossing van de Indonesische kwestie, waartoe een 
evenwichtiger internationale benadering van deze kwestie en informele 
contacten tussen vertegenwoordigers van beide partijen ter overbrugging 
van de meningsverschillen konden bijdragen. Naast het hier genoemde aan
bod aan Beel op het terrein van de internationale "public relations" zou Ot-
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ten nog, zoals nog nader aan de orde zal komen onder par. IV.c in Diploma
tieke voelhorens in de Indonesische kwestie, zich inzetten voor een ontmoeting 
van Nederlanders met republikeinen in het hoofdkwartier van de Morele 
Herbewapening in Caux-sur-Montreux (Zwitserland). Eind september 1947 
zou Otten met enkele (Oost-)Indonesische persoonlijkheden en een Neder
landse hoge ambtenaar van O.G. (tevens hoogleraar) een geschrift publiceren 
en aanbieden aan regering en Kamers met de nodige aanbevelingen ter op
lossing van het vraagstuk Nederland-Indonesië, dat mede gebaseerd was op 
besprekingen tussen een aantal Nederlanders en Indonesiërs in het door Ot
ten voorgestane kader: informeel overleg om elkaar beter te leren kennen om 
aldus in constructieve samenwerking op het beginsel van geven en ontvan
gen en in een sfeer van wederzijds vertrouwen de problemen uit de weg te 
ruimen. Op dit geschrift, dat door de voorzitter van de CHU-fractie in de 
Tweede Kamer Tilanus in het debat over de regeringsverklaring van 23 sep
tember 1947 voor het voetlicht is gebracht, zal nog nader worden terugge
komen in het afzonderlijk aan dit debat gewijde deel van subparagraaf IV.b. 
Niet alleen Beel, maar ook andere kabinetsleden ondernamen het nodige. 
Lieftinck had met de president van De Nederlandsche Bank Holtrop overleg 
gevoerd over een uitweg in het geval van internationale economische sanc
ties tegen Nederland. De gedachte om België als financiële reddingsboei te 
zien leek Van Boetzelaer, die door Lieftinck werd benaderd, weinig waar
schijnlijk en is door Spaak in een onderhoud met de Nederlandse minister 
van Buitenlandse Zaken in diplomatieke termen van tafel gewerkt. Ook 
Drees deed een beroep op Van Boetzelaer teneinde via het State Department
- waar Sjahrir met een gezelschap republikeinen was ontvangen en vanwege 
de bruskering door de Republiek van het Amerikaanse aanbod voor goede 
diensten koeltjes was behandeld - contact op te nemen met Sjahrir om een 
verdere escalatie te kunnen voorkomen op basis van een inventarisatie van 
bestaande grieven en verlangens over en weer. Van Boetzelaer zag ook in 
deze gedachte niet veel heil. Het geheel op dat moment overziende kwam 
Van Boetzelaer tot de juiste conclusie dat Nederland voor het akelige dilem
ma kwam te staan op eigen initiatief de verantwoordelijkheid voor Indië op 
te offeren aan de internationale positie, ofwel die verantwoordelijkheid tegen 
elke prijs na te komen op gevaar af alsnog door een overmacht gedwongen 
te worden die verantwoordelijkheid te laten schieten.637

Op vrijdag 22 augustus 1947 kwam de VR weer bijeen om over de Indone
sische kwestie te spreken. Gesproken werd over een Belgische resolutie om 
West-Borneo en Oost-Indonesië uit te nodigen aan de beraadslagingen deel 
te nemen en over een herziene versie van de Australische resolutie. België 
had als bevriend lid van de VR al eenmaal gepoogd om, zoals al is vermeld, 
West-Borneo en Oost-Indonesië aan het werk van de VR te laten deelnemen 
aan de discussies over de Indonesische kwestie. Die poging was mislukt. De 
VR-voorzitter heeft op 22 augustus 1947, naar aanleiding van de klacht in de 
(hieronder nog te noemen) redevoering van Van Kleffens over de weigering
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van de VR Oost-Indonesië en West-Borneo tot de beraadslagingen toe te la
ten, gemeend dat hieromtrent een nieuw voorstel kon worden ingediend. 
België heeft daarop opnieuw gepoogd de twee niet-republikeinse deelstaten 
van Indonesië te doen uitnodigen, zij het met een nieuwe formule: "op de
zelfde voet als de vertegenwoordigers van de Republiek Indonesië". De VR 
liet zich op dit punt nogal kennen en toonde weinig neiging zelfs maar een 
fa^ade van hoor en wederhoor over het Nederlandse beleid te willen hand
haven. De deelstaten werden door de niet-westerse leden gezien als mario- 
net-staten, die niet serieus behoefden te worden genomen. De Sovjet-Unie 
kantte zich bij monde van Gromyko tegen dit voorstel van België, zowel op 
formele gronden - er was al eerder een beslissing genomen - als op inhoude
lijke gronden, gezien de veronderstelde pro-Nederlandse houding van deze 
deelstaten. Ook Syrië (de VR-voorzitter) en Polen waren tegen dit Belgische 
voorstel, dat vervolgens met vier stemmen voor (België en de westerse Grote 
Drie) tegen zeven onthoudingen werd verworpen.638

De eigenlijke behandeling van de Indonesische kwestie in de VR was die 
dag begonnen met een betoog van Van Kleffens, gericht tegen de Australi
sche resolutie en de daarin tot uiting gebrachte wens tot instelling van een 
VR-commissie ter rapportage over de situatie in de Republiek na 1 augustus 
1947. Steun aan het Australische voorstel impliceerde derhalve erkenning 
van de competentie van de VR in de betrokken zaak. De Nederlandse rege
ring bleef die competentie betwisten. Bovendien had Frankrijk laten weten 
van Nederland op dit punt een consequent afwijzende houding te verlangen, 
in ruil waarvoor Frankrijk zich langs diplomatieke weg bereid had verklaard 
met het veto de Nederlandse houding te zullen schragen.639 Van Kleffens 
voerde verder aan dat de VR zich niet behoefde te bemoeien met de Indone
sische kwestie, aangezien de Nederlandse regering volgens hem wegen had 
aangegeven om tot een vreedzame oplossing van het geschil te komen. Van 
Kleffens verzocht de VR zich niet over te geven aan illusies, doch met de re
aliteit rekening te houden. In dit kader wees Van Kleffens op de ontwikke
lingen sedert de opdracht het vuren te staken. De kwaadwillige elementen in 
de Republiek waren door de inmenging van de VR juist versterkt. De Repu
bliek, die door de VR zo serieus werd genomen, verdiende dat volgens Van 
Kleffens niet, omdat die Republiek slechts bestond uit chaos, terreur en pro
paganda. Indien de VR werkelijk een einde wilde maken aan die situatie, 
moest de VR zelf troepen naar Indonesië sturen ofwel gedogen dat Neder
land volgens eigen verantwoordelijkheid voor het herstel van rust en orde 
zorg zou dragen. "With us, full implementation of the principles of Ling
gadjati remains a sacred trust. But what you have encouraged so far is a 
handful of men who, on a dictatorial basis, want to subjugate the whole of 
Indonesia to their domination", aldus het betoog van Van Kleffens in dit in
ternationale forum.640 Daarentegen spraken zich de afgevaardigden van In
dia en Columbia uit voor de bemoeienis van de VR in deze zaak en voor de 
oorspronkelijke Australische resolutie, zoals geamendeerd door Polen. Fran-
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krijk echter wenste de bevoegdheid van de VR in deze zaak open te hou
den.641 Na deze eerste ronde kwam in de middagzitting de Australisch- 
Chinese compromis-resolutie aan de orde. In de aanhef werd het wenselijk 
geoordeeld dat stappen werden ondernomen teneinde geschillen en wrijvin
gen betreffende het nakomen van de orders tot het staken van het vuren te 
voorkomen, alsmede teneinde voorwaarden te scheppen, welke een regeling 
tussen de partijen zouden vergemakkelijken. De VR, aldus de tekst van deze 
resolutie, nam enerzijds kennis (met voldoening) van de uitvoering door de 
partijen van de resolutie van 1 augustus 1947 en van de verklaring van de 
Nederlandse regering van 12 augustus 1947, anderzijds van het Nederlandse 
voornemen beroepsconsuls te Batavia verslag te laten uitbrengen over de 
toestand in de Republiek en van het republikeinse verzoek door de VR een 
commissie van waarnemers te doen instellen. De resolutie verzocht vervol
gens de regeringen, leden van de VR en beschikkend over beroepsconsuls in 
Batavia, gezamenlijk ter voorlichting van en als leidraad voor de VR versla
gen op te stellen over de toestand in de Republiek na 1 augustus 1947, welke 
moesten betreffen het nakomen van de bevelen tot het staken van het vuren, 
alsmede de toestanden, "welke heersen in de gebieden, die militair bezet zijn 
of waaruit gewapende bezettingstroepen krachtens overeenkomst tussen de 
partijen teruggetrokken zouden worden". De regeringen van Nederland en 
de Republiek werd verzocht de genoemde consuls bij de uitvoering van hun 
opdracht alle faciliteiten te verlenen. De aangelegenheid zou volgens de re
solutie verder dienen te worden behandeld, indien de toestand dit zou ver
eisen. Naast deze compromis-resolutie, waarin de voor Nederland grote 
voordelen van het oorspronkelijke Chinese amendement op de Australische 
resolutie waren afgezwakt, legde de Australische vertegenwoordiger ook 
nog een eigen resolutie op tafel, waarin werd gevraagd om alle geschilpun
ten te onderwerpen aan arbitrage door een commissie, bestaande uit drie 
personen, aan te wijzen door de Nederlandse regering, de republikeinse re
gering en de VR.642

Nadat de Australische gedelegeerde de twee voorstellen in deze zitting 
van de VR op 22 augustus 1947 had bepleit, door onder meer te wijzen op de 
verwachtingen bij de wereldopinie omtrent een spoedige aanpak van de 
problemen in Indonesië, kreeg de Amerikaanse gedelegeerde het woord. Het 
State Department had de avond tevoren Van Kleffens inzage gegeven in de 
instructies voor deze gedelegeerde, zodat hetgeen naar voren werd gebracht 
voor Nederland althans geen verrassing meer was.643 Amerika, zo bleek, on
dersteunde de gemeenschappelijke Australisch-Chinese resolutie, waaraan 
een eigen voorstel werd toegevoegd.Voor de V.S. waren twee aspecten in het 
geding: de staking van de vijandelijkheden en de oplossing van het geschil 
zelf. Wat het eerste aspect betrof beschouwde Amerika de resolutie van de 
VR van 1 augustus 1947 als een voorlopige maatregel ingevolge art. 40 van 
het Handvest van de V.N. (VR doet aanbevelingen om erger te voorkomen, 
zonder afbreuk te doen aan de rechten, eisen of positie van de betrokken
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partijen). De competentie van de VR in dit geval berustte in Amerikaanse 
ogen op de noodzaak de internationale vrede en veiligheid te beschermen 
gezien de omvangrijke vijandelijkheden in Indonesië. Dreigend liet de Ame
rikaanse vertegenwoordiger Johnson weten dat het negeren van de order tot 
het staken van het vuren door de Amerikaanse regering hoog zou worden 
opgenomen. De V.S. zagen in de consulaire commissie een bruikbaar middel 
om toezicht op de genoemde order te houden. Beschouwde Amerika derhal
ve het optreden van de VR bij het tot stand brengen en controleren van een 
wapenstilstand als juist, zulks gold kennelijk niet inzake het tweede aspect, 
namelijk de oplossing van het conflict in Indonesië zelf. De Amerikaanse re
gering betwijfelde of de VR op dit laatstgenoemde punt competent was. De 
twijfels van verschillende VR-leden over de competentie van de Raad zich 
met deze zaak verder in te laten, moesten serieus worden genomen. Johnson 
kondigde aan dat hij zich genoodzaakt zou zien zich van stemming te ont
houden ten aanzien van elke resolutie van deze aard, waarmee de hiervoor 
genoemde Australische resolutie betreffende VR-arbitrage op de korrel werd 
genomen. De Amerikaanse regering was van mening dat beide partijen zelf 
de verantwoordelijkheid moesten dragen voor het vaststellen van de staat
kundige toestand in Indonesië. De partijen moest niet een bepaalde wijze 
van regeling van het probleem worden opgelegd, omdat de VR-competentie 
dan op het tapijt kwam. De competentie-kwestie was naar de opvatting van 
de Amerikaanse regering meer een zaak voor een advies van het Internatio
nale Gerechtshof (Nederland had de rechtsmacht van dit orgaan officieel er
kend, zie in dit boek: Band A, hoofdstuk I, par. III, aantekening 70, p. 184). 
De VR kon hangende een uitspraak van dit Hof volgens Johnson wel actie 
nemen op basis van het Handvest, voor zover de bevoegdheid van de VR 
wél kon worden aanvaard. De herhaalde Amerikaanse waarschuwing dat de 
kaarten anders zouden kunnen komen te liggen in het geval van een op
nieuw uitbreken van de vijandelijkheden, beschouwde de Nederlandse ge
delegeerde in zijn analyse ten behoeve van "Den Haag" duidelijk aan zijn 
land gericht.644 Terecht. Deze waarschuwing is namelijk gelijktijdig door de 
Amerikaanse ambassadeur in Den Haag bij het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken bezorgd: voortzetting van de militaire actie door Ne
derland zou volgens ambassadeur Baruch het openen van de doos van Pan- 
dora betekenen en een conflict oproepen met de "long-term interests" van de 
V.S.. Deze Amerikaanse démarche is via het persbureau Aneta (Indië), wel
licht bewust, uitgelekt.645 De Amerikaanse regering had echter ook een con
structief voorstel om een dergelijk militair optreden te voorkomen. In het be
gin van zijn betoog had Johnson een verklaring van zijn regering voorgele
zen, waarin werd betreurd dat de Republiek het Amerikaanse aanbod voor 
goede diensten, gezien de republikeinse eisen daaraan, had afgewezen. De 
hierdoor ontstane ruimte voor nieuwe initiatieven op hetzelfde gebied heeft 
de Amerikaanse diplomatie benut door een resolutie aan de VR voor te stel
len, waarbij de VR zijn goede diensten aan beide partijen zou aanbieden ter
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regeling van het geschil. Daarom gevraagd zou de VR in dit Amerikaanse 
voorstel bij de beslechting van het geschil de betrokken partijen ter zijde 
staan door middel van een commissie van de VR, welke commissie zou be
staan uit drie leden van de VR, waarbij elke partij één lid zou kiezen en het 
derde lid zou worden aangewezen door de twee aldus verkozen leden.646 De 
Amerikaanse regering had duidelijk gepoogd de kwestie van de competentie 
van de VR in het geschil door dit voorstel buiten de deur te kunnen houden: 
het ging om goede diensten, géén arbitrage, die werden aangeboden, niet 
opgelegd. Wél was het zo dat de beide partijen die goede diensten via de VR, 
als een compromis tussen de Nederlandse en republikeinse wensen, niet 
dienden te ontgaan op straffe van verdere VR-stappen. Van Kleffens was dan 
ook van oordeel dat het Amerikaanse voorstel van Nederlandse kant bezien 
in de gegeven situatie wellicht een aanvaardbare uitweg bood.647

De V.S. hebben met deze sterke betrokkenheid om via de VR-machinerie 
een voor Nederland en de Republiek goede oplossing van het conflict te be
reiken en tegelijkertijd de gevoeligheden over en weer te ontzien er blijk van 
gegeven zowel Nederland, dat immers deel uitmaakte van de Westeuropese 
gemeenschap die met Amerikaanse hulp zou worden geholpen en daarmee 
politiek gestabiliseerd (conferentie van Parijs over het Marshall-voorstel, au
gustus 1947, zie hoofdstuk IV, par. V.3, in dit boek), als Indonesië te be
schouwen als belangrijke schakels in de wereldordening van vrije naties 
(vergelijk de Amerikaanse inspanningen om China en Japan tegelijkertijd 
hiervan onderdelen te doen zijn). Nederland had ongetwijfeld moeite de po
litieke en financiële bevoogding door een buitenlandse mogendheid zo kort 
na het herstel van de onafhankelijkheid te moeten aanvaarden, zoals de hier
voor genoemde Amerikaanse diplomatieke démarche om de Nederlandse 
regering van verdere avonturen te doen afzien, maar de realiteit was nu 
eenmaal dat Nederland en Nederlands-Indië financieel aan de grond zaten. 
De politieke ruimte voor een zelfstandig beleid inzake de Oost was voor Ne
derland dan ook zeer gering. Dit is aanvankelijk niet tot ieder lid van het 
Nederlandse kabinet doorgedrongen, maar de Amerikaanse stappen in New 
York konden niet worden misverstaan. Met name minister Drees moet zich 
deze internationale context, gezien zijn opstelling in het regeringsberaad 
over de Indonesische kwestie in augustus 1947, goed bewust zijn geweest.

De zitting van de VR van 22 augustus 1947 werd afgesloten met negatieve 
beschouwingen van de gedelegeerden van de Sovjet-Unie en Polen over de 
Australisch-Chinese resolutie en het Amerikaanse voorstel. Het voorstel be
treffende een commissie van beroepsconsuls in Batavia was voor de Sovjet- 
Unie onaanvaardbaar, gezien het feit dat van de vijf hem bekende beroeps
consuls in Batavia er drie afkomstig waren uit Nederland - volgens Gromyko
- welgezinde landen, te weten de V.S., Engeland en Frankrijk (hij zag België 
over het hoofd). Gromyko wenste dat de commissie van toezicht op de nale
ving van de resolutie van 1 augustus 1947 de in de VR levende gevoelens 
representeerde. Hij achtte het onjuist een voorstel van de schuldige partij in
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het geding te honoreren. De Poolse gedelegeerde in de VR bracht de inval in 
Ethiopië door Italië in herinnering, toen de Volkenbond zich volgens hem 
ook verloor in discussies in plaats van daadwerkelijk in te grijpen. Ook de 
Pool meende dat de commissie van beroepsconsuls onaanvaardbaar was en 
bracht zijn eigen amendement betreffende een VR-arbitragecommissie in 
herinnering. In dit kader moest hij de Amerikaanse resolutie afwijzen.648 Be
sloten werd om op 25 augustus 1947 de nodige beslissingen te nemen.

De resultaten van de VR-discussie van 22 augustus 1947 werden in het 
kabinetsberaad van zaterdag 23 augustus 1947 door Beel als nova gezien die, 
tezamen met de aankondiging van nadere berichten uit Batavia, voor hem 
reden waren om verdere behandeling van het Indonesische vraagstuk te ver
schuiven naar 25 augustus 1947. Hiervoor pleitte ook het bericht van Van 
Boetzelaer over de démarche van de Amerikaanse ambassadeur in Den 
Haag, die had gewaarschuwd tegen verdere militaire actie onder het drei
gement dat Amerika in geval van actie zo nodig VR-sancties (art. 41 van het 
Handvest) zou steunen. De minister van Oorlog, de KVP-er Fiévez, meende 
echter dat de actie onverwijld moest worden voortgezet, aangezien ieder uit
stel daarvan voordeel voor de tegenpartij zou opleveren. Met deze regering 
van de Republiek kon immers volgens hem geen enkel akkoord worden be
reikt. Ook Van Maarseveen wilde dat tot voortgezette militaire actie werd 
besloten, zodra bericht van Van Mook over de jongste ontwikkelingen was 
ontvangen. Van Mook had al op 21 augustus 1947 bij de Nederlandse rege
ring aangedrongen op militaire actie tegen de Republiek, waarbij de land
voogd het argument hanteerde dat consolidatie van de bezette gebieden zo
als door de regering verlangd een dergelijke actie onmogelijk zou maken. 
Jonkman, die dit telegram in deze kabinetszitting voorlas, zag hierin een be
vestiging van zijn veronderstelling dat de opzet van de beperkte actie ei
genmachtig door Van Mook was gewijzigd in een actie ter voorbereiding van 
verdere uitschakeling van de Republiek zonder dat nieuwe feiten daartoe 
aanleiding gaven. Jonkman meende dat dit optreden van de landvoogd het 
hem steeds moeilijker maakte zijn ministeriële verantwoordelijkheid te dra
gen. Naast het punt van het nalaten van de zuivering van de bezette gebie
den, waardoor grote groepen republikeinse strijdkrachten konden ontsnap
pen naar het resterend republikeins gebied, bracht Jonkman ook de afwijzing 
van deze regering van de Republiek door de landvoogd in het geding. In de 
verklaring van 12 augustus 1947 had de Nederlandse regering hernieuwd 
overleg met de Republiek op basis van de nodige internationale steun aan- 
gekondigd. Op dit punt ging de landvoogd eveneens zijn eigen weg. Drees 
viel zijn partijgenoot-minister volmondig bij. Scherp wees Drees Van Maar
seveen terecht, die poogde begrip te vragen voor de eisen van de landvoogd 
ten aanzien van de representativiteit van de republikeinse regering: wie zou 
dat moeten vaststellen? Beel heeft nog zwakjes geprobeerd de landvoogd te 
verdedigen met het argument dat deze in een uiterst lastige situatie had ge
meend vrijer te kunnen handelen. Met een actie naar Djocja moest altijd, op
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grond van de eigen verantwoordelijkheid van Nederland, rekening worden 
gehouden. Deze confrontatie tussen de twee blokken in het kabinet, in af
wachting van de definitieve beslissing over militaire en diplomatieke stap
pen inzake Indonesië, werd besloten met enkele conclusies inzake de VR- 
voorstellen: het Amerikaanse voorstel was voor Nederland aanvaardbaar, 
mits de eigen verantwoordelijkheid voor orde en rust onverlet zou blijven en 
de Republiek de vijandelijkheden zou staken; de VR bleef in Nederlandse 
ogen onbevoegd en arbitrage was onaanvaardbaar. Het voorstel van Lief
tinck om België door Nederland kandidaat te doen stellen voor de commissie 
van goede diensten van de VR - een logisch gevolg van zijn eerdere belang
stelling voor dit land als reddende financiële engel (zie hierboven) - werd 
aanvaard. Het Australisch-Chinese voorstel werd, ondanks de daarin ver
vatte bemoeienissen met de bezette gebieden en de vermelding over de te
rugtrekking van de troepen, een verbetering genoemd, vooral op het punt 
van de ecartering van de VR-competentie. De eigen verantwoordelijkheid 
van Nederland voor Indië moest in dit geval met klem worden voorbehou
den.649

De besluitvorming in het kabinet over hetgeen Van Kleffens in de VR zou 
opmerken en bijgevolg ook leidraad zou worden in het Indië-beleid, werd 
afgerond door overleg in het weekeinde binnen het "inner cabinet" voor het 
Indonesische vraagstuk - Beel, Drees, Jonkman, Van Boetzelaer - en het kabi
netsberaad van 25 augustus 1947.650 Centraal in dit beraad bleef de vraag 
staan of niet toch tot verdere actie zou moeten worden besloten. Binnen dit 
"inner cabinet" was de suggestie besproken om ter onderstreping van de ei
gen verantwoordelijkheid van Nederland en het deelgenootschap van de 
andere deelstaten in de voorgenomen Indonesische federatie de Nederlandse 
vertegenwoordiger in de VR, Van Kleffens, een verklaring namens de Ne
derlandse regering in de VR te laten afleggen, waarin overleg tussen de Ne
derlandse regering en de delegaties van de Republiek, Oost-Indonesië en 
West-Borneo - aanwezig in New York - werd aangekondigd om de proble
men in Indonesië aan te pakken. Een dergelijke aanpak werd door de Ne
derlandse regering te meer voor noodzakelijk gehouden, indien de VR niet 
tot enige beslissing zou komen en niettemin terstond een beslissing moest 
worden genomen. Van Kleffens hield de gedachte, gezien de pretentie van 
Nederland dat de Indische zaak een interne was, voor bezwaarlijk, al school 
er een voordeel in om de beide overige deelstaten wat meer in het zonnetje te 
zetten. Hij beschouwde een dergelijke verklaring alleen nuttig tegenover de 
pers na de zitting van de VR.651 Beel was bereid de gedachte voor een derge
lijke verklaring in de VR te laten vallen, indien dan kon worden besloten om 
bij afwijzing van het aanbod door de Republiek onmiddellijk door te tasten. 
Op zondag 24 augustus had Beel zich nog moed laten inpraten bij een be
zoek aan de katholieke staatsraad Aalberse, die een beslissing ten gunste van 
de opmars naar Djocja nog de beste uit twee kwaden had genoemd. In ieder 
geval was Beel weer op oorlogspad. De premier had daarbij de troefkaart in
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handen dat minister Neher zich telefonisch achter Van Mook in diens drijven 
naar een militaire eindafrekening met de Republiek had gesteld. Op 23 au
gustus 1947 had de landvoogd "Den Haag" bericht dat de onvermijdelijke 
voltooiing van de militaire actie niet langer meer uitgesteld kon worden, ge
zien de veelbelovende reacties van de kant van "ontwikkelde Indonesiërs" 
op de radioredevoering van de landvoogd van 20 augustus 1947. Na overleg 
met de militaire adviseurs had Van Mook als begindatum van de actie naar 
Djocja 28 augustus 1947 het meest geschikt genoemd. Jonkman kantte zich in 
dit kabinetsberaad van 25 augustus 1947 fel tegen de visie van Van Mook en 
derhalve ook tegen zijn partijgenoot-minister Neher. De minister zei een 
steeds groter nadeel te zien in het voeren van een verdere actie zonder inter
nationale basis. Consolidatie van de bezette gebieden moest voorop staan; 
die consolidatie was door de politiek van de landvoogd tot dan toe onmoge
lijk gemaakt. "Een bezetting van Djocja zou de Republiek alleen maar in de 
dankbare rol van de vermoorde onschuld brengen", aldus Jonkman. Drees 
viel Jonkman bij: Nederland had zich nu eenmaal bereid verklaard interna
tionale waarnemers en goede diensten te aanvaarden en het gesprek met de 
Republiek te heropenen. Het was niet onmogelijk dat de Nederlandse positie 
tegenover de Republiek door een oordeel van de VR zou worden versterkt. 
Verder moest volgens Drees, gelet op financiële en economische afhankelijk
heid van Nederland en Indië van de V.S., alles worden vermeden wat niet op 
medewerking van de V.S. kon rekenen. Vandaar dat Drees aan een verkla
ring in de VR, zoals hierboven omschreven, wilde blijven vasthouden. 
Daartegenover bleef Beel hameren op de uitschakeling van Djocja, omdat hij 
anders dan Jonkman geen heil zag in consolidatie van bezet gebied. Het had 
echter geen zin dit conflict binnen het kabinet en tussen de minister van O.G. 
en de landvoogd verder uit te diepen op de dag dat de beslissingen in de VR 
zouden vallen. Het kabinet besloot om Van Kleffens te machtigen desge
wenst in een persconferentie na de behandeling in de VR een bedoelde ver
klaring over de bereidheid van de Nederlandse regering tot minnelijk over
leg met de Republiek in nauw overleg met de overige deelstaten af te leggen. 
De landvoogd kreeg te horen dat de regering de stemming in de VR wenste 
af te wachten.652

De zitting van de VR op 25 augustus 1947, waarin over de resoluties met 
betrekking tot de Indonesische kwestie zou worden gestemd, begon met een 
betoog van Sjahrir, waarin hij de ter tafel gebrachte resoluties weinig heil
zaam voor de situatie in Indonesië heeft genoemd. Gezien de toegenomen 
militaire bedreiging voor het bestaan van de Republiek en de voortgaande 
schendingen van het bestand, wenste Sjahrir directe actie van de VR om aan 
dit alles een einde te maken door de Nederlandse agressie te veroordelen en 
de Nederlandse troepen te doen terugtrekken op de stellingen van 14 okto
ber 1946. Hij drong aan op een VR-commissie voor toezicht op het staakt-het- 
vuren en een VR-arbitragecommissie. De Republiek was bereid om elk be
sluit van de VR, mits dit arbitrage inhield, te aanvaarden. Hoewel Sjahrir
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verzet had aangetekend tegen de Australisch-Chinese resolutie, gezien het 
voorbijgaan van de VR en de mogelijke pro-Nederlandse opstelling van de 
voorgenomen commissie van beroepsconsuls, heeft de republikein niet bij 
voorbaat deze en andere resoluties van de VR, die niet op arbitrage uit wa
ren, onmogelijk genoemd. Na een korte opmerking van de Poolse afgevaar
digde over de schending van de order tot staakt-het-vuren zou eigenlijk aan 
de stemming over de resoluties kunnen worden begonnen, ware het niet dat 
de Belg Van Langenhove heeft getracht eerst een stemming te bewerkstelli
gen over een resolutie betreffende het vragen van een advies door de VR bij 
het Internationale Gerechtshof over de bevoegdheidskwestie. De Belg meen
de dat het hier om een prealabele vraag ging, die met voorrang diende te 
worden behandeld. Hierin volgde de VR hem niet (twee stemmen, België en 
Frankrijk, voor; 9 onthoudingen). De VR kon toen overgaan tot de behande
ling van de Australisch-Chinese resolutie. Gromyko (Sovjet-Unie) achtte de 
voorgestelde resolutie en het Amerikaanse voorstel weinig bevredigend. Hij 
wilde de VR direct bij het probleem betrekken en stelde een wijziging in de 
Australisch-Chinese resolutie voor, waarbij een VR commissie tot toezicht op 
de naleving van de wapenstilstand werd geïntroduceerd. Het amendement 
van de Sovjet-Unie verkreeg zeven stemmen (waaronder die van de V.S.) 
voor, twee stemmen tegen (België, Frankrijk) en twee onthoudingen (China, 
Engeland). Gezien het Franse veto was het amendement verworpen. De 
vraag was hoe de VR zou staan tegenover het Australisch-Chinese voorstel, 
omdat Australië had aangekondigd de oorspronkelijke resolutie te handha
ven, indien het compromisvoorstel het niet zou halen. Het liep voor Neder
land goed af: het Australisch-Chinese voorstel werd aangenomen met zeven 
stemmen voor en vier onthoudingen (Columbia, Polen, Sovjet-Unie, Enge
land). Dit voorstel ging uit van "Linggadjati" en incorporeerde het Neder
landse voorstel voor een commissie van beroepsconsuls, die aan de VR zou 
rapporteren over de toestand in de Republiek na 1 augustus 1947, de nale
ving van het bestand en de situatie in de door Nederlandse troepen bezette 
en te ontruimen republikeinse gebieden. Natuurlijk scholen er wat adders in 
de opsomming van werkzaamheden van deze consulaire commissie, maar 
ongunstig was deze uitslag niet. Gelet op het Amerikaanse voorstel tot het 
aanbieden van goede diensten door de VR was de uitslag voor de Austra- 
lisch-Chinese resolutie richtinggevend voor de stemverhoudingen. Pogingen 
om alsnog in aansluiting op de resolutie van 1 augustus 1947 de VR met di
recte arbitrage te belasten liepen op niets uit. Het Poolse voorstel tot instel
ling van een commissie uit alle VR-leden met de opdracht te bemiddelen en 
arbitrage te bedrijven werd verworpen met drie stemmen voor (Polen, Sov
jet-Unie, Syrië), vier stemmen tegen (België, Frankrijk, Engeland, V.S.) en 
vier onthoudingen. De Australische resolutie, die mikte op arbitrage door 
een commissie van drie, werd verworpen met drie stemmen voor (Australië, 
Columbia, Syrië) en acht onthoudingen. De Amerikaanse resolutie betref
fende de goede diensten door de VR werd vervolgens aanvaard met acht
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stemmen voor en drie onthoudingen (Polen, Sovjet-Unie, Columbia). Op
merkelijk is dat de Sovjet-gedelegeerde het Australisch-Chinese voorstel 
noch het Amerikaanse voorstel met zijn veto heeft willen treffen.653 Nadat de 
voorzitter van de VR op dinsdag 26 augustus 1947 de behandeling van de 
Indonesische kwestie in de VR voor afgesloten had verklaard, heeft de repu
blikeinse vertegenwoordiger Sjahrir namens de Republiek de resoluties aan
vaard, waarmee het hoge spel van de Republiek uit was: géén arbitrage; geen 
terugtrekking van de Nederlandse troepen. Van Kleffens moest verklaren 
dat hij nog geen instructies van zijn regering had ontvangen. Aan de andere 
kant liet hij weten "that everybody in the Netherlands will be glad if, com- 
petence or no competence, the debate around this table and the Resolutions 
adopted yesterday prove to be conductive to an amicable settlement of this 
very difficult matter". Op 30 augustus 1947 zou de permanente vertegen
woordiger van Nederland bij de V.N. de secretaris-generaal van de V.N. me
dedelen dat de Nederlandse regering, zij het onverminderd overtuigd van de 
onbevoegdheid van de VR in de Indonesische kwestie, de betrokken resolu
ties aanvaardde. De V.N. kregen te horen dat Nederland België had bena
derd als lid van de VR-Commissie van Goede Diensten (CGD); enkele weken 
later liet de Republiek weten Australië als lid van deze commissie te wensen. 
België en Australië hebben vervolgens de V.S. verkozen als derde lid van de 
CGD.654

Met de genoemde stemmingen op 25 augustus 1947 was de behandeling 
van de Indonesische kwestie in de VR nog niet afgerond. Er restten nog en
kele op 25 augustus 1947 ingediende of aangekondigde resoluties, die poog
den de compromisformuleringen van de twee aangenomen VR-resoluties op 
te vangen. De ene resolutie betrof een Belgisch voorstel, zoals geamendeerd 
door de Britse vertegenwoordiger, om het Internationaal Gerechtshof con
form het Handvest (art. 96.1) zo spoedig mogelijk een (beredeneerd en uit
voerig) advies te laten geven betreffende de competentie van de VR in de 
Indonesische kwestie, die immers door Nederland werd betwist. Verder was 
er een Poolse resolutie, waarin nogmaals de uitnodiging van de VR werd 
her-haald om de vijandelijkheden te staken. De vertegenwoordigers van 
Frankrijk, Engeland en de V.S. lieten weten het Belgische voorstel te zullen 
steunen. Twee permanente leden, de Sovjet-Unie en China, bleken weinig 
voor het Belgische voorstel te voelen. Gromyko (S.U.) meende dat de VR al 
een uitspraak over zijn bevoegdheid had gedaan door de betrokken zaak in 
behandeling te nemen, terwijl Tsiang (China) bevreesd was dat een mogelij
ke uitspraak van het Hof op dit punt de VR voor de toekomst te veel aan 
banden zou leggen in een snel veranderende wereld. De landen die eerder 
de VR in deze kwestie competent hadden geacht en bijgevolg vérgaande 
bemoeienis van de VR hadden voorgestaan, lieten door hun vertegenwoor
digers krachtig verzet aantekenen tegen het Belgische voorstel. Hodgson 
(Australië) meende dat de betrokken rechtsvraag een zaak van de VR was, 
niet van het Hof. Bovendien zou volgens hem de waarde van een advies van
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het Hof als bindend precedent gering zijn, gezien de te verwachten nieuwe 
verhoudingen in een volgend geval. Hij was er eerder van overtuigd dat een 
beroep op het Hof slechts de intentie had om verdere actie van de VR te ver
hinderen. Ook Pillai (India) was een tegenstander van de Belgische resolutie. 
De Poolse vertegenwoordiger, Katz-Suchy, bezigde in zijn verzet tegen een 
beroep op het Hof een mengeling van de eerder genoemde argumenten van 
de Sovjet-gedelegeerde en van de Australiër. Op 26 augustus 1947 werd de 
resolutie van België verworpen met vier stemmen voor (België, Frankrijk, 
Engeland, de V.S.), een stem tegen (Polen) en zes onthoudingen. Het Poolse 
voorstel om de beide partijen te herinneren aan de aanbeveling van de VR 
van 1 augustus 1947 kon inhoudelijk brede instemming verwerven en zou 
dan ook met tien stemmen voor en een onthouding (Engeland) op diezelfde 
dag worden aanvaard. De verklaringen over en weer die bij de discussie 
over deze Poolse resolutie werden afgelegd, waren echter stekelig. De door 
Van Kleffens aan de kaak gestelde vijandige daden van de Republiek en zijn 
stelling dat lokale reddingsacties - bijvoorbeeld ten gunste van bedreigde 
minderheden - mogelijk moesten zijn, lokten een Poolse tirade over Neder
landse bestandsschendingen uit. Ook Gromyko (S.U.) kwam met beschuldi
gingen jegens Nederland. De door de Pool en de Rus in de richting van Ne
derland opgestoken vinger, die het compromis van 25 augustus 1947 in de 
VR kennelijk moest goedmaken, was voor de Amerikaan Johnson reden een 
nadere verklaring af te leggen om elke vooringenomenheid in de VR te be
strijden en de VR te manen het rapport van de consulaire commissie af te 
wachten. Aan de andere kant was Amerikaanse steun voor deze resolutie 
onvermijdelijk, gezien de al eerder genoemde druk van Washington op Den 
Haag om niet tot verdere militaire actie tegen Djocja over te gaan. De eens
gezindheid naar buiten toe ten faveure van het Poolse voorstel camoufleerde 
dan ook de nodige verschillen van inzicht over de bedoeling van dit voorstel. 
Die eensgezindheid kon echter niet worden misverstaan: geen verdere mili
taire actie. Diplomatiek was het derhalve niet zonder belang dat de steun 
van het westers front voor het Poolse voorstel de pil van 25 augustus 1947 
voor de Nederland vijandig gezinde landen enigszins verguldde en daarmee 
goede kansen schiep voor een evenwichtige uitvoering van de resoluties be
treffende de consulaire commissie en de goede diensten via de VR, bijvoor
beeld door de uitoefening van druk op beide partijen om zich verder in te 
tomen.655

Van Kleffens concludeerde na de beëindiging van de behandeling van de 
Indonesische kwestie in de VR dat Nederland aan grote gevaren was ont
snapt en derhalve tevreden kon zijn. VR-controle op het bestand en VR- 
arbitrage waren vermeden; de republikeinse eis dat de Nederlandse troepen 
naar hun stellingen van vóór de politiële actie moesten worden teruggetrok
ken was door de VR niet gehonoreerd. Verwarring in de gelederen van de 
tegenstanders van Nederland, toenemende twijfel bij de VR-leden over de 
werkelijke gang van zaken in Indonesië en "enig geluk" noemde van Klef-
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fens als mogelijke oorzaken voor deze overwinning op punten. Natuurlijk 
had de behandeling in de VR ook nadelen gehad. Van Kleffens meende bij
voorbeeld dat alleen al de behandeling van de Indonesische kwestie in een 
voor Nederland overwegend vijandige sfeer nadelig was geweest voor Ne
derland, omdat het land daardoor niet in staat was geweest in Indië door te 
tasten en de Republiek aan prestige - vooral tegenover de andere deelstaten - 
had gewonnen. Niettemin was Van Kleffens zeer tevreden, omdat de Ne
derlandse visie op de aanpak van het geschil toch leek te zijn aanvaard, al 
was die visie overigens uit de nood geboren en ontwikkeld (zoals beschreven 
gestart bij een obstinate houding jegens goede diensten van bevriende mo
gendheden en een absolute opvatting over de eigen verantwoordelijkheid 
naar aanvaarding van bemoeienis van derden, aanbevolen door de VR). Van 
Kleffens heeft door de eigen inventiviteit en zware druk op "Den Haag" aan 
dit resultaat, waarop hij terecht trots was, een belangrijk aandeel geleverd. 
Daarmee was ook de weg gebaand voor de oplossing van de Nederlandse 
politieke impasse bij de aanpak van de problemen in Indië na de politiële 
actie.656

Die aanpak van de problemen in Indië stond op de agenda van de buiten
gewone vergadering van het kabinet op 27 augustus 1947 en daarmee ook de 
vraag of de dreigende kabinetscrisis alsnog kon worden afgewend. Aan het 
ministerieel overleg nam ook de ambassadeur in Londen, Michiels van Ver- 
duynen, deel. De noodzaak om tot een beslissing over de VR-resoluties en 
daarmee over het Indië-beleid te komen was daarom zo groot, omdat de 
landvoogd en minister Neher vanuit Indië wederom hadden getamboereerd 
op de uiterst gespannen situatie in de Indische archipel en hadden aange
drongen op een beslissing van de Nederlandse regering binnen 48 uur. Ne
her meende dat te veel tijd ging zitten in de rapportage van de consulaire 
commissie en het werk van de commissie van goede diensten, terwijl de toe
stand op Java verloederde. Het leek hem het beste om de goede diensten te 
aanvaarden, maar daaraan te koppelen de eis dat de Republiek terstond de 
vijandelijkheden zou staken. De landvoogd moest worden gemachtigd naar 
bevind van zaken op te treden. Het kabinet moest derhalve twee "ultimata" 
onder ogen zien: dat van "Batavia" en dat van "New York". Beel, die al eer
der dat deel van het kabinet had aangevoerd dat wilde doortasten naar 
Djocja ongeacht de VR-bemoeienis, voelde wel voor een benadering zoals 
door Neher per telex en per telefoon - gedurende de kabinetszitting - bepleit. 
Daarentegen hebben de socialistische ministers Jonkman en Drees gewezen 
op de hiervoor genoemde vrijwel algemeen in de VR aanvaarde Poolse re
solutie, die volgens hen elke opmars naar Djocja - gelet op de Nederlandse 
verplichting de besluiten van de VR loyaal uit te voeren en de ostentatieve 
Amerikaanse steun voor deze resolutie - illusoir moest maken. Drees was 
duidelijk: zonder Amerikaanse steun waren Nederland en Indië nergens; 
verder optrekken naar Djocja zou internationale sancties uitlokken; de beslis
sing van de regering mocht niet worden bepaald door de troepenopstelling
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in Indië. Drees concludeerde derhalve dat de landvoogd niet mocht worden 
gemachtigd de actie naar Djocja door te zetten en dat de resoluties van de VR 
dienden te worden uitgevoerd. Het bezette gebied moest worden geconsoli
deerd. Mocht Van Mook niet bereid zijn op deze basis verder te gaan, dan 
moest volgens Drees naar een vervanger worden omgezien. Vos en Mansholt 
verklaarden het met deze zienswijze eens te zijn, maar Lieftinck had zo zijn 
aarzelingen. De resoluties van de VR hadden volgens hem alleen zin, indien 
de Republiek zou meewerken aan een oplossing. Verder woog volgens hem 
de plicht om orde en rust krachtens de eigen verantwoordelijkheid te hand
haven zwaarder dan de rechtsplicht op grond van het Handvest. Kortom: de 
VR kon niet het laatste woord hebben. Aan de andere kant erkende Lieftinck 
dat het niet mogelijk was om tegen de uitspraken van de VR in te gaan: "Een 
Van Speyk-mentaliteit past een regering alleen onder zeer bijzondere om
standigheden." Lieftinck vroeg echter begrip voor de enorme problemen van 
Van Mook bij de verzorging van de veiligheid in het land en bij het bestuur 
van de bezette gebieden, terwijl de vijandelijkheden van de Republiek voort
gingen. In navolging van Van Maarseveen bepleitte ook Lieftinck een per
soonlijk contact tussen de landvoogd en "Den Haag". Het belang van de in
ternationale factor werd verder nog onderstreept door Van Boetzelaer en Mi
chiels. Laatstgenoemde heeft het kabinet op het hart gebonden een duidelijke 
keuze te maken. Men kon moeilijk volgens hem de besluiten van de VR voor 
korte tijd erkennen om daarna toch naar Djocja op te rukken. Voor Neder
land waren er nog genoeg mogelijkheden - ook militaire - om in het kader 
van de beslissingen van de VR op te treden. Het beginselprogramma van 
"Linggadjati" was immers door de VR erkend, zodat aan Djocja bepaalde 
eisen konden worden gesteld. Een beslissing is in deze kabinetszitting in de 
ochtend van 27 augustus 1947 niet gevallen: de twee visies op de aanpak van 
de Indische problemen waren weer eens geëtaleerd, al was het significant 
dat Beel geen duidelijke bijval vanuit zijn achterban voor zijn steun aan de 
klemmende oproep van de landvoogd had gekregen. Van Maarseveen had 
zelfs als reden voor zijn voorstel Van Mook naar Nederland te laten komen 
genoemd dat "de heer Van Mook, ondanks alle goede pogingen van de heer 
Neher, nog onvoldoende inzicht heeft in de internationale aspecten van het 
vraagstuk". Alleen door een duidelijke afweging van alle factoren op een 
dergelijk topoverleg zou de noodzaak voor een onmiddellijke actie tegen 
Djocja kunnen worden gepeild, aldus de minister van Justitie. Slechts Huys- 
mans leek Beel voluit te steunen. Vandaar dat op voorstel van Beel werd be
sloten om de landvoogd voorlopig strak te houden en in de avond bijeen te 
komen om aan de hand van een door de premier op te stellen lijst van be
leidsopties tot besluiten te komen.657

Beel analyseerde in de avondzitting van de vergadering van het kabinet 
van 27 augustus 1947 dat er twee manieren waren waarop het Indonesische 
vraagstuk kon worden benaderd: de door minister Jonkman en andere mi
nisters bepleite stelling, dat het probleem niet meer alleen door Nederland
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kon worden opgelost, en de stelling, dat Nederland aan de eigen plicht, het 
eigen recht en de eigen verantwoordelijkheid diende vast te houden. Volgens 
Beel hield de eerstgenoemde stelling een principiële koerswijziging in, waar
over de volksvertegenwoordiging eerst diende te worden ingelicht. De 
laatstgenoemde stelling was tot dan toe de basis voor het regeringsbeleid 
geweest en had geleid tot de aanbeveling van de landvoogd. Beel consta
teerde dat het kabinet, anders dan de landvoogd, het moment, waarop op 
grond van de eigen verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering het 
risico van internationale sancties eventueel moest worden aanvaard, nog niet 
gekomen achtte. Beel had derhalve de stemming in het kabinet op de och
tendzitting goed geproefd en poogde kennelijk de ommezwaai naar de aan
vaarding van de aanbevelingen van de VR en de (voorlopige) afwijzing van 
de aanbeveling van Van Mook en Neher zodanig te formuleren, dat beide in 
het kabinet te onderscheiden groepen zich hierin zouden kunnen vinden. 
Van een beleidsombuiging zou dan wel geen sprake zijn, maar de Neder
landse regering zou de internationale bemoeienis wel een kans moeten ge
ven, aldus kort samengevat de kern van de punten die Beel het kabinet 
voorlegde. Beel wist dat de leiding van zijn eigen partij hem hierin wel zou 
volgen. De algemene strekking van de resoluties van de VR werd aanvaard, 
waarbij onverkort werd vastgehouden aan het standpunt van de Nederland
se regering terzake van de onbevoegdheid van de VR. "De Nederlandse re
gering gaat bij haar bereidverklaring er van uit, dat de Republiek elke vijan
dige daad in woord en daad staakt. Zij handhaaft haar standpunt, dat zij uit
eindelijk verantwoordelijk blijft voor orde en rust in Indonesië", aldus de 
tekst van de op 29 augustus 1947 vrijgegeven verklaring over dit belangrijke 
deel van de kabinetsbesluiten. In deze zin heeft, zoals eerder opgemerkt, de 
permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de V.N. de secretaris
generaal van de wereldorganisatie op 30 augustus 1947 ingelicht. De Neder
landse regering, aldus de boodschap, zou de benodigde faciliteiten aan de 
VR-Consulaire Commissie bieden. Het was deze door de VR gevraagde me
dewerking immers, die vorderde dat de Nederlandse regering, ondanks de 
betwisting van de bevoegdheid van de VR in de Indonesische kwestie, offici
eel haar standpunt moest bepalen. De Raad besloot vervolgens om de in 
New York verblijvende Koets - directeur van het kabinet van de landvoogd - 
contact te laten nemen met de republikein Sjahrir om te bezien hoe verder op 
basis van "Linggadjati" zou kunnen worden gewerkt, voorafgaand aan de 
inzet van de door de VR aanbevolen CGD. De aanvaarding van de VR- 
resoluties bracht met zich mee dat van actie tegen Djocja voorlopig zou wor
den afgezien, afhankelijk van het gedrag van de Republiek (staking vijande
lijkheden; uitkomsten contacten met de Republiek). De Raad was bereid het 
nodige begrip te tonen voor de adviezen van "Batavia", maar besloot niette
min onder de nodige verwijzingen naar de gronden van de besluitvorming - 
zoals de vrees voor internationale sancties in geval van verdere militaire ac
tie - de gevraagde machtiging aan de landvoogd niet te verlenen. Van Klef-
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fens heeft de Amerikaanse Undersecretary of State R.A. Lovett in dit ver
band kunnen mededelen dat de Nederlandse regering van verdere actie 
voorlopig afzag en zich zou beperken tot bestrijding van guerilla-activiteiten 
achter de frontlijnen. Om de kloof tussen kabinet en landvoogd te dichten, 
meende het kabinet Van Mook te moeten uitnodigen voor mondeling over
leg in Den Haag. Hangende deze besprekingen zou afgezien van de door 
consolidatie van het bezette gebied te stellen eisen geen wijziging worden 
gebracht in de dislokatie van de troepen in Indië. Generaal Spoor had name
lijk in een brief aan Kruis vol klachten over het Nederlandse beleid - "nu wij 
de stunt hebben uitgehaald in de Veiligheidsraad met een voorstel te komen 
dat ons zelf zal wurgen" - de beslissing om naar Djocja door te stoten nood
zakelijk genoemd om de terugtrekking van troepen uit Midden-Java te voor
komen, hetgeen hij zag als "het begin van het einde". In het kabinet, waar 
deze brief voorwerp van discussie vormde, heeft Beel zich natuurlijk sterk 
gemaakt om de troepen voorlopig in de uitgangsstellingen voor een opmars 
naar Djocja te houden, omdat anders de opdracht aan Van Mook de Repu
bliek tot het staken van de vijandelijkheden te manen in de lucht kwam te 
hangen. Besloten werd tenslotte om de minister van O.G. te machtigen de 
landvoogd voor te dragen voor een bevordering tot Grootkruis in de Orde 
van Oranje-Nassau, waarmee de inzet van de landvoogd en het geduld om 
zich binnen de door de nationale en internationale politieke constellatie be
paalde grenzen te bewegen werden gehonoreerd. De landvoogd had immers 
op grond van de hem toegekende bevoegdheden op eigen gezag het bevel 
kunnen geven om aan de vijandelijkheden en bedreigingen van de kant van 
de Republiek een einde te maken. Van Mook had zich ingehouden en zich 
neergelegd bij de Haagse instructies, waarmee hij vooral het beroep op de 
internationale factor een kans had gegeven. Begrijpelijk dat Jonkman met de 
betreffende bevordering op de proppen kwam. De katholieken konden de 
man, die zozeer naar hun opvatting vanaf de politiële actie de juiste visie op 
de aanpak van de problemen had voorgestaan, deze bevordering moeilijk 
misgunnen.658

Met name Beel moet de genoemde honorering van Van Mook als terecht 
hebben beschouwd. De premier, die zozeer had getracht een beslissing ten 
gunste van de door Van Mook gevraagde machtiging tot de opmars tegen 
Djocja te forceren en die daarvoor bereid was zo nodig een kabinetscrisis te 
riskeren, moet verbitterd zijn geweest over de uitkomsten van de ontwikke
lingen die tot de genoemde besluiten hadden geleid. Ongetwijfeld moet Beel 
daardoor aan deze affaire vertekende herinneringen hebben overgehouden, 
die hem ruim een jaar later in zijn positie als Hoge Vertegenwoordiger van 
de Kroon en opvolger van Van Mook parten hebben gespeeld. Hij meende 
toen tegen een aantoonbaar obstinaat blijvende Republiek, tegen de achter
grond van een betere strategische (Nederland als onderdeel van een westers 
blok in de Koude Oorlog) en financiële positie, de Nederlandse regering tot 
de nagestreefde militaire actie tegen het hart van de Republiek te kunnen
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forceren. Beel zou toen echter moeten bemerken dat die nieuwe actie ver uit
ging boven hetgeen Nederland zich binnenlands en buitenlands politiek en 
financieel kon veroorloven. Nederland heeft moeten buigen voor de realiteit: 
de eigen onmacht en de sterke positie van de Republiek in het internationale 
spel. In zoverre moet Beel, ondanks de ervaringen met de problemen rond 
de Indonesische kwestie van augustus 1947, een blinde vlek hebben gehou
den voor de complexiteit van deze kwestie, nationaal en internationaal. Was 
dat wellicht ook een gevolg van zijn beperkte visie als jurist, met weinig ge
voel voor historische en politieke processen die buiten het kader van de juri
dische vormen traden?

Met de hierboven genoemde besluiten in de avondvergadering van het 
kabinet van 27 augustus 1947 had het kabinet in ieder geval de eigen crisis 
voorlopig overwonnen. Een dergelijke crisis was weer denkbaar, indien de 
toestand in en rondom de bezette gebieden zo onhoudbaar zou blijven dat 
verzekering van de orde door het Nederlandse gezag door middel van de 
uitschakeling van deze Republiek wederom urgent zou zijn. Minister Huys- 
mans (KVP) heeft in de ochtendvergadering van 27 augustus 1947 de vraag 
opgeworpen of in het licht van de problemen, zoals in de verstreken maand 
ondervonden, het kabinet niet een bredere basis moest krijgen. Het kabinet 
zou dan niet alleen besluitvaardiger kunnen zijn, maar ook met meer gezag - 
bijvoorbeeld tegenover de Indische gemeenschap - naar buiten kunnen op
treden. Huysmans was met name bevreesd voor de snel groeiende kloof tus
sen Nederland en Indië, zoals al tot uiting gekomen in de divergentie tussen 
kabinet en landvoogd. Hij had de indruk dat een zakenkabinet wellicht in 
een crisissituatie beter tot een beslissing zou kunnen komen. Van Maarse
veen viel Huysmans in zoverre bij dat hij toegaf dat het Indonesische vraag
stuk de enige twistappel was voor het bestaande kabinet, dat verder volgens 
hem onder een gelukkig gesternte tot stand was gekomen. Omdat ook hij 
van mening was dat het Koninkrijk een tijd van grote spanningen tegemoet 
ging, meende hij dat geen enkele partij regeringsverantwoordelijkheid be
hoorde te schuwen. Een nationaal kabinet was volgens hem dan de beste 
oplossing. Drees markeerde ook op dit punt de pas van de PvdA-ministers. 
Gezien de mislukte poging om onmiddellijk na de bevrijding van het land in 
de toen bestaande noodsituatie tot de vorming van een nationaal kabinet te 
komen, had Drees zo zijn twijfels of een dergelijk kabinet - dat hij in beginsel 
niet uitsloot - op dat moment was te formeren. De PvdA zou waarschijnlijk 
geen deel willen uitmaken van een dergelijk kabinet. De besluitvaardigheid 
van een kabinet met ARP en CHU zou, gezien hun houding in de Indonesi
sche kwestie, niet veel beter worden, aldus Drees. Of een dergelijk kabinet 
zich zou opstellen langs de lijnen van "Linggadjati", zoals Beel op een vraag 
van Mansholt naar het program van een nationaal kabinet inzake de Indone
sische kwestie had geantwoord, kon betwijfeld worden. Interessant was de 
houding van Lieftinck in dit debat. De minister van Financiën had eerder, 
zoals beschreven, bij de discussies over de Indië-politiek in de loop van au-
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gustus 1947 de neiging getoond het standpunt van de KVP-ministers bij te 
vallen en daaruit zo nodig de consequenties te willen trekken. Inmiddels was 
Lieftinck onder druk van zijn partijtop en de ontwikkelingen rondom de In
dische politiek bekeerd, zodat hij in deze vergadering ter oplossing van de 
vele andere brandende vraagstukken de homogeniteit van het kabinet be
pleitte en een verbreding van de kabinetsbasis derhalve onmogelijk noemde. 
Een van die brandende vraagstukken was de deviezenpositie van Neder- 
lands-Indië, waarover Lieftinck een nota aan het kabinet in voorbereiding 
had. Beel moet inmiddels tot de conclusie zijn gekomen dat de door Huys
mans aangeroerde kwestie geen urgentie meer had en politiek te veel over
hoop zou halen. Samenvattend stelde hij dat de verbreding van het kabinet 
door veel kabinetsleden niet effectief werd geacht. De beide regeringspartijen 
moesten derhalve er alles aan doen om de Indische paragraaf van het rege- 
ringsprogram zo strak mogelijk te concretiseren, "niet in de laatste plaats 
voor wat de personeelsbezetting betreft".659 Hiermee kondigde Beel aan 
voorstellen te doen om in vervolg op de discussies in het kabinet na de on
dertekening van "Linggadjati" te komen tot een versterking van het kabinet 
ten behoeve van de Indische sector, alsook de beginselen van "Linggadjati" 
nader te willen uitwerken. Het eerstgenoemde punt werd in het kabinetsbe
raad van 1 september 1947 vorm gegeven in de bekendmaking door Beel dat 
hij de portefeuille van Binnenlandse Zaken zou neerleggen. Ad interim zou 
hij Jonkman, die overwerkt was geraakt, op O.G. vervangen. Duidelijk was 
dat Beel besefte dat het bijeenhouden van het kabinet, de coördinatie van het 
regeringsbeleid en het mede bepalen van het beleid inzake Indonesië zijn 
volle aandacht zou vragen (zie hoofdstuk IX, Inleiding, p. 1794, in dit boek). 
Het laatstgenoemde punt betreffende de uitwerking van "Linggadjati" heeft 
Beel gestalte gegeven in zijn voorstel in de vergadering van de ministerraad 
van 5 september 1947 om tot partiële wijziging van de Grondwet ter imple
mentatie van de beginselen van "Linggadjati" over te gaan (zie hoofdstuk 
XV.a, p. 2189, in dit boek).

Beel heeft tevens naar aanleiding van het voorstel van Huysmans om de 
kabinetsbasis te verbreden zijn licht laten schijnen over de vraag hoe de kri
tiek op het kabinet in den lande kon worden bestreden. Hijzelf meende dat 
de Tweede Kamer op korte termijn diende te worden ingelicht, terwijl Drees 
een ontmoeting met het seniorenconvent uit deze Kamer met de regering 
teneinde een beeld te geven van de moeilijkheden rond de Indonesische 
kwestie een mogelijkheid vond. Al eerder is gerefereerd aan de onderbre
king van het Kamerreces met het oog op de behandeling van het wetsont
werp ter goedkeuring van de leningsovereenkomst met de Wereldbank op
21 augustus 1947, bij gelegenheid waarvan ook kort is gesproken over de 
toezegging van de regering een verklaring over de ontwikkelingen inzake de 
Indonesische kwestie af te leggen, mogelijk op 26 augustus 1947. Het Ka
merlid Schouten (ARP) heeft in deze Kamerzitting bij Kamervoorzitter Van 
Schaik (KVP) met klem verzocht de premier aan zijn belofte om op korte
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termijn een dergelijke verklaring af te leggen te houden. Schouten had op 19 
augustus 1947 in een gesprek met Beel deze stellingname aangekondigd. Hij 
en Vonk (PvdV) waren die dag door Beel op de hoogte gesteld van de ont
wikkelingen in de Indonesische kwestie en van de mogelijke reconstructie 
van het kabinet. Schouten wilde billijken dat op dat moment geen opening 
van zaken kon worden gegeven, maar achtte het ook vreemd als regering en 
Kamer niet op korte termijn de Indonesische kwestie zouden bespreken. De 
regering heeft er evenwel de voorkeur aan gegeven om, alvorens met de be
doelde regeringsverklaring naar buiten te treden, overleg te voeren met de 
landvoogd in Indië, die daarvoor naar Nederland zou komen, onderbroken 
voor een bezoek aan de V.S. voor een ontmoeting met hoge Amerikaanse 
politici en vertegenwoordigers van de pers. Van Schaik moest de Kamer, op 
de eerste zitting na het reces op 10 september 1947, meedelen dat de minis- 
ter-president had laten weten dat de regeringsverklaring pas eind september 
zou plaatsvinden. Schouten zag hierin een bewijs dat de regering onvol
doende prijs stelde op gemeen overleg met de Staten-Generaal: "Vrijwel een 
ieder schijnt alles van Indië te mogen weten, behalve de Volksvertegen
woordiging en voor wat ons deel betreft, behalve de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal."660

De Nederlandse besluiten, die ook de steun kregen van de top van de 
KVP, zijn door Van Mook gerespecteerd. De uitnodiging om naar Nederland 
te komen heeft hij aanvaard. Hij bleef er wel van overtuigd dat met de repu
blikeinse regering van dat moment niet was samen te werken.661 Alvorens af 
te reizen naar Nederland heeft Van Mook een bekendmaking gedaan, ge
dagtekend 29 augustus 1947, welke onder meer de omschrijving van de ge
bieden op Java, Madoera en Sumatra, waarbinnen door de Indische regering 
de rechtstreekse verantwoordelijkheid voor recht en orde was overgenomen, 
bevatte. Met deze bekendmaking werd een eerste vorm gegeven aan de con
solidatie van de gebieden binnen de zogeheten Van-Mook-lijn. De Indische 
regering verklaarde, in antwoord op de voortgaande bedreigingen van de 
kant van de Republiek Indonesia, dat geen gezag van deze Republiek in de 
omschreven gebieden kon worden erkend, dat derhalve de ingezetenen van 
deze gebieden van iedere plicht tot gehoorzaamheid jegens de regering van 
de Republiek waren ontslagen en het zelfs een ieder verboden was de beve
len van die regering op te volgen, dat de republikeinse ambtenaren in de be
trokken gebieden hun werkzaamheden in algemene overheidsdienst konden 
voortzetten onder het gezag van de Indische regering op de voorwaarden 
van deze dienst, dat weigerachtige republikeinse ambtenaren zouden wor
den ontslagen en dat maatregelen ter beveiliging van de goedwillende bur
gers en vreemdelingen tegen de terreur van de republikeinse regering zou
den worden genomen. Verder werden burgers en organisaties opgeroepen 
aan de opbouw van de staatkundige organisatie krachtens "Linggadjati" en 
de vorming van een centrale interimregering mee te werken en daartoe in 
overleg te treden met de Indische regering.662 Deze bekendmaking rondde
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als het ware de politiële actie van 1947 af en daarmee ook de discussies tus
sen "Den Haag", "Batavia" en de Nederlandse vertegenwoordiging naar de 
zitting van de VR in New York en binnen het kabinet over de vraag of de 
politiële actie alsnog moest worden voortgezet dan wel voorlopig als beëin
digd moest worden verklaard, teneinde internationale bemoeienis met het 
conflict tussen Nederland en de Republiek een kans te geven. De opstelling 
van de beleidslijnen voor het Indische beleid en de verantwoording van het 
gevoerde en de bekendmaking van het te voeren beleid waren de volgende 
stappen aan de kant van de regering, die in het Kamerdebat van 24, 25 en 26 
september 1947 werden beoordeeld en met de stemming over enkele oppo
sitionele moties op 30 september 1947 werden goedgekeurd.

b. Het regeringsbeleid intern gewogen en extern verantwoord (september 1947)
De maand september is voor de Indië-politiek van de Nederlandse rege

ring van groot belang geweest. In het zicht van de regeringsverklaring over 
het gevoerde Indië-beleid, die aan de Tweede Kamer in de cruciale augus
tusmaand 1947 was toegezegd, diende de regering tot een concept van het te 
voeren Indië-beleid te komen op basis van de door Nederland aanvaarde 
resoluties van de VR. De regering heeft er voor gekozen om ter uitvoering 
van "Linggadjati" een sprong voorwaarts te maken, zoals in het voornemen 
om de Grondwet terwille van de reconstructie van het Rijk te wijzigen en in 
het streven om in Indië zodra mogelijk een federale interimregering in het 
leven te roepen. De regering heeft onderkend dat de inname van Djocja door 
de internationale omstandigheden niet zonder meer kon worden doorgezet, 
maar de gedachte aan een politiële actie ter zuivering van de Republiek was 
niet uitgebannen. De in opdracht van de regering door Van Mook in de V.S. 
gemaakte rondreis heeft daaromtrent meer duidelijkheid gebracht. De con
solidatie van het onder Nederlands gezag staande gebied in Indië zou voor
rang krijgen. De reconstructie van het kabinet, waarbij Beel zich heeft vrij
gemaakt van het beheer van Binnenlandse Zaken en enige tijd O.G. ad inte
rim heeft beheerd totdat Jonkman begin november 1947 op zijn post zou te
rugkeren en een minister Zonder Portefeuille de minister van O.G. de dage
lijkse zorg voor de financieel-economische aangelegenheden van O.G. uit 
handen zou nemen, moest de voorgenomen aanpak van de Indonesische 
kwestie ondersteunen. Te voorzien was dat de grondwetsherziening, de 
voorbereiding van de herziening van de betrekkingen binnen het Rijk vol
gens "Linggadjati", de onderhandelingen met de Republiek en de schepping 
van een pre-federale structuur in Indië de nodige aandacht van de regering 
zouden vragen, zodat de premier en de minister van O.G. samen, ook als ex
ponenten van de twee in de regering vertegenwoordigde politieke partijen, 
zich als eerstverantwoordelijken hierop zouden moeten kunnen richten. Ge
wapend met deze voornemens kon de regering de confrontatie met de 
Tweede Kamer wagen om daaruit zegevierend tevoorschijn te treden. Dat de 
regering na het bepalen van de nieuwe lijn geen twijfels wilde laten bestaan 
over haar politieke koers, bleek uit de aanpak van het incident-Gerbrandy
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(augustus 1947). De regering heeft met de afwikkeling van dit incident het 
rechterdeel van de oppositie een duidelijke waarschuwing gegeven en te
genover de buitenwacht haar inzet voor de consequente doorvoering van 
"Linggadjati" onderstreept.

De reconstructie van het kabinet
Aan de belangrijke beslissingen van de regering inzake de Indonesische 

kwestie, genomen in de eerste weken van september 1947 en na een eerste 
vermelding in de Troonrede van 16 september 1947 uitgewerkt in de rege
ringsverklaring van 23 september 1947, heeft Jonkman geen aandeel kunnen 
leveren. Beel trad op als minister ad interim op O.G.. Bovendien leek Beel, 
nadat een afzonderlijke minister van Binnenlandse Zaken sedert 17 septem
ber 1947 optrad, zijn interimbeheer volledig te kunnen uitbuiten. Wat was er 
aan de hand?

De afwezigheid van Jonkman, die officieel van 30 augustus tot 3 novem
ber zou duren (aan het kabinetsberaad nam Jonkman vanaf de zitting van 13 
oktober 1947 wél deel), was terug te voeren op diens fysieke en geestelijke 
uitputting. De spanningen in de maand augustus 1947 waren te veel ge
weest. De door zijn interneringsperiode gedurende de Japanse bezetting toch 
al verzwakte minister van O.G. werd geplaagd door afgenomen fysieke 
weerstand, waarmee het gevoel niet de kracht te hebben opgebracht of te 
kunnen opbrengen om een waarachtig pro-Indonesische politiek te doen 
voeren - zoals hij in een brief aan Beel verwoordde - gelijk op ging. Jonkman 
wilde de verwarring inzake de Indonesische kwestie niet vergroten door op 
dat moment ontslag te nemen, maar hij was er kennelijk wel aan toe. De mi
nister van O.G. kreeg in ieder geval voor enige tijd volstrekte rust voorge
schreven, waarna bekeken zou moeten worden hoeveel werk gedurende 
welke tijd de minister nog zou kunnen verzetten. De tijdelijke afwezigheid 
van minister Jonkman kwam bijzonder slecht voor het kabinet uit, want de 
afwikkeling van de besluitvorming in de Indonesische kwestie van augustus 
1947 vroeg de nodige aandacht van het ministerie van O.G.. De inventiviteit 
van Jonkman, die goed kon worden gebruikt bij het opstellen van de beoog
de regeringsverklaring, werd node gemist. De groep PvdA-ministers werd 
ernstig getroffen door de tijdelijke uitschakeling van deze sleutelfiguur in het 
Indonesische drama. Beel heeft er weinig voor gevoeld om in deze kritieke 
fase van de besluitvorming de benoeming van een definitieve vervanger van 
Jonkman op O.G. te bevorderen en wilde ook geen definitief voorstel doen 
omtrent de realisatie van de wens van Jonkman als minister Zonder Porte
feuille belast te worden met de voorbereiding van de staatkundige hervor
mingen in het Koninkrijk. Dergelijke verschuivingen zouden binnenlands- 
politiek niet eenvoudig zijn en tegenover de overzeese gebieden én de inter
nationale gemeenschap de suggestie van een beleidsombuiging kunnen 
wekken. Van der Goes van Naters heeft dan ook naar aanleiding van specu
laties in De Volkskrant over de reconstructie van het kabinet-Beel de premier 
onmiddellijk laten weten dat de PvdA de zetel voor O.G. bleef opeisen. Toen
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Beel hierop reageerde met de stelling dat niet de vraag naar de partij- 
achtergrond van een mogelijke kandidaat voor O.G. beslissend hoorde te 
zijn, maar de vraag wie naar het oordeel van de premier en zijn ambtgenoten 
op dat moment de meest aangewezen persoon voor deze post zou zijn, heeft 
Van der Goes de premier gemeend te moeten wijzen op de politieke conse
quenties, wanneer bij aanwezigheid van zeer goede krachten onder de 
geestverwanten van Jonkman toch een minister van andere richting zou 
worden voorgedragen. Beel had dergelijke bezwaren allang voorvoeld. Een 
maand eerder was hij al van plan geweest met Jonkman samen O.G.-zaken te 
doen en de zorg voor het departement van Binnenlandse Zaken te laten 
schieten. Jonkman zou als minister Zonder Portefeuille belast worden met de 
staatkundige vernieuwing van het Rijk, terwijl Beel als minister van O.G. (a.i. 
dan wel definitief) zou optreden, aldus het voorstel dat de premier op 9 au
gustus 1947 aan Jonkman heeft voorgelegd. Jonkman kon zich in beginsel 
vinden in een duaal beheer, zoals door Beel voorgesteld. De portefeuille van 
Binnenlandse Zaken was toegedacht aan de pas benoemde katholieke bur
gemeester van Arnhem, Matser (zie in dit boek Band C, hoofdstuk IX, par. I. 
b, pp. 1812-1813), die op 10 augustus 1947 Beel liet weten met de nodige 
kanttekeningen bereid te zijn Binnenlandse Zaken over te nemen. De katho
lieke ministers waren door Beel op de hoogte gesteld en hadden zich ak
koord verklaard met de voorgenomen reconstructie. De ontwikkelingen in 
de Indonesische kwestie in augustus 1947, die een kabinetscrisis nabij had
den gebracht, hebben dit model voorlopig doen uitstellen. Pas nadat deze 
crisis was ontgaan en Nederland zich kon vinden in de aanbevelingen van 
de VR, kwam het voorstel van Beel weer op tafel, onder druk ook van het 
ziekteverlof van Jonkman. In aansluiting op zijn eerdere model heeft Beel 
gekozen voor een tijdelijke vervanging van Jonkman, onder gelijktijdige en 
permanente verruiming van de mogelijkheid voor de premier zich met O.G.- 
zaken te bemoeien. Na overleg met Jonkman, zoals Beel in het kabinetsbe
raad van 1 september 1947 meedeelde, stelde Beel voor om O.G. ad interim 
te beheren. Zoals al elders in dit boek beschreven (hoofdstuk IX, Inleiding, p. 
1794), heeft Beel Binnenlandse Zaken, waar nogal wat zware zaken op af
handeling wachtten, laten schieten om zich volledig te kunnen inzetten voor 
het bijeenhouden van het kabinet en zich te richten op de coördinatie van het 
regeringsbeleid, in het bijzonder op het terrein van de overzeese betrekkin
gen. Drees moet zich gerealiseerd hebben dat het op dat moment niet op
portuun was om de zetelverdeling in het kabinet ter discussie te stellen, want 
hij liet het bij de constatering dat het jammer was dat de premier wederom 
met de zorg voor een departement werd belast. Gezien de tijdelijkheid van 
het beheer van O.G., leek het wat gezocht om de vraag aan te kaarten of het 
wel correct was om een minister van andere politieke kleur dan de oor
spronkelijke minister te laten aantreden, zodat hierover is gezwegen. Vanaf 
16 september 1947 trad de KVP-er P.J. Witteman (Matser toonde zich niet
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meer beschikbaar voor het ambt) op als minister van Binnenlandse Zaken, 
zodat Beel de handen vrij kreeg voor de door hem genoemde taken.663

Met het aantreden van Witteman als minister van Binnenlandse Zaken 
was het evenwicht in de verdeling van de ministersposten over de twee re
geringspartijen hersteld, dat door de vervanging van de partijloze minister 
Ringers door de sociaal-democraat Neher verstoord was geraakt en waaro
ver Romme het ongenoegen in katholieke kring aan Beel had overgebracht 
met als suggestie de uiteindelijk gevonden oplossing: de extra-minister. De 
vrees van de kant van de PvdA-ministers was dat de greep van de KVP op 
het beleid inzake Indië zou toenemen, wanneer het ressort van Jonkman 
verder zou worden onttakeld, bijvoorbeeld in het geval dat naast hetgeen 
Beel op dit terrein wilde ondernemen aparte ministers Zonder Portefeuille 
voor delen van het O.G.-beleid zouden worden aangezocht. Nadat de Troon
rede van 16 september 1947, bevestigd in de regeringsverklaring van 23 
september 1947, had aangekondigd dat getracht zou worden om de nieuwe 
staatkundige structuur van het Rijk spoedig een wettelijke grondslag te ge
ven, heeft Beel in het kabinetsberaad van 6 oktober 1947 voorgesteld de ta
ken op O.G. te verkavelen. De staatkundige zaken op Oost en West betrek
king hebbend zouden onder de minister-president ressorteren; twee minis
ters Zonder Portefeuille zouden zich gaan bezighouden met de staatkundige 
hervormingen in de Oost en in de West. Minister Jonkman, die al eerder had 
aangedrongen van een deel van zijn taak te worden ontlast, zou als minister 
Zonder Portefeuille de staatkundige hervormingen in de Oost voor zijn re
kening nemen, aldus Beel. Daarnaast zou een nieuwe minister voor O.G. 
moeten worden gezocht. Drees bleek niet gecharmeerd van het voorstel, Vos 
achtte de verdeling over vier betrokken ministers met het oog op de ministe
riële verantwoordelijkheid gecompliceerd en Lieftinck vond een minister 
Zonder Portefeuille voor staatkundige hervormingen naast een goed inge
werkte minister van O.G. die de Indische financieel-economische vraagstuk
ken beheerste de beste oplossing. Drees deed de suggestie om het departe
ment van Algemene Zaken onder de minister-president te doen herrijzen - 
zijn groepering had de verdwijning van dit departement bij het aantreden 
van Beel betreurd (zie in dit boek: Band C, hoofdstuk IX, Inleiding, p. 1791) - 
van waaruit onder andere de reconstructie van het Koninkrijk kon worden 
begeleid. Deze door Drees aangegeven lijn is gevolgd. Op 13 oktober 1947 
kon Beel derhalve in het kabinetsberaad de (weder)instelling van het minis
terie van Algemene Zaken (bij KB van 11 oktober 1947, Stbl. H.346) vermel
den, dat daarmede was herrezen als coördinatiepunt voor de minister
president en als beheersorganisatie van enkele rijksdiensten. Voor een deel 
was hiermee het plan-Beel voor de herverkaveling van de diverse aspecten 
van het O.G.-beleid definitief verwezenlijkt. De minister-president was in
middels voorzitter geworden van de op 27 september 1947 in het leven ge
roepen staatscommissie, die de partiële herziening van de Grondwet met het 
oog op de hervorming van de staatkundige structuur van het Rijk moest
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voorbereiden, zodat Beel conform zijn eigen plan "de staatkundige zaken op 
Oost en West betrekking hebbend" onder zijn bijzondere aandacht had ge
bracht.664

De overige verkaveling is beperkt gebleven. Volgens de wensen van de 
weer optredende Jonkman zelf, van Drees en van Lieftinck heeft het kabinet 
besloten om afzonderlijke aandacht te laten besteden aan het financieel- 
economische beleid betreffende de Overzeese Gebiedsdelen, bijvoorbeeld in 
de figuur van een aparte directeur-generaal of een minister Zonder Porte
feuille. In het laatste geval wenste Drees dat de uiteindelijke verantwoorde
lijkheid voor het beleid op O.G. bij minister Jonkman zou berusten. Jonkman 
zelf hechtte er grote waarde aan dat de financieel-economische vraagstukken 
door een aparte minister Zonder Portefeuille zouden worden behartigd en 
niet door een hoge ambtenaar. Alleen een aparte minister zou zelfstandig 
kunnen optreden en naar buiten toe gezag voor zijn sector kunnen verkrij
gen. Tegen de voorkeur van Drees en enige andere ministers voor een direc
teur-generaal voor financieel-economische vraagstukken op O.G., teneinde 
de eenheid van het beleid op O.G. tot uitdrukking te brengen, in meende 
Jonkman dat het gehele kabinet uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor 
het algemeen regeringsbeleid inzake Indonesië droeg. Het eindigde er mee 
dat de visie van Jonkman is gevolgd en een minister Zonder Portefeuille op 
O.G. is benoemd met ingang van 10 november 1947 in de persoon van de 
partijloze hoofdambtenaar op O.G., L. Götzen. De in 1894 te Amsterdam ge
boren Götzen had een loopbaan achter de rug als accountant in Nederland 
en Indië, alwaar hij het had gebracht tot directeur van het departement van 
Financiën (tot oktober 1946). Götzen had de Japanse internering doorge
bracht in hetzelfde kamp als Jonkman. Toen laatstgenoemde minister was 
geworden, heeft deze Götzen aangetrokken om op O.G. leiding te geven aan 
de afdeling die de financieel-economische vraagstukken betreffende het be
leid van O.G. had te verzorgen. Götzen zelf bleef aldus bij zijn stiel en Jonk
man kon zich samen met Beel gaan wijden aan de staatkundige hervorming 
van het Rijk.665

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen in november 1947 hebben en
kele leden van de Tweede Kamer aandacht besteed aan de nieuwe taakver
deling binnen het kabinet, in het bijzonder aan de benoeming van Götzen tot 
minister Zonder Portefeuille bij O.G.. Dat Tilanus (CHU) een toelichting op 
een en ander vroeg was begrijpelijk, maar ook van de kant van de regerings
gezinde fracties werden wat vraagtekens geplaatst. Zelfs Romme (KVP) 
toonde zich op 11 november 1947 verrast, aangezien de regering zich aan
vankelijk had ingezet voor soberheid in het bestuur. De uitzonderlijke 
zwaarte van de taak voor de minister van O.G. op dat moment wilde Romme 
niet ontkennen. Maar hij achtte het toch wel vreemd dat de eigenlijke taak 
van het departement - het (vooral bestuurlijke en budgettaire) beheer van de 
overzeese gebieden - zou worden verricht door iemand die niet de minister 
van O.G. was, waarnaast dan een bewindsman bleef die "wel de naam en die
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Uit: De Groene Amsterdammer 15 november 1947 (L.J. Jordaan)

V.l.n.r.: minister-president dr.L.J.M. Beel, minister van Overzeese Gebiedsdelen mr.J.A. 
Jonkman en minister Zonder Portefeuille L. Götzen.
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dus ook de verantwoordelijkheid van Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
blijft behouden". Op zichzelf vond Romme het gelukkig dat de staatkundige 
hervormingen bij de premier en de bewindsman van O.G. - "een zo kundig 
man als Minister Jonkman" - berustten. Hij was niet blind voor het vraagstuk 
dat twee bewindslieden aan dezelfde zaak zouden werken, maar hij ver
trouwde erop dat de ervaring van de samenwerking hen gesterkt had in het 
besluit deze zaak gezamenlijk aan te pakken. De PvdA-fractievoorzitter Van 
der Goes had al eerder in dit debat kortweg om klaarheid van de kant van de 
regering gevraagd in de kwestie hoe de minister Zonder Portefeuille inter- 
pellabel kon zijn voor een ressort, "dat wij niet kennen, nu hij 'Zonder Porte
feuille' is". De liberaal Vonk werkte op 12 november 1947 de door Romme en 
Van der Goes aangesneden kwestie van de ministeriële verantwoordelijk
heid verder uit. Uit de officiële publikatie over de nieuwe taakverdeling bin
nen het kabinet leidde dit Kamerlid af dat de minister van O.G. niet meer 
verantwoordelijk was voor de staatkundige hervormingen. Daarnaast was er 
een minister Zonder Portefeuille gekomen voor de financieel-economische 
aangelegenheden van O.G.. Aangezien het staatsrecht volgens hem op dat 
moment niet de minister Zonder Portefeuille in de functie van tweede man 
op een departement met een gedeeltelijke ministeriële verantwoordelijkheid 
zou kennen, vroeg hij zich af wie ingevolge de wet op de ministeriële ver
antwoordelijkheid tegenover de Staten-Generaal aansprakelijk zou zijn voor 
een zaak als de Indische financieel-economische aangelegenheden: de mi
nister van O.G. die deze zaken niet behandelde en ook wel niet zou kennen, 
dan wel de minister Zonder Portefeuille, die formeel geen verantwoordelijk
heid zou dragen. Of waren soms beide ministers niet meer verantwoordelijk? 
Het was volgens Vonk te wensen, "dat de nieuwbenoemde minister Zonder 
Portefeuille ook re vera de ministeriële verantwoordelijkheid zal dragen".666

Beel heeft op 13 november 1947 de vragenstellers in de Tweede Kamer ge
antwoord dat het ministerschap Zonder Portefeuille bij O.G. was ingericht 
bij afwezigheid van de mogelijkheid een staatssecretaris aan dit departement 
met het oog op de overdracht van een deel van de verantwoordelijkheid van 
een bewindsman, "wiens taak voor een mens te zwaar wordt", te verbinden. 
De gevonden weg was volgens de premier de enig mogelijke, aangezien het 
departement van O.G. zo'n complexe materie had te beheren dat assistentie 
bij dat beheer geboden was. De Grondwet, die sedert 1938 de minister Zon
der Portefeuille kent naast de minister met de leiding van een departement 
belast, sluit volgens Beel niet uit dat een minister, die niet met de leiding van 
een departement is belast, een bepaald onderdeel van de taak van één de
partement voor zijn rekening neemt. Dat nu was geschied met de benoeming 
van Götzen, aldus Beel. De stelling van Beel betekent dat ook in het geval 
van Götzen, precies als bij de benoeming van Van Kleffens tot minister Zon
der Portefeuille (1946-1947), uitbreiding was gegeven aan de bedoelingen 
van de grondwetgever in 1938 met de instelling van dit ministerschap, na
melijk naast de vrijstelling van de voorzitter van de Raad van Ministers van
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de leiding van een departement het vergroten van het politieke draagvlak en 
van de kennis van zaken in een kabinet in tijden van ernstige spanningen 
(zie ook Band A, hoofdstuk II, p. 281). Met betrekking tot de ministeriële 
verantwoordelijkheid meende Beel dat de minister Zonder Portefeuille de 
financiële en economische vraagstukken van het departement van O.G. zou 
behandelen en over deze vraagstukken de gedachtenwisseling met de volks
vertegenwoordiging ging voeren. De bewindsman van O.G. behield echter 
de leiding van het departement in zijn geheel. Tussen hem en de nieuwe mi
nister zou een nauwe samenwerking moeten bestaan. Het wilde Beel voor
komen dat het, met twee ministers bij O.G., niet moeilijker zou zijn om de 
verantwoordelijke bewindsman te vinden voor de onderwerpen waarover 
inlichtingen zouden worden verlangd, dan in het geval er bij O.G. slechts één 
minister zou functioneren. In dit verband herinnerde de premier er aan dat 
bij de grondwetsherziening-1938, toen de minister Zonder Portefeuille werd 
ingevoerd, geen formeel onderscheid is gemaakt tussen de twee soorten mi
nisters. In de Memorie van Antwoord bij de tweede lezing van deze herzie
ning van de Grondwet is toen ook gesteld dat een minister Zonder Porte
feuille een gewoon minister is en als zodanig zowel voor zijn optreden als 
voor zijn beleid tegenover de volksvertegenwoordiging verantwoordelijk 
is.667 Minister Jonkman heeft bij de behandeling van zijn departementale be
groting voor 1948 in de Tweede Kamer op 17 december, in antwoord op op
merkingen van de Kamerleden Vonk (PvdV) en Joekes (PvdA) over de ver
schijning van twee ministers op één departement, hier nog - en terecht - aan 
toegevoegd dat de Grondwet op het punt van het contraseign, waarnaar toch 
in belangrijke mate de verantwoordelijkheid wordt beoordeeld, tussen de 
beide ministers geen onderscheid wordt gemaakt (GrW 1938/1946 art. 79, 7e 
lid). Volgens Jonkman was de minister, met de leiding van het departement 
belast, in het bijzonder voor de werkverdeling in de eerste plaats verant
woordelijk. Om enig formeel bezwaar tegen deze volgens hem (materieel) 
volstrekt verantwoorde reorganisatie bij voorbaat te ondervangen, stelde 
Jonkman ter aanvulling nog dat, waar misverstand kon bestaan, "de minister 
Zonder Portefeuille mede namens de minister van Overzeese Gebiedsdelen 
zijn beleid voert".668 Uit het oogpunt van ministeriële verantwoordelijkheid 
was dit een tamelijk overbodige opmerking.

De partijloze Götzen, die als topambtenaar op O.G. met minister Jonkman 
al uitstekend kon samenwerken, heeft aan de in hem gestelde verwachtingen
- verlichting van de taak van minister Jonkman in goede harmonie met de 
bewindsman en aanspreekbaarheid jegens de volksvertegenwoordiging voor 
de hem toegewezen sectoren van O.G. - volledig beantwoord. Hij zou zijn 
ministerschap Zonder Portefeuille in het volgende kabinet, onder een poli
tiek anders gekleurde bewindsman, voortzetten. Na het staatssecretariaat 
van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen in het kabinet-Drees I (1951-1952) en 
zijn toetreding tot de ARP zou hij geen politieke rol meer in Nederland ver
vullen. Na advieswerk voor de Herstelbank en voor de V.N. was hij van 1956
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tot eind 1964 voorzitter van de Algemene Rekenkamer. Hij overleed in 1979. 
Götzen trad in zijn nieuwe functie in het kabinet-Beel voor het eerst in het 
parlement op, toen hij op 17 december 1947 in de Tweede Kamer bij de be
handeling van hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting voor 1948 de financiële 
en economische kanten van het O.G.-beleid voor zijn rekening nam, een ter
rein dat juist door het tot dan toe ontbreken van de nodige gegevens bij de 
volksvertegenwoordiging de nodige vragen had opgeroepen. Götzen heeft 
het er toen door zijn kennis van zaken goed van af gebracht en gezorgd dat 
toegezegde stukken als overzichten van de economische en financiële toe
stand in Indië eindelijk aan de Kamer werden aangeboden en de Indische 
begrotingen over 1947 en 1948 werden afgewikkeld (zie onder par. V.a: De 
Tweede Kamer over hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting-1948: de oppositie meent 
kansen te zien voor een aanval op minister Jonkmanj .669 Verder zou Götzen 
schriftelijke vragen op zijn terrein binnen O.G. afhandelen en een aantal 
wetsvoorstellen en KB's op financieel-economisch terrein inzake Indonesië 
(als eerste) medeondertekenen. Götzen was staatsrechtelijk volwaardig mi
nister. Volgens J.W.M. Engels, De Minister zonder Portefeuille, was Götzen 
echter inzake het departementale beleid een tweederangs minister. De toe
passing van het instituut van de minister Zonder Portefeuille was in dit ge
val volgens deze auteur "een opportunistische noodgreep" geweest.670 Het 
instituut van staatssecretaris werd node gemist. Het kan een reden te meer 
zijn geweest dit instituut alsnog in 1948 in te voeren (zie in dit boek Band C, 
hoofdstuk XV .b).

Het kabinet stippelt de hoofdlijnen voor het beleid uit: de aanloop tot de rege
ringsverklaring

In gezelschap van minister Neher en Abdulkadir, de regeringscommissa
ris voor bestuursaangelegenheden (Recomba) voor West-Java en politiek ad
viseur van de landvoogd, arriveerde Van Mook op 2 september 1947 in Ne
derland. Na een voorbereidend onderhoud tussen Van Mook en de beschik
bare leden van het "Indische" kernkabinet (Beel, Drees en Van Boetzelaer), in 
aanwezigheid van enkele adviseurs, volgde op donderdag 4 september 1947 
een buitengewone vergadering van de ministerraad, waaraan Van Mook, de 
CG-leden Schermerhorn en Van Poll, de ambassadeur te Ottawa (tevens ge
delegeerde bij de V.N.) dr. J.H. van Roijen en Abdulkadir deelnamen. Het 
kabinet gaf de gasten gelegenheid een visie op de Indonesische kwestie te 
ontwikkelen en de ministerraad oplossingen aan de hand te doen.671

Van Mook kreeg het eerst het woord. Zijn visie op de ontwikkelingen in 
de Indische archipel kwam neer op de constatering van een tweedeling in 
Indië: een gedeelte van de archipel kende een ontwikkeling ten goede, naar 
een meer regelmatige toestand, een ander gedeelte vertoonde steeds meer 
Japanse karaktertrekken naast een zuiver nationalisme. Nederland had 
steeds getracht een nieuwe opbouw met de Republiek te bereiken, waarbij 
Van Mook aantekende dat Nederland niet altijd snel genoeg had weten te 
beslissen. Nu bleef Van Mook weinig anders over dan te constateren dat de
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Op 2 september 1947 arriveerden op Schiphol de lt.-gouverneur-generaal dr.H.J. van Mook 
en de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting L. Neher. Verscheidene ministers en 
de Commissie-Generaal waren ter begroeting aanwezig. V.l.n.r.: prof.dr.ir.W Schermerhorn, 
voorzitter van de CG; de ministers Van Boetzelaer van Oosterhout (Buitenlandse Zaken, 
partijloos) en Fiévez (Oorlog, KVP); minister-president Beel; landvoogd Van Mook; minister 
Neher; CG-lid M.J.M. van Poll. (Foto ANP)

"Het spreekt vanzelf, dat de afgelopen veertien dagen vooral zijn beheerst door het bezoek van Van 
Mook. Op Dinsdag, 2 September, kwam hij op Schiphol aan, waarvoor hij op Vrijdag 29 Augustus de 
uitnodiging van de regering had ontvangen. ... Het was duidelijk, dat hij bij aankomst in een uitste
kend humeur was en niet de indruk maakte van de man, die op het matje was geroepen. Ik kreeg meer 
het idee, dat hij het gevoel had toch in laatste instantie het slagveld te beheersen." (Uit: Het dagboek 
van Schermerhorn, dl.II, Zaterdag 13 September 1947, p.844)
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zaak was verslechterd. De kwaadwillende, non-coöperatieve elementen 
hadden naar zijn oordeel in Djocja de overhand gekregen en gewapende 
benden konden hun terreur tegen de bevolking uitoefenen. De Republiek 
was volgens Van Mook niet in staat een zelfstandig bestuur te voeren. Hij 
achtte het onmogelijk recht en veiligheid te herstellen zolang Djocja en de 
benden het voor het zeggen hadden en de bevolking in bezet gebied in vrees 
voor herstel van het republikeinse gezag verkeerde. Het afbreken van de po
litiële actie, onder meer onder internationale druk, had Nederland volgens 
de landvoogd in een lastige positie gebracht. De bevolking in Indië ver
wachtte immers doortastend optreden. De landvoogd ried de regering der
halve aan om te beslissen of de weg, die tot eliminering van de bestaande 
"Djocja-clique" kon leiden, tot het eind toe moest worden gegaan, wellicht 
met enige ver tra- ging terwille van de nodige internationale en nationale 
voorbereiding. De toestand van dat moment ongewijzigd laten was onhoud
baar. Noch economisch, noch financieel, noch militair kon die toestand uit 
eigen middelen worden volgehouden, aldus Van Mook. De Javaan Abdul
kadir poogde het betoog van Van Mook te onderstrepen door te beweren dat 
niets een doortastend optreden van het Nederlandse gezag tegen Djocja in 
de weg stond. Politiek zou de Republiek bij de bevolking weinig aanhang 
hebben gekweekt; bestuurlijk had de Republiek geen gezag opgebouwd; mi
litair was de Republiek geen tegenstander van betekenis. Het enige dat naar 
de analyse van Abdulkadir ontbrak voor de bevolking om voor de Neder
landse oplossing te kiezen was de zekerheid dat Djocja definitief zou worden 
uitgeschakeld. Zolang Djocja niet bezet was, behoefde volgens Abdulkadir 
niet te worden gerekend op de medewerking van de traditionele plaatselijke 
bestuurders uit vrees voor terugkeer van het republikeinse gezag. Minister 
Neher meende op grond van zijn ervaringen in Indië de regering er aan te 
moeten herinneren dat het bij een actie tegen Djocja diende te gaan om het 
verwijderen van personen die een goed functioneren van de regering van de 
Republiek in de weg stonden. Als niet naar Djocja werd opgetrokken, diende 
het bezet gebied krachtig te worden gezuiverd en tegenover de V.S. de goede 
wil te worden getoond, zoals in de instelling van een Voorlopig Federaal Be
stuur. De Amerikaanse bevolking diende volgens Neher goed te worden 
voorgelicht over de Nederlandse politiek in de Indonesische kwestie.

Tegenover de stelling dat zuivering van de "pesthaard" Djocja mogelijk en 
aanbevelenswaardig was, poneerde Schermerhorn, mede op basis van een 
notitie van de hand van CG-secretaris-generaal Sanders, de stelling dat een 
uitbreiding van de actie op dat moment geen oplossing kon brengen: militair 
zou latere pacificatie onmogelijk zijn, intern politiek zou het onmogelijk zijn 
de als beperkte actie voorgestelde actie voort te zetten, internationaal zou 
Nederland daarbij krediet verspelen en sancties riskeren. Wel gaf Schermer
horn toe dat de beperkte actie - die hij zelf ooit had aanbevolen - als mislukt 
moest worden beschouwd. Om de ook door de CG-voorzitter beoogde sane
ring van het bewind in Djocja te bereiken stelde hij voor om gematigde re-
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publikeinen als Soekarno, Sjahrir en Setyadjit van Djocja 'los te pellen", 
waarvoor een positief program noodzakelijk was. Dat program moest in- 
houden de belofte dat de Republiek de bezette gebieden zou terugkrijgen en 
republikeinse politie zou worden betrokken bij de handhaving van orde en 
gezag, een en ander onder internationaal toezicht. Zou een gesaneerde Re
publiek kunnen worden bereikt, dan was instelling van een interimregering 
aangewezen. Deze zou dan de Federatie moeten voorbereiden. In Batavia 
zou voor de aanpak van al dat werk een collegiaal orgaan moeten worden 
gevormd, zo betoogde Schermerhorn. CG-lid Van Poll was het hiermee vol
strekt oneens. Wel was Van Poll van mening dat Nederland geen internatio
nale sancties kon riskeren, maar hij betreurde dat de actie niet was voortge
zet. Het door Van Mook gestelde doel voor ogen houdend, meende hij dat 
betere internationale tijden moesten worden afgewacht en in de tussentijd de 
bezette gebieden onder volledige controle moesten worden gebracht. In de 
gedachte van Schermerhorn om de gematigde leiders in de Republiek de 
wind in de zeilen te geven zag Van Poll niets.

Tenslotte gaf Van Roijen de vergadering op 2 september 1947 een over
zicht van de heersende stemming in de Veiligheidsraad en van de volgens 
hem mogelijke verdere ontwikkelingen. Centraal in zijn betoog stond de 
overtuiging dat bij een duidelijke overtreding door Nederland van de VR- 
order om het vuren te staken zonder twijfel sancties zouden worden toege
past, gericht tegen de Nederlandse scheeps- en vliegverbindingen en de Ne
derlandse saldi in het buitenland. De V.S. zouden dergelijke acties zeker 
steunen. Anderzijds constateerde Van Roijen een kentering binnen de VR ten 
gunste van Nederland. Dat had volgens hem niet zozeer te maken met er
kenning van het Nederlandse standpunt in de Indonesische kwestie, maar 
met de onvrede over de behandeling die Nederland in de VR te beurt was 
gevallen, zoals in het niet-toelaten van de andere deelstaten tot de debatten 
en de manier waarop Van Kleffens was verhinderd onmiddellijk te reageren 
op het betoog van Sjahrir. Die gunstigere stemming zou Nederland ten goe
de kunnen komen bij mogelijke discussies om de Indonesische kwestie weer 
op de agenda van de VR te plaatsen. Hij waarschuwde er dan ook voor die 
sfeer te bederven door een verdere actie; alleen een zeer spectaculaire schen
ding van het bestand door de Republiek zou een dergelijke actie kunnen 
rechtvaardigen. Hij achtte de sfeer rijp om de V.S. volledig opening van za
ken te geven, waarbij de landvoogd persoonlijk in Amerika de autoriteiten 
het alternatief - abandonnering - zou moeten voorhouden. Van Roijen was er 
van overtuigd dat Amerika te veel belang had bij een rustig Indonesië om 
een dergelijke abandonnering toe te juichen. Amerika zou, in het model dat 
Van Roijen tevoren met Schermerhorn had uitgetekend, om een chaos te 
vermijden ten gevolge van de voortdurende onbestendige toestand of ten 
gevolge van een militair optreden van Nederland met alle gevolgen van dien 
(sancties), een bijdrage moeten leveren aan het werk van de commissie van 
goede diensten en Nederland enige financiële adempauze moeten geven.
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Met het voorstel om de landvoogd met de zending naar de V.S. te belasten 
zou Van Mook, naar Schermerhorn en Van Roijen terecht veronderstelden, 
maar al te graag instemmen, aangezien Van Mook zelf al eerder in het jaar 
tevergeefs om een dergelijke voorlichtende taak had gevraagd.

Kon Van Mook van harte instemmen met de gedachte om in eigen per
soon de Amerikaanse autoriteiten over de Indonesische kwestie te benade
ren, de inhoud van zijn boodschap wilde hij anders invullen dan Van Roijen 
had gesuggereerd. In zijn ogen gaf de tijdsfactor de doorslag en wel ten na
dele van Nederland, Er mocht niet worden gedraald, noch om allerlei VR- 
besluiten uit te voeren, noch om naar de suggestie van de CG-voorzitter met 
gematigde republikeinen tot een oplossing te komen. Maanden wachten be
tekende volgens Van Mook de inleiding van de liquidatie van de Nederland
se betrokkenheid bij Indië. Omdat een drastisch optreden op dat moment 
ook volgens Van Mook internationaal moeilijk lag, diende Nederland én de 
V.S. én de VR van de onmogelijke toestand op de hoogte te stellen. In de VR 
zou Nederland meer "met de vuist op tafel moeten slaan", aldus Van Mook. 
Van Roijen moet over de suggestie van Van Mook, dat de Nederlandse dele
gatie nog onvoldoende hard was opgetreden, buitengewoon kwaad zijn ge
worden.672 Een dergelijk optreden zou volgens de diplomaat slechts een ave
rechts effect kunnen hebben. Verder herinnerde Van Roijen de aanwezigen 
er aan dat Nederland door aanvaarding van het Handvest was gebonden 
aan het "verzoek" tot het staakt-het-vuren en door eigen interventies aan het 
consulair rapport en de Commissie van Drie. Met andere woorden: Neder
land had geen keus. Beel meende evenwel dat ook de Republiek zich aan de 
order van de VR had te houden. De Nederlandse regering kon op grond van 
de eigen verantwoordelijkheid naar het oordeel van de premier gedwongen 
worden tot daden over te gaan. Van Roijen merkte echter op dat termen als 
Nederlandse verantwoordelijkheid en plicht in de VR niet voor zichzelf 
spreken: "men beschouwt deze alleen als een soort hypocrisie". Amerika zou 
er niet anders over denken. Aan het einde van de vergadering was er nie
mand meer die dwars tegen het klemmend pleidooi van Van Roijen in een 
actie tegen Djocja bepleitte. Van Mook hield het er op dat stilzitten even ge
vaarlijk kon zijn voor de door Nederland voorgestane oplossing van het In
donesische vraagstuk als actie zonder meer. Eveneens was er een communis 
opinio gegroeid over de noodzaak om Van Mook ter voorlichting van de 
Amerikaanse autoriteiten en media over het Nederlandse standpunt de oce
aan over te sturen. Over de door Schermerhorn bepleite sprong voorwaarts 
naar een federatie in Indonesië, in samenwerking met coöperatieve republi
keinen, werd geen discussie gevoerd. Het was dan ook niet te verwachten 
dat het kabinet een dag later in een buitengewone vergadering tot opzienba
rende constructieve beslissingen zou komen na het horen van de hiervoor 
weergegeven adviezen.

Op 5 september 1947 volgde het kabinetsberaad over een door Beel aan de 
ministerraad voorgelegde lijst van uitgangspunten bij het beleid inzake In-
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dië, welke zowel zouden dienen voor intern gebruik als de grondslag kon
den vormen voor de voorgenomen regeringsverklaring.673 Beel trad hierbij 
op als minister van O.G. ad interim, maar zette uiteraard ook zijn gewicht als 
voorzitter van de Raad van Ministers in om zo snel mogelijk consensus over 
zijn visie op de aanpak van de Indonesische kwestie te krijgen. Deze ver
vlechting van functies zorgde voor een zekere voortvarendheid in de be
sluitvorming, maar lokte ook enkele geprikkelde reacties ter linkerzijde bin
nen het kabinet uit, wanneer Beel al te ostentatief zijn eigen visie via de nota 
van uitgangspunten met het gewicht van zijn verschillende functies pro
beerde door te drukken. Geen probleem vormde het besluit dat met voortva
rendheid zou worden gewerkt aan de tenuitvoerlegging van het Akkoord 
van Linggadjati, waarvoor de vorming van een interimregering in Indië en 
de openbreking van de Grondwet terwille van de mogelijkheid om voorzie
ningen te treffen in afwijking van die Grondwet vereist waren. De Raad be
sloot om voor dit laatste doel een staatscommissie in het leven te roepen, die 
vanaf 27 september 1947 onder voorzitterschap van Beel zelf zou functione
ren (vgl. hoofdstuk XV.a in dit boek). Uit vrees voor de te verwachten be
denkingen vanuit de Tweede Kamer liet het kabinet de gedachte varen om 
enkele formele afwijkingen van de Grondwet voorlopig bij noodwet te lega
liseren. De vorming van een interimregering zou volgens het voorstel van 
Beel moeten berusten op een akkoord met de Republiek of met een of meer 
daarvoor in de plaats getreden regering(en). Een dergelijk akkoord werd 
onmogelijk geacht, zolang geen sanering door verwijdering van extreme 
elementen en ontbinding van gewapende groepen had plaatsgevonden. De
ze beperking ging Drees te ver. Tegenover de door de VR gewenste Com
missie van Drie (of Goede Diensten) kon men volgens hem onmogelijk het 
standpunt innemen dat men geen gesprek met de Republiek wilde voeren 
alvorens een meer acceptabele regering in Djocja was gevormd. De interim
regering moest juist voorop worden gesteld om de nieuwe verhoudingen 
scherper te doen uitkomen en om de beste elementen uit de Republiek 
daarin op te nemen (het model-Schermerhorn). Drees vreesde dat het stellen 
van de door Beel voorgestane eisen het risico meebracht dat daaraan niet zou 
worden voldaan en dat dan weer de vraag over het verder oprukken naar 
Djocja op tafel zou komen. Drees werd op dit punt bijgevallen door Vos, Ne
her en Van Boetzelaer. Beel kreeg bijval van de ministers Huysmans, Scha
gen van Leeuwen en Fiévez, terwijl Van Maarseveen beide standpunten pro
beerde te verzoenen. Beel bleek er van overtuigd dat de vijandelijkheden van 
de kant van de Republiek door zouden gaan, zodat voorafgaand aan con
tacten met de Republiek via de VR-Goede Diensten Nederland een duidelijk 
standpunt moest innemen. Drees c.s. meenden dat het beter was de beoogde 
Commissie van Drie zelf tot conclusies over de onhoudbaarheid van de toe
stand in Indië te laten komen, waarna Nederland dan redelijkerwijze alsnog 
eisen kon stellen. Een fase- en accentverschil derhalve. Beel liet daarop deze 
eisen voorlopig buiten beschouwing.
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De overige door Beel voorgelegde punten leverden weinig discussie op. 
Zo werd vastgelegd dat de op de Republiek veroverde gebieden eerst dan 
met de rest van Java en Sumatra zouden worden samengevoegd, wanneer de 
Republiek "gesaneerd" zou zijn en de bevolking daarover was geraadpleegd. 
De genoemde sanering en het herstel van orde en veiligheid werden niet 
mogelijk geacht zonder voltooiing van de politiële actie. Die voltooiing ech
ter was uit hoofde van de internationale verhoudingen op dat ogenblik niet 
verantwoord. Op zichzelf was de constatering dat de voltooiing van de poli
tiële actie noodzakelijk was om tot werkbare verhoudingen met de Repu
bliek te komen een pittige discussie waard geweest, maar vermoedelijk heb
ben de PvdA-ministers en Van Boetzelaer gemeend dat de erkenning, dat die 
voltooiing voorlopig onmogelijk was, al voldoende was. Het ging de PvdA- 
ministers en Van Boetzelaer op dat moment om de zekerheid dat de Neder
landse regering de VR-besluiten alle ruimte zou geven. Daarna kon men al
tijd nog zien, hetgeen ook eind 1948 zou gebeuren. Vandaar dat werd vast
gelegd dat de gegeven internationale situatie ten gevolge van de VR- 
resoluties spoedige afronding van het onderzoek door de consuls-generaal in 
Batavia vereiste en de vorming op korte termijn van de Commissie van Drie. 
Nederland zou als onderdelen van het Nederlandse plan, dat zou worden 
ingediend bij de genoemde Commissie, willen noemen de punten uit de CG- 
verklaring van 27 mei 1947 en hetgeen tussen Nederland en de Republiek op 
15 juli 1947 wél was overeengekomen. De Nederlandse regering hield vast 
aan de onbevoegdheid van de VR, de noodzaak tot naleving van de order tot 
het staakt-het-vuren door de Republiek en de handhaving van de eigen ver
antwoordelijkheid voor Indië. Beel wist bij afwezigheid van Van Boetzelaer 
en met een kanttekening van Vos de Raad achter zijn stelling te krijgen dat 
bij een voortdurende schending van het staakt-het-vuren door de Republiek 
Nederland op grond van de eigen verantwoordelijkheid zijn vrijheid van 
handelen moest kunnen hernemen. Vos wenste aantekening van zijn stelling 
dat de wenselijkheid van een voltooiing van de politiële actie op het ogenblik 
van de beslissing zelf moest worden beoordeeld. Een bezetting van Djocja 
was volgens hem niet de meest aangewezen oplossing voor de problemen, 
los van de internationale moeilijkheden. Het was duidelijk dat Beel er naar 
streefde om het kabinet bij voorbaat vast te pinnen op een besluit tot voort
zetting van de politiële actie, wanneer aan bepaalde voorwaarden zou zijn 
voldaan. Een soort automatisme, dat de pijnlijke kabinetsdiscussies van hal
verwege augustus 1947 moest vermijden. Het was een wat legalistische en 
naïeve gedachte, dat men aldus politiek kon bedrijven. Ook al zouden de 
omstandigheden volgens opgestelde criteria een actie tegen Djocja kunnen 
rechtvaardigen, dat behoefde nog geen internationale en nationale politieke 
steun voor een dergelijke actie op te leveren. Zoals al eerder betoogd (vgl. 
hoofdstuk I, par. Il.a, p. 71 in dit boek) meende Beel echter dat politiek op 
basis van een goede redenering vanzelf tot goede resultaten moest leiden. 
Tegen de door Beel voorgelegde stelling dat het onmogelijk was tot een con-

2932



Par. IV. Van de bemoeienis door de V.N. tot aan de "Renville"-onderhandelingen

structieve oplossing van de Indonesische kwestie te komen, wanneer Ne
derland wél en de Republiek niet de order tot staakt-het-vuren nakwam, 
konden leden van het kabinet weinig inbrengen. Dat het gevaar voor liqui
datie en chaos bij het uitblijven van een constructieve oplossing groot zou 
zijn, stond buiten kijf. Dat de tijdnood een belangrijke rol speelde was be
kend. Het kabinet was het eens met de stelling van Beel dat - ervan uitgaan
de dat een constructieve oplossing slechts mogelijk was na verwijdering van 
onverantwoordelijke elementen en het herstel van recht en veiligheid - het 
beleid gericht moest zijn op voorlichting op internationaal terrein (VR, V.S., 
Engeland), op aantoonbare nalatigheid van de kant van de Republiek, op het 
stellen van strikte voorwaarden tot naleving van de besluiten van de VR als 
uitgangspunten voor nieuwe onderhandelingen, op het scheppen van voor
waarden voor een eigen staatkundig leven in de onder Nederlands gezag 
staande gebieden. In dit kader diende Van Mooks reis naar de V.S., waarvan 
het resultaat zou worden afgewacht alvorens inzake de Indonesische kwestie 
verdere beslissingen te nemen. Op korte termijn zouden de twee organen - 
landvoogd en CG - worden vervangen door een collegiaal orgaan. Daarmee 
had het kabinet in beginsel over het einde van de CG beslist. Verondersteld 
kan worden dat geen continuïteit in de personele bezetting zou worden ge
zocht, gezien de afkeer van KVP-politici jegens de bemanning van de CG. De 
PvdA zou derhalve de ecartering van haar Indië-specialist, Schermerhorn, 
onder ogen moeten zien.

Alvorens op 8 september 1947 naar de V.S. af te reizen, heeft Van Mook op 
6 september 1947 in een bijeenkomst met diplomatieke vertegenwoordigers 
van die landen, die in Batavia beroepsconsulaire ambtenaren hadden, de toe
stand in Indië en de samenstelling van het consulair rapport voor de VR 
kunnen bespreken. De Britse ambassadeur had een nieuwtje. Dr. Soebandrio, 
de vertegenwoordiger van de Republiek in Londen, had op het Foreign Offi
ce laten weten dat over de uitvoering van "Linggadjati" wat hem betrof kon 
worden gesproken, bijvoorbeeld over de gemengde gendarmerie.674 Voor 
Drees, die in het kabinetsberaad van 8 september 1947 hiervan hoorde, was 
dat reden om te hopen op contact met gematigde republikeinen, waarin Beel 
hem bijviel. Volgens Lieftinck moest geen middel worden verzuimd om de 
gematigde nationalisten, die door de militaire actie op één hoop waren ge
dreven met andere nationalisten, een weg naar constructieve samenwerking 
met Nederland te bieden.675 Zoals verderop in deze paragraaf zal worden 
beschreven, heeft de regering wel degelijk afgetast in hoeverre de Republiek 
bereid was de woorden van Soebandrio waar te maken en een basis te 
scheppen voor een nieuwe militaire en politieke overeenkomst (zie onder 
par. IV.c: Diplomatieke voelhorens in de Indonesische kwestie). Van Mook, die zijn 
Indische pappenheimers goed kende, zal echter weinig onder de indruk zijn 
geweest van deze republikeinse zet via Londen. Dat de landvoogd in de V.S. 
zijn aanvankelijk plan om de reis naar Amerika de weg te laten banen voor 
de voltooiing van de militaire actie, waarvoor hij meende het Nederlands
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kabinet gewonnen te hebben, zo snel nuanceerde, was dan ook niet terug te 
voeren op het initiatief van Soebandrio, maar op hetgeen hij van de assistent- 
secretaris-generaal van de V.N., de Nederlander A. van Pelt, onmiddellijk na 
aankomst in de V.S. vernam. Verder militair optreden van Nederland zou 
ernstige internationale repercussies uitlokken, aldus de boodschap van Van 
Pelt.676 Van Mook nam deze waarschuwing ter harte en gaf zijn plaatsver
vanger in Indië, Idenburg, te verstaan dat onder deze omstandigheden niet 
aan een voortgezette actie kon worden gedacht. Van Mook zag zijn taak in 
de V.S. er nu in gelegen om duidelijkheid te krijgen over de VR-resoluties en 
bij de Amerikaanse regering steun te verwerven teneinde de tijd te kunnen 
overbruggen, totdat verdere actie op basis van demonstratie van de onwil 
van de Republiek mogelijk was. Consolidatie van de bezette gebieden onder 
verzekering dat deze gebieden niet aan Djocja zouden worden teruggegeven 
zou voorop dienen te staan, alsook de vorming van inheemse politie ter as
sistentie in de toekomst bij verdere actie en verwerving van politieke steun 
in republikeins gebied.677 De opdracht van Van Mook om tot zuivering en 
consolidatie van de bezette gebieden over te gaan - bijvoorbeeld door de ver
zending van troepen naar Sumatra - stond overigens op gespannen voet met 
de poging om de troepen voor een aanval op Djocja tegen 1 november 1947 
gereed te houden. Het kwam er namelijk op neer dat eerst de zuivering van 
Sumatra zou worden aangepakt, zodat op 1 november 1947 alles weer in de 
uitgangsstellingen stond. Zou de aanval op Djocja verder worden uitgesteld, 
dan zou de krijgsmacht tot maart 1948 bezig zijn met de zuivering van Java 
en de regeling van de aflossing van de KNIL-troepen.678 De datum van 1 no
vember 1947 speelde ook een rol in het plan van de Amerikaanse bewinds
man voor buitenlandse zaken, Marshall, in zijn voorstel aan Van Mook dat 
Nederland zich binnen een bepaalde tijdslimiet zou neerleggen bij het werk 
van de voorgenomen Commissie van Goede Diensten.679 De opportunisti
sche ommezwaai van Van Mook naar een consolidatiepolitiek werd door 
Jonkman begroet. Het was voor de zieke minister van O.G. reden om de fun
gerende minister van O.G., Beel, nog eens te wijzen op de reeks van vergis
singen die ten grondslag hadden gelegen aan plan en uitvoering van de mi
litaire actie.680

De periode van de rondreis van Van Mook langs Den Haag en de V.S. had 
derhalve al tot een belangrijke beslissing geleid: de toepassing van het pro
gram van "Linggadjati" in de door de Nederlands-Indische regering gecon
troleerde gebieden en - indien mogelijk - de vorming van een interimrege
ring. De opstelling van Van Mook om alles te richten op consolidatie en ver
der optreden tegen Djocja afhankelijk te maken van het gedrag van de Repu
bliek heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat het contact met de Ameri
kaanse minister en onder-minister van Buitenlandse Zaken, Marshall en R.A. 
Lovett, kon leiden tot de tweede belangrijke beslissing: de samenstelling van 
de Commissie van Goede Diensten.681 De aanvankelijke veronderstelling dat 
de V.S. niet bereid zouden zijn om in de genoemde Commissie van Drie zit-

2934



Par. IV. Van de bemoeienis door de V.N. tot aan de "Renville"-onderhandelingen

De luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, dr.H.J. van Mook (links), wordt bij 
zijn missie in de V.S. ontvangen door U.S.-Secretary of State George C. Marshall (Washing
ton DC, 8 september 1947). (Foto Spaarnestad)

"Het eerste effect van de bespreking was dat Marshall bij de tweede ontmoeting ons in overweging 
gaf de uitspraken van de consulaire commissie en de commissie van drie bij voorbaat te aanvaarden. 
Wij hebben daarop geantwoord onder voorbehoud standpunt Nederlandse regering dat dit in de eerste 
plaats afhankelijk zou zijn van bevredigende aanwijzing derde mogenheid terwijl uiteraard aan zulk 
een aanvaarding voor ons risico’s vastzitten tenzij beide commissies de feiten op onpartijdige wijze tot 
uitgangspunt van hun oordeel nemen. Voorts suggereerde Marshall dat wij daarbij tijdslimiet van 
twee maanden zouden stellen en vrijheid van handelen zouden hernemen indien geen uitspraak zou 
zijn verkregen binnen dien tijd en toestand geen verdere afwachting zou toelaten." (Uit: Codetele- 
gram LtGG Van Mook aan minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i. Beel, 14 september 1947, in: 
Drooglever XI, nr.65)
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ting te nemen, omdat het eerder gedane Amerikaanse aanbod voor de aan
bieding van goede diensten (1 augustus 1947) geen goede ontvangst bij de 
Republiek had gekregen, zou worden gelogenstraft. Van Mook heeft er in het 
onderhoud met Marshall geen doekjes om gewonden dat Nederland niet 
lang in staat zou zijn de patstelling in Indië ten gevolge van de volgens hem 
ongelukkige VR-bemoeienis vol te houden. Nederland zou weinig anders 
overblijven dan abandonnering, met alle chaos in Indië van dien, of verdere 
actie. De Amerikaanse gesprekspartners lieten er echter, ondanks hun begrip 
voor de Nederlandse positie in Indië en de hoffelijke bejegening die zij Van 
Mook en zijn begeleiders gunden, geen twijfel aan bestaan dat de Ameri
kaanse publieke opinie en het Congres geen voortzetting van de politiële ac
tie zouden dulden. Indien Nederland zich bij voorbaat bij de uitspraken van 
de Commissie van Drie zou neerleggen, kon volgens Marshall voor de Ne
derlandse positie veel gewonnen worden. Van Amerikaanse zijde werd het 
redelijk gevonden dat Nederland na zekere tijd zijn eigen weg zou gaan, in
dien de Commissie van Drie binnen de gestelde termijn - waarbij gedacht 
werd aan de vermoedelijke duur van de Algemene Vergadering van de V.N.
- niet tot een uitspraak was gekomen of een uitspraak geen effect had gesor
teerd. De Amerikaanse gesprekspartners hadden ook laten weten meer steun 
aan Nederland te kunnen geven, indien in Indië zelf op meer aanhang voor 
de Nederlandse visie kon worden gewezen. Van Mook heeft tegen dit laatste 
punt menen te moeten inbrengen dat bij de uitvoering van deze gedachte in 
het buitenland de nodige argwaan kon ontstaan en de beschuldiging dat 
Nederland marionetten in het land gebruikte tot leven kon worden gewekt. 
De Amerikanen meenden echter dat de feiten de deugdelijkheid van derge
lijke beschuldigingen zouden toetsen. Ongetwijfeld moet Van Mook in deze 
Amerikaanse suggestie een bevestiging hebben gezien van het voornemen 
van de Nederlandse regering om de bevolking van Indonesië zich te laten 
uitspreken over de gewenste opzet van de federatie en langs deze weg ook 
de pretenties van de Republiek met betrekking tot de gezagsuitoefening op 
Java, Madoera en Sumatra en de aanhang daarbuiten te kunnen toetsen. Tot 
de politiële actie had het Nederlandse gezag in Indië op dit gebied weinig 
kunnen ondernemen zonder de Republiek te froisseren; nu de confrontatie 
met de Republiek er eenmaal was en grote gebieden onder Nederlands be
stuur waren gebracht, bood de consolidatiepolitiek een goede gelegenheid 
voor deze volksraadpleging en verdere federalisering, die met de nodige 
Nederlandse "begeleiding" voor het Nederlandse gezag vele voordelen kon 
bieden, zoals de isolering van de Republiek en vergroting van de geloof
waardigheid van de Nederlandse politiek in de Oost. Een van de afspraken, 
bevestigd op het Amerikaanse schip de Renville op 17 januari 1948 tussen 
Nederland en de Republiek, zou, zoals beschreven zal worden, juist naar 
Amerikaanse suggestie betrekking hebben op de volksraadpleging in de be
zette gebieden. Hoewel de Amerikanen de Nederlandse gesprekspartners in 
dit onderhoud op financieel gebied met lege handen tgrug moesten sturen,
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gezien het groeiend verzet in de V.S. om naast de voorgenomen (Marshall-) 
hulp aan Europa nog (niet-militaire) "relief"-leningen te verstrekken, werd 
toch iets concreets bereikt: de V.S. toonden zich bereid zitting te nemen in de 
door de VR gewenste Commissie van Drie. Nederland had inmiddels, zoals 
eerder al aangestipt, België bereid gevonden als lid van deze Commissie op 
te treden en ook Australië, dat door de Republiek als tweede lid was aange
zocht, had toegestemd. Op 17 september 1947 hebben de Belgische premier 
en minister van Buitenlandse Zaken P.H. Spaak en de Australische minister 
van Buitenlandse Zaken H.V. Evatt tijdens een gezamenlijk bezoek aan Mar
shall de V.S. uitgenodigd zitting te nemen in de beoogde Commissie. Daags 
daarna werd officieel bekend gemaakt dat de Amerikaanse regering het ver
zoek had aanvaard.682

Op 17 september 1947 keerde Van Mook van zijn reis terug in Nederland. 
Zijn reis had hem op andere gedachten gebracht en het uitzicht geboden op 
een spoedige uitwerking van de VR-resoluties. Hij zag er nu voordeel in om 
de beroepsconsuls en de Commissie van Goede Diensten zelf tot de conclusie 
te laten komen dat met de Republiek geen zaken konden worden gedaan en 
derhalve te overtuigen van de juistheid van de Nederlandse visie, zoals hij 
getuigde in de buitengewone vergadering van de ministerraad op 18 sep
tember 1947. In deze vergadering, waar Van Mook verslag uitbracht van zijn 
reis, ontstond de nodige discussie over de vraag hoe Nederland zich bij 
voorbaat kon neerleggen bij de uitspraken van de Commissie van Drie. Zo
wel Beel als Drees wilde voorkomen dat de Commissie van Drie als bij arbi
trage zou beslissen in het geschil, aangezien de Nederlandse regering zich 
steeds op het standpunt had gesteld dat arbitrage in deze zaak niet van toe
passing kon zijn. In de regeringsverklaring van 23 september 1947 is dit pro
bleem opgelost door de vastlegging dat de regering "het resultaat van dit 
alles", te weten de arbeid van de consuls en de Commissie van Drie waaraan 
de Nederlandse regering alle medewerking zou geven, met vertrouwen te
gemoet zag. Het belangrijkste punt in deze vergadering van het kabinet, 
waaraan naast Van Mook ook de CG deelnam, was de vraag hoe gereageerd 
diende te worden op de vredesinitiatieven aan republikeinse kant. Soekarno 
en Sjarifoeddin hadden namelijk inmiddels laten weten dat de Republiek be
reid was om onderhandelingen met Nederland te voeren, onder controle van 
een derde partij. Sjarifoeddin had erop gewezen dat door gebrek aan militai
re macht enerzijds en de slechte financiële situatie anderzijds (Nederland) de 
beide partijen wel gedwongen waren om met elkaar te praten. De Republiek 
rekende daarbij op de gematigde Nederlandse elementen om de vrede te be
reiken, op basis overigens van een gelijkberechtigde positie voor de Repu
bliek tegenover Nederland. De volledige soevereiniteit zou op 1 januari 1949 
moeten kunnen worden bereikt, waarna een gemenebest-constructie met 
Nederland voor de Republiek acceptabel was. Om het proces van besprekin
gen op gang te brengen zou Nederland een datum voor de terugtrekking van 
de troepen moeten bepalen. Daarnaast had de Republiek de strijd met Ne-
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derland op het terrein van de wereldopinie aangebonden. Op een persconfe
rentie in Washington op de dag van het vertrek van Van Mook naar Neder
land heeft Sjahrir de Republiek met kracht verdedigd tegen de Nederlandse 
aantijgingen, het optreden van republikeinse militaire eenheden in verband 
gebracht met de - volgens hem nog steeds voortgaande - agressie door de 
Nederlandse troepen en elke communistische invloed van enige omvang in 
de Republiek ontkend. De in Djocja opgelaten vredesduif en de internatio
nale propaganda, die pasten in het kader van de poging de Republiek als re
delijke partner voor te stellen en te ontdoen van elke smet van extremisme 
aan de vooravond van het optreden van de Commissie van Drie, was zeker 
welkom bij de leiding van de PvdA in Nederland, die immers moest terug
blikken op een politiek mislukte politiële actie en een met moeite gesmoorde 
kabinetscrisis. Aldus partijvoorzitter Vorrink zelf in een radiorede van 14 
september 1947, toen hij met klem aandrong op onderhandelingen met de 
Republiek naar aanleiding van de VR-uitspraken. De op te stellen regerings
verklaring moest derhalve ook constructieve elementen voor een vredespro
ces bevatten als antwoord op al deze ervaringen, feiten en oproepen over en 
weer. Het kabinet bevestigde op 18 september 1947 dan ook nogmaals dat de 
op 5 september 1947 vastgestelde uitgangspunten voor het te volgen beleid 
in Indië bepalend waren en in de regeringsverklaring zouden worden uit
gewerkt, nadat Schermerhorn het thema van mogelijke onderhandelingen 
met de Republiek op tafel had gebracht. Tijd voor onderhandelingen was er 
zeker: volgens Van Mook kon pas in maart 1948 worden gedacht aan een 
grote militaire actie als voltooiing van de ondernomen politiële actie. De 1- 
november-lijn was verlaten. De Commissie van Drie had bijgevolg meer 
speelruimte om tot resultaten te komen.683

De regeringsverklaring van 23 september 1947
Nadat Beel de zitting van de Staten-Generaal op 16 september 1947 uit 

naam van de Koningin, die door plotselinge ziekte verhinderd was, met het 
uitspreken van de Troonrede in de Ridderzaal had geopend, verscheen de 
premier een week later voor het forum van de Tweede Kamer om de rege
ringsverklaring "in verband met de ontwikkeling der gebeurtenissen zowel 
op internationaal terrein als in Indonesië" uit te spreken. Beide gebeurtenis
sen werden bijgewoond door hoge gasten, die met de Indonesische kwestie 
direct te maken hadden, te weten de CG-leden en delegaties van Oost- 
Indonesië en West-Borneo onder aanvoering van de president van de (deel-) 
staat Oost-Indonesië, Soekawati, respectievelijk de voorzitter van de raad 
van West-Borneo, Sultan Hamid II. Had de Veiligheidsraad geweigerd de 
delegaties van Oost-Indonesië en West-Borneo te ontvangen, bestuurlijk Ne
derland deed dat maar al te graag en met veel eerbetoon. Op 7 september
1947 waren de delegaties officieel door de minister-president welkom gehe
ten, waarna op 9 september 1947 het gemeentebestuur van Amsterdam de 
gasten een luisterrijke ontvangst heeft bereid. Aan de ontvangst in Amster
dam namen alle leden van de gemeenteraad, uitgezonderd de leden van de
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CPN-fractie, deel, alsook genodigden van het departement van Overzeese 
Gebiedsdelen en andere autoriteiten, onder wie een vertegenwoordiger na
mens de burgemeester van Rotterdam. Tijdens het bezoek van deze delega
ties aan Nederland maakte wethouder De Roos van Amsterdam bekend dat 
zijn stad en Rotterdam de steden Makassar, Ambon en Koepang wilden 
adopteren om deze steden bij de wederopbouw te kunnen helpen. "Den 
Haag" liet zich ook niet onbetuigd en liet weten Pontianak te willen adopte
ren. Ook het bedrijfsleven, onder aanvoering van het Philips-concern te 
Eindhoven, wilde de bijzondere zorg voor de betrokken gebieden tot uit
drukking brengen. Al eerder is gerefereerd aan de idealistisch gestemde Phi- 
lips-directeur Otten, die zich wilde inzetten voor een verzoening tussen Ne
derlanders en Indonesiërs, waarbij overigens ook ongetwijfeld de zakelijke 
inschatting van de Indonesische markt - na de voorlopige uitschakeling van 
Japan - bij goede betrekkingen over en weer een rol moet hebben gespeeld. 
Waarschijnlijk ging het bij al deze toezeggingen meer om op de gasten uit de 
Oost afgestemde gebaren dan concrete voornemens, aangezien Nederland 
zelf nog volop in de wederopbouwfase verkeerde. Het belangrijkste echter 
was de sfeer die met deze ontvangst van de gasten uit Indonesië werd opge
roepen: ziet waartoe de nieuwe verhoudingen tussen de oude koloniale mo
gendheid en de overzeese gebieden bij goede samenwerking kunnen lei
den.684

In de Troonrede werd aan het begin dan ook met vreugde geconstateerd 
dat de vertegenwoordiging uit Indonesië, met de president van Oost- 
Indonesië aan het hoofd, zich in Nederland bevond, "ten einde de weder
zijdse goede verstandhouding te versterken". De nieuwe rechtsorde, steu
nend op het beginsel van vrijwillige samenwerking, was in het verstreken 
jaar voortgeschreden, aldus de Troonrede. Genoemd werden de totstandko
ming van de staat Oost-Indonesië en de erkenning van West-Borneo en an
dere delen van de archipel als zelfstandige gebieden met een eigen bestuur. 
Daartegenover moest worden geconstateerd dat de verhouding tot de Repu
bliek zich in ongunstige zin had ontwikkeld: "Lange tijd mochten wij de 
hoop koesteren, dat het bereiken van een overeenkomst met haar ook in dit 
Indonesisch gebied de terugkeer zou inluiden van recht en veiligheid en een 
belangrijke schrede op de weg naar de nieuwe rechtsorde. Het zal ook U ten 
diepste hebben teleurgesteld, dat zulks niet het geval bleek en dat de moei
lijkheden zich hier veeleer hebben toegespitst. Deze toespitsing heeft offers 
en leed gebracht. Ere zij hen, die vóór, tijdens en na het politioneel optreden 
onzer krijgsmacht hun leven gaven, en vertroosting moge de bevolking de
zer gebieden vinden, die onder leed gebukt gaat." Concreet werd in de 
Troonrede-1947 aangekondigd dat een voorstel, dat de mogelijkheid moest 
openen de nieuwe staatkundige structuur van het Koninkrijk spoedig een 
wettelijke grondslag te geven, in de maak was. Een commissie van voorbe
reiding was geïnstalleerd met het oog op de op korte termijn te houden ron
de-tafelconferentie met vertegenwoordigers van Suriname en de Nederland-
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se Antillen. Verder liet de regering de Indonesische kwestie doorklinken in 
de paragraaf in de Troonrede, gewijd aan de internationale verhoudingen. 
Het beleid van de regering met betrekking tot de V.N. bleef gericht op het 
bevorderen van goede internationale verhoudingen: "Ondanks het gerezen 
meningsverschil nopens de bevoegdheid der Verenigde Naties in de Indone
sische kwestie, bleven de internationale betrekkingen van vriendschappelijke 
aard." De financiële en politieke (Benelux-samenwerking, ook inzake de 
kwestie-Duitsland en de uitwerking van het voorstel-Marshall; de steun in 
de VR bij de behandeling van de Indonesische kwestie en de bereidheid toe 
te treden tot de Commissie van Goede Diensten) hulp van België werd in het 
bijzonder herdacht: "Het stemt tot voldoening, dat de bestaande hartelijke 
verstandhouding met België op velerlei gebied nog is verdiept". In deze 
Troonrede werd het Indonesische vraagstuk tenslotte nog aangestipt bij de 
behandeling van het beleid inzake de krijgsmacht: "Met grote waardering 
mogen de diensten worden herdacht, die zowel Marine als Landmacht be
wijzen bij het herstel van de rechtsorde in Indonesië."685 De Troonrede was 
derhalve vaag gebleven over de voornemens ten aanzien van de Indonesi
sche kwestie. Dat was niet zo verwonderlijk, want Van Mook moest nog 
rapport uitbrengen over zijn reis naar de V.S., op grond waarvan de regering 
tot conclusies moest komen over de verdere aanpak van de genoemde kwes
tie. De regeringsverklaring zou derhalve uitsluitsel moeten geven.

De regeringsverklaring was grondig voorbereid. Het stuk was op basis 
van gegevens van de ministeries van O.G. en van Buitenlandse Zaken ge
schreven en daarna tussen Beel en Jonkman besproken. De minister van 
Buitenlandse Zaken en de landvoogd in Indië hadden hun zienswijze op het 
stuk kenbaar gemaakt, waarna de eindtekst op 21 september 1947 was be
sproken tussen Beel, Drees en Jonkman. Men mag aannemen dat ook in dit 
geval de politieke secretaris van Beel, Hermans, de eindredactie van het stuk 
heeft gepolijst. In het kabinetsberaad van 22 september 1947, daags vóór de 
regeringsverklaring in de Tweede Kamer, heeft Beel het concept van de rege
ringsverklaring aan de orde gesteld. Naar aanleiding van een opmerking van 
Van Maarseveen werd een passage geschrapt, waarin melding was gemaakt 
van de mogelijkheid dat Nederland bij het ignoreren van de beslissing van 
de VR in strijd zou hebben gehandeld met art. 25 van het Handvest. Een ab
soluut verbindende verplichting kon niet in het artikel van het Handvest 
worden gelezen; bovendien stelde Nederland zich juist op het standpunt dat 
de VR onbevoegd was in de Indonesische kwestie. Belangrijkste discussie
punt bij de voorbereiding van dit regeringsstuk was de positie van de CG, 
i.c. Schermerhorn en Van Poll. Verwacht kon worden dat hernieuwde on
derhandelingen met de Republiek in het kader van de door de VR in het le
ven geroepen Commissie van Drie zouden worden gevoerd. Voor deze en 
andere zware taken zou de landvoogd moeten worden gesteund met een 
collegiaal orgaan in de vorm van een driemanschap, aldus Beel. De premier 
zelf meende dat de CG te veel het middelpunt van kritiek was geweest en te

2940



Par. IV. Van de bemoeienis door de V.N. tot aan de "Renville"-onderhandelingen

veel aan goodwill had ingeboet om met deze nieuwe taak te worden belast. 
Voorafgaand aan het kabinetsberaad had Beel met de twee CG-leden overleg 
gevoerd. Het bleek dat Schermerhorn op een aantal voorwaarden nog wel 
bereid bleek naar Indië terug te gaan om het volgens hem bij de republikei
nen levende CG-krediet uit te buiten, maar niet bereid was om een bestuurs
functie in een collegiaal orgaan met de landvoogd te bekleden. Van Poll 
dacht er niet anders over. Schermerhorn zelf zag wel dat het niet waarschijn
lijk was op de oude voet de nieuwe onderhandelingen te kunnen voeren en 
tegelijk het collegiaal orgaan op te zetten, zodat hij voorstelde dat de CG- 
leden hun mandaat ter beschikking zouden stellen met het oog op de voor
genomen structuurwijziging in de wet op de CG. Beel nam dit onmiddellijk 
over. Hij stelde het kabinet voor de beide heren, met gelijktijdig ontslag als 
CG-leden, te verzoeken de regering voorshands van advies te blijven dienen 
totdat de nieuwe regeling tot stand zou zijn gekomen. In afwachting van de 
nieuwe regeling diende Van Mook, nu de VR zich in de Indonesische kwes
tie had gemengd en een consulaire commissie en een Commissie van Drie 
zich in de zaak zouden gaan mengen, op internationaal terrein voor valkui
len te worden behoed. Beel had op deze zelfde 22e september, na overleg 
met Van Boetzelaer, de Directeur Politieke Zaken van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, jhr. mr. H.F.L.K. van Vredenburch (zie Band A, hoofd
stuk II, pp. 266-267), gevraagd zich beschikbaar te stellen voor een bijzondere 
missie naar Batavia voor een tijdvak van drie maanden met als taken: ver
sterking DIRVO (Directie Verre Oosten, zie Band A, hoofdstuk II, p. 268) en 
bijstand van de LtGG inzake internationale aangelegenheden. Van Vreden
burch kon zelf een instructie maken, waarin hij onder meer voor zichzelf de 
medewerking aan een nieuwe staatkundige ordening voor Nederlands-Indië 
claimde. Beel had Van Vredenburch eigenlijk ook al gepolst voor het lid
maatschap van het nieuwe Collegiaal Orgaan. Van Vredenburch, die in dit 
hoofdstuk al eerder is genoemd als auteur van het plan een commissie- 
generaal naar Nederlands-Indië te sturen en in juni 1947 met Hirschfeld nog 
betrokken was bij een poging Engeland en de V.S. meer druk op Djocja te 
doen uitoefenen teneinde de Nederlandse voorstellen over de toepassing van 
"Linggadjati" aanvaard te krijgen, stelde zich in ieder geval beschikbaar voor 
de tijdelijke opdracht en ging zich beraden over de mogelijke bestuurstaak in 
Batavia. Van Vredenburch had dan wel de naam een cynische diplomaat te 
zijn met weinig geloof in allerlei in Nederland uitgedachte constructies voor 
de dekolonisatie van Indië - als voorzitter van een interdepartementale 
commissie ter voorbereiding van een Unie (voorjaar 1947) had hij zijn afkeer 
van een "zware" Unie (KVP-stokpaardje) nog geëtaleerd -, Beel moet gewe
ten hebben dat deze diplomaat door zijn gaven bij uitstek geschikt zou zijn 
om het Nederlands belang taai te verdedigen.686 Het kabinet had geen enkele 
moeilijkheid met de missie van Van Vredenburch. Maar de ministers Vos, 
Drees en Neher - die het CG-college in dit beraad nadrukkelijk onderuit 
haalde door te verhalen hoezeer de CG in Indië het vertrouwen had verloren
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- adviseerden in de regeringsverklaring niet te spreken over de opheffing 
van de CG zonder iets te zeggen over de herziening van de positie van de 
LtGG. Beel en Drees hebben na afloop van dit beraad de betreffende passage 
herzien en nadrukkelijk het Collegiaal Orgaan in de plaats doen treden van 
de CG.687 Minister Schagen van Leeuwen (Marine) is het niet gelukt aanhang 
te vinden voor zijn denkbeeld om aan het einde van de regeringsverklaring 
een lijst van elf punten te doen opnemen, waarin het regeringsbeleid inzake 
Indië kort en scherp zou worden samengevat. Beel en Drees meenden dat dit 
stuk beter aan de orde kon komen bij het beraad over de instructie voor de 
Nederlandse onderhandelaars. Bovendien zou bekendmaking van dit stuk 
de onderhandelingen slechts kunnen bemoeilijken. De Raad was het hiermee 
eens. Twee maanden later zou Schagen uit onvrede over de afwachtende 
houding, die Nederland in Indië ten detrimente van de krijgsmacht volgens 
hem innam, het kabinet verlaten (zie Band A, hoofdstuk III, pp. 683-684). Dit 
kabinetsberaad had derhalve het einde ingeluid van de CG, waartegen de 
PvdA-bewindslieden tot grote opluchting van Beel niet meer hebben geop
poneerd, en eensgezindheid bereikt over de hoofdlijnen van het Indië-beleid, 
zij het dat bij Schagen van Leeuwen de twijfel over de juistheid van dat be
leid levendig werd.688

Hier zij vast vermeld dat, nadat de Tweede Kamer (zoals hieronder zal 
worden beschreven) zich niet tegen de voornemens van de regering had ge
keerd, bij KB van 13 oktober 1947 aan de twee resterende CG-leden eervol 
ontslag is verleend, onder dankbetuiging voor de belangrijke diensten onder 
buitengewone omstandigheden door hen aan het land bewezen. Op 15 okto
ber 1947 deelde Beel als minister van O.G. a.i. aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer mee dat hij door de Koningin daartoe gemachtigd het aan
hangige wetsontwerp tot uitbreiding van het aantal leden van de CG introk. 
De afronding van de liquidatie van de CG geschiedde door de intrekking bij 
wet van de wet tot instelling van de CG voor Nederlands-Indië (2 september
1946, Stbl. G. 233). Het betreffende wetsontwerp, ingediend op 9 februari
1948 in het zicht van de instelling van het Collegiaal Orgaan voor Indië, is 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming respectievelijk op 17 
maart 1948 door de Tweede Kamer en op 6 april 1948 door de Eerste Kamer 
aanvaard en op 9 april 1948 als wet vastgesteld (Stbl. 1.147).689

Na deze grondige voorbereiding kon Beel in tegenwoordigheid van 91 le
den van de Tweede Kamer, acht ministers en een menigte hoge gasten op de 
tribune, op 23 september 1947 de regeringsverklaring met betrekking tot het 
verloop van de Indonesische kwestie sedert 23 juli 1947 - de laatste rege
ringsverklaring - uitspreken. Beel begon met het betuigen van zijn leedwe
zen over de vertraging die rond het totstandkomen van de regeringsverkla
ring was opgetreden. De regering was zeker niet onwillig geweest om de 
Staten-Generaal van haar politiek op de hoogte te brengen en met de Tweede 
Kamer van gedachten hierover te wisselen. "De regering meent echter", al
dus de verklaring, "dat een vruchtbare gedachtenwisseling eerst mogelijk is,
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zodra de feiten en de ontwikkeling der omstandigheden, die haar gedragslijn 
bepalen, voldoende kunnen worden overzien, alsook het nodig geoordeelde 
overleg is beëindigd". Eer een dergelijk afgerond stadium was bereikt, zou 
spreken volgens Beel meer gebrek aan deferentie jegens de Kamer aan de 
dag leggen dan zwijgen. De regeringsverklaring was voor een deel een vorm 
van geschiedschrijving, zoals door Stempels is opgemerkt, namelijk een sa
menvatting van de gebeurtenissen in Indië en aan het internationale front 
naar Nederlandse opvatting. Het betoog sloot in dit opzicht aan op het hal
verwege september 1947 naar Nederland gezonden en ook (bij loting) onder 
de Kamerleden verspreide tweedelige overzicht, opgesteld door de Rege
ringsvoorlichtingsdienst te Batavia, getiteld Het politieke gebeuren rondom de 
Repoeblik Indonesia, een zeer gekleurd en negatief verhaal over de Repu
bliek.690

De op 4 augustus 1947 begonnen politiële actie, met het doel een einde te 
maken aan een onhoudbare toestand van bestandsschendingen en terreur en 
voorwaarden te scheppen voor de uitvoering van het staatkundige beginsel
program van "Linggadjati", was volgens Beel verlopen binnen de doelstel
lingen zoals die in de vorige regeringsverklaring waren bekend gemaakt. De 
actie was territoriaal beperkt geweest en had zich geconcentreerd op bepaal
de afgeronde gebieden zoals in West-Java, Oost-Java en Madoera. In Mid
den-Java werd naar de bewering van de regeringsverklaring aan de Sema- 
rang-sector een zodanige uitbreiding gegeven, dat de waterleiding- en elec- 
triciteitswerken, die oorspronkelijk buiten de demarcatielijnen vielen, daar
binnen kwamen te liggen, "zodat een einde aan een onhoudbare situatie bin
nen de perimeters kon komen". Ook ten aanzien van de op Sumatra verover
de gebieden was de actie beperkt geweest. Zo was het cultuurgebied van 
Medan "in bescherming genomen" en was enige uitbreiding gegeven aan de 
Padang-sector "ten einde daar ruimer ademhaling te verkrijgen". "In het 
Palembangse werden enige economisch belangrijke objecten veilig gesteld 
tegen vernieling", aldus de premier. Dat de actie beperkt was gebleven, was 
volgens de regeringsverklaring ook een gevolg geweest van het uitblijven 
van goed-geordende tegenstand van de republikeinse troepen. Hinder was 
slechts ondervonden door versperringen, ondermijningen en vernielingen. 
De triomfalistische toon in de regeringsverklaring werd op dit punt nog aan
gescherpt met de mededeling dat de Nederlandse troepen slechts zelden een 
redelijk werkend gezagsapparaat aantroffen. Veelal vonden de troepen de 
bevolking "onder willekeur en terreur". Ook in tijdsduur was de actie be
perkt gebleven, namelijk een periode van twee weken. "Het directe doel der 
operatie was zo goed als bereikt", zo de verklaring. Intussen was de Indone
sische kwestie door India en Australië in de Veiligheidsraad aanhangig ge
maakt. Ondanks een reeks van argumenten aan Nederlandse kant, daarin 
gesteund door België en Frankrijk, en het aanbod de Amerikaanse goede 
diensten te zullen aanvaarden, had de VR bij resolutie de betrokken partijen 
gevraagd de vijandelijkheden onmiddellijk te staken, de geschillen door ar-
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bitrage of andere vreedzame middelen te beslissen en de VR op de hoogte te 
houden van de gang van zaken. De oproep tot het staakt-het-vuren kwam op 
een moment dat Nederland het doel van zijn politiële actie vrijwel had be
reikt. Aan de oproep van de VR was gevolg gegeven; evenzo had de Repu
bliek bevel tot de staking van de vijandelijkheden gegeven. Het verdere ver
loop van de behandeling van de Indonesische kwestie in de VR achtte de 
premier bekend.

De regering wenste vervolgens enige zaken omtrent de behandeling van 
de Indonesische kwestie in de VR te belichten, die de Nederlandse positie in 
het conflict konden verduidelijken. Zo had de VR de vraag over de bevoegd
heid van dit college in het conflict buiten beschouwing willen laten. De VR 
hield volgens de regering geen rekening met het feit dat Nederland de uit
eindelijke verantwoordelijkheid droeg voor handhaving van recht en veilig
heid in de Indonesische archipel, dat de Republiek géén souvereine staat was 
en dit ook krachtens "Linggadjati" nooit kon worden, dat in strijd met het 
voorgaande de Republiek door de VR werd gehoord waar de andere Indo
nesische deelstaten niet waren toegelaten. De regering wees er ten tweede op 
dat Nederland vanuit de eigen verantwoordelijkheid de VR had kunnen ig
noreren, doch in het belang van de V.N. en haar organen was Nederland be
reid geweest de behandeling door de VR te aanvaarden en daarom was de 
Nederlandse vertegenwoordiger in de VR gemachtigd de aanbevelingen van 
de VR betreffende de rapportage door de beroepsconsuls in Batavia en de 
Commissie van Goede Diensten te aanvaarden. Nederland had volgens de 
regering op deze wijze een constructieve bijdrage tot een aanvaardbare op
lossing van de moeilijkheden geleverd. Tegen de uitvoering van bedoelde 
resoluties van de VR had de Nederlandse regering geen overwegende be
zwaren ingebracht, omdat daarin Nederlandse voorstellen in grote trekken 
konden worden teruggevonden en eerder geopperde verdergaande voor
stellen niet waren aanvaard. De regering kon de drie leden van de beoogde 
Commissie van Goede Diensten bekend maken: België, Australië en de V.S..

Was de regeringsverklaring op het punt van de Nederlandse inschikke
lijkheid jegens de VR-behandeling en VR-besluiten in het licht van de wer
kelijke gang van zaken tamelijk rooskleurig te noemen, in het tweede deel 
van de regeringsverklaring werd het dilemma van de regering in die bewo
gen augustusmaand van 1947, namelijk voortzetting van de actie of eerst 
buigen voor een aanvaardbaar internationaal compromis, in wat versluie
rende bewoordingen toch correct weergegeven. Politiek Den Haag en de 
parlementaire pers wisten op dit punt maar al te goed wat werkelijk ge
speeld had, zodat de regeringsverklaring hieromtrent de toehoorders niet al 
te veel op de mouw kon spelden.

Beel pakte breed uit tegen de Republiek in zijn schets van de ontwikkelin
gen in Indië sedert de afkondiging van het bevel tot het staken van de vijan
delijkheden. De aanvankelijk gunstige ontwikkeling kort na de politiële actie 
werd door "een ophitsende propaganda en een terreur, die paal noch perken
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scheen te kennen" van de kant van de Republiek doorkruist. AI gedurende 
de politiële actie hadden zich afschuwwekkende taferelen van terreur afge- 
speeld, met name tegen de Chinese bevolkingsgroep, aldus de regeringsver
klaring. De politiële actie was volgens deze verklaring door de Republiek 
beantwoord met de politiek van de verschroeide aarde, terwijl een doelloze 
vernielzucht zich van de republikeinse strijdkrachten had meester gemaakt. 
De bedreigingen van republikeinse zijde tegen Nederlanders en tegen allen 
die met de Nederlanders samenwerkten, door middel van agenten en ra- 
diopropaganda, werden verhevigd, toen de Republiek tot een volkenrechte
lijk met Nederland gelijkwaardige partij leek te zijn verheven via de toela
ting tot de debatten in de VR over de Indonesische kwestie, aldus las de 
premier voor. Beel herinnerde aan de oproep van de republikeinse generaal 
Moestopo op 17 augustus 1947 om het uitmoorden van Nederlanders te in
tensiveren, aan de aanslagen tegen Indonesiërs en Chinezen, aan de aanval
len van geregelde en ongeregelde republikeinse troepen (1400 aanvallen se
dert 5 augustus 1947). In deze sfeer, waarbij de Nederlanders moesten af
wachten wat de VR zou besluiten, was naar de beschrijving in de regerings
verklaring een "onredelijke angst" bij de bevolking en bestuurders in het 
Nederlandse gezagsgebied binnengeslopen, gevoed door "fluistercampag
nes, volgens welke de Nederlanders zich gedwongen zouden zien terug te 
trekken binnen de oude demarcatielijnen, zo niet Java en Sumatra geheel aan 
hun lot over te laten". Volgens Beel kon echter op dat moment weer van een 
kentering ten goede worden gesproken. De Republiek had volgens de rege
ringsverklaring immers in de VR geen enkel wezenlijk doel bereikt, de Ne
derlanders bleven waar ze waren en werden daarin niet belemmerd, de 
LtGG had de terugkeer van orde, veiligheid en recht in de bevrijde gebieden 
verzekerd en het inzicht won terrein dat de door de Republiek aanbevolen 
lijn slechts tot ellende kon voeren. De Republiek kon dan wel voortgaan met 
schendingen van het staakt-het-vuren en het aanwakkeren van de haat tegen 
alles wat niet republikeins was, het tij voor de Republiek verliep. "De Repu
bliek verliest haar vat op de vredelievende bevolking der bevrijde gebieden 
en het terrein wordt rijp voor consolidatie", waarmee het beperkte doel van 
de actie, zoals men zich dat had voorgesteld, in zicht was gekomen, aldus de 
regeringsverklaring. Natuurlijk had de regering onder de gegeven omstan
digheden ook gedacht aan de noodzaak om de actie voort te zetten: "Bij de 
opstelling der troepen na de voltooiing der politionele actie heeft bij het op
perbevel deze mogelijkheid zwaar gewogen." Toen gedurende de behande
ling van de Indonesische kwestie in de VR het opbouwwerk in de bevrijde 
gebieden door de ondermijningstaktiek van de Republiek steeds meer werd 
gehinderd, leek een verder oprukken tegen de Republiek waarschijnlijk te 
worden. Letterlijk voegde Beel hieraan toe: "Tegelijkertijd echter groeide het 
besef, dat een dergelijk verder oprukken, gegeven de stemming in de Veilig
heidsraad, steeds ernstiger bezwaren mee zou brengen." De spanning tussen 
het Indonesische en het internationale aspect van het beleid werd steeds
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groter, de doorvaart tussen Scylla en Charybdis nauwer. "Slechts wie in die 
dagen mede de verantwoordelijkheid voor de toekomst van ons Rijk heeft 
gedragen, kan peilen hoe diep deze ten slotte haast onhoudbare spanning 
leefde in ieder lid der Regering, in ieder, die, op welke post ook in Indonesië, 
in het buitenland of in Nederland mede aan de oplossing van het Indonesi
sche vraagstuk werkte", aldus Beel in zijn terugblik op de wekenlange ver
hitte discussies binnen en rondom het kabinet. Die spanning was echter 
verminderd, gegeven de eerder genoemde ommekeer ten goede. Nu de mo
gelijkheid groter scheen, dat het gestelde doel zonder voortzetting van de 
actie kon worden bereikt, konden de mogelijke repercussies, vooral van in
ternationale zijde, bij een dergelijke voortzetting van de actie sterker worden 
gewogen. Intussen dienden alle andere middelen, die tot het gestelde doel 
konden leiden, te worden aanvaard. Na overleg met de LtGG en de CG, met 
inachtneming van de resultaten van de Amerikaanse reis van de LtGG, kon 
de regering de volgende richtlijnen voor het verder te voeren beleid inzake 
Indonesië aan de Tweede Kamer bekend maken.

Het eerste oogmerk van de beperkte politiële actie was de beëindiging van 
de onhoudbare toestand geweest. De regering was van mening dat het ge
bied, waarover de actie zich had uitgestrekt, voldoende was om aan deze 
onhoudbare toestand een einde te maken: "Het totale, thans binnen onze 
controle gestelde gebied, bevat voldoende economische levensmogelijkhe
den voor de hele binnen dit gebied levende bevolking." De bevolking in de
ze gebieden was door de LtGG, daartoe gemachtigd door de regering, de 
verzekering gegeven dat "het terreur-regime der onverantwoordelijke ele
menten in de regering en in de gewapende macht der Republiek" niet zou 
terugkeren. De consolidatie in de betrokken gebieden, de eerste richtlijn die 
Beel meedeelde, was begonnen en zou voortgang vinden in de opbouw van 
een eigen voorlopig bestuur in deze gebieden. De zorg voor orde en veilig
heid zou worden opgedragen aan een gemengd, voornamelijk Indonesisch, 
politie-apparaat. De politiële actie was verder gericht geweest op het schep
pen van betere voorwaarden tot het uitvoeren van de overeenkomst van 
Linggadjati. Ook op dat gebied zag de regering kennelijk de actie als ge
slaagd en ontvouwde zij een program van actie. Het hervormingswerk was 
immers, ondanks de problemen met de Republiek, gestadig voortgegaan. 
Beel wees op de inmiddels ver gevorderde besprekingen over de vestiging 
van de toekomstige staat Borneo (de daerah West-Borneo had met de on
dertekening van het West-Borneo-statuut op 12 mei 1947 eigen bestuur ver
kregen; op 26 augustus 1947 had de eerste zitting van de Federale Raad van 
Oost-Bomeo plaatsgevonden) en de ontplooiing van de staat Oost-Indonesië, 
door onder meer op talloze gebieden het bestuur in eigen hand te nemen. De 
regering was bereid aan de wens van Oost-Indonesië, zoals naar voren ge
komen in het overleg in Nederland met de delegaties uit de niet-republi- 
keinse gebieden, naar een overeenkomst als grondslag voor haar status te
gemoet te komen. De regering noemde drie punten als program om het
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staatkundig hervormingsplan verder te leiden. Allereerst stelde de regering 
zich voor om over te gaan tot de vorming van een centrale organisatie, die 
zich zou kunnen ontwikkelen tot de voorlopige federale regering. Verder 
wilde de regering bevorderen dat door een partiële herziening van de 
Grondwet zo snel mogelijk wettelijke voorzieningen ter voorbereiding van 
de nieuwe staatkundige structuur van het Koninkrijk konden worden getrof
fen. Tenslotte meende de regering dat de wet op de CG niet meer aansloot bij 
de inmiddels zozeer veranderde omstandigheden. De regering overwoog om 
de taak van de LtGG te verlichten door de instelling van een collegiaal or
gaan, waarin de verantwoordelijkheid van de LtGG mede door anderen zou 
worden gedragen. De leden van de CG hadden in verband hiermee hun 
mandaat ter beschikking gesteld; de regering zou beide heren vragen haar 
voorshands van advies te dienen. De regering hield vast aan het derde oog
merk van de politiële actie: geen vernietiging van de Republiek, maar zodra 
mogelijk inschakeling van de Republiek in het federatieve verband naast de 
andere delen van Indonesië. De regering onderscheidde in de Republiek de 
groep van constructief denkenden en de groep van fanatici en kwaadwillen
de elementen. Alles wees er op dat de laatstgenoemde groep de overhand 
had gekregen, zodat hernieuwd overleg tussen Nederland en de Republiek, 
dat de VR-Commissie van Goede Diensten zou willen bevorderen, niet een
voudig zou zijn. De regering meende dat de bemoeienis van de VR met het 
Indonesische vraagstuk het internationale aspect daarvan een bijzondere be
lichting had gegeven en aanvankelijk negatief voor Nederland had gewerkt. 
"Thans echter heeft de wereld de gelegenheid de feiten beter te leren ken
nen", via de rapportage door de consuls en de beoogde Commissie van Drie, 
aldus de regeringsverklaring. De regering zag het resultaat van dit alles met 
vertrouwen tegemoet en zei alle medewerking toe bij het welslagen van de 
arbeid van de consuls en de commissie. Wél liet de regering doorklinken dat 
de bestaande toestand niet bestendigd kon blijven en dat het staakt-het- 
vuren door de Republiek diende te worden nageleefd. De regering sprak dan 
ook de dringende wens uit dat binnen zeer korte tijd de arbeid van de com
missie tot resultaten zou leiden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor 
de handhaving van recht en veiligheid ook binnen het gebied van de Repu
bliek bleef bij Nederland rusten: de regering was van oordeel dat Nederland 
meer begrip voor de taak, die ook tegenover de Verenigde Volken op haar 
rustte, kon vinden, wanneer "Linggadjati" ook ten aanzien van de Republiek 
tot leven werd gewekt. Aan het slot van de verklaring deed Beel dan ook een 
beroep op de constructieve elementen van de Republiek om met de goede 
diensten van de Veiligheidsraad tot een positieve samenwerking te ko
men.691

Het debat in de Tweede Kamer op 24,25 en 26 september 1947
Er ontstond na de regeringsverklaring een korte discussie in de Tweede 

Kamer over het tijdstip van de beraadslagingen over deze verklaring. Ka
mervoorzitter Van Schaik deed het voorstel om nog diezelfde avond met de
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beraadslagingen te beginnen, maar hiertegen heeft de belangrijkste opposi- 
tiewoordvoerder, Schouten (ARP), zich krachtig verzet. Schouten wenste uit
stel om de afgelegde verklaring rustig te kunnen overwegen, de politieke 
groeperingen tijd te gunnen om zich over deze verklaring te beraden en een 
behoorlijk antwoord te prepareren. Hij noemde het dan ook "onmenselijk" 
om diezelfde avond al op de regeringsverklaring te reageren. Hij deed het 
tegenvoorstel om een dag later met het debat te beginnen. De Kamervoor
zitter meende echter dat zes uur voorbereiding voldoende moest zijn. Ook 
Wagenaar (CPN) en Bierema (PvdV) drongen aan op uitstel tot de volgende 
dag, maar Van Schaik meende dat de Kamerleden, die aan het debat zouden 
deelnemen, voldoende van de zaak op de hoogte waren en voldoende tijd 
hadden voor overleg met hun fractiegenoten. Pas toen Romme (KVP) zich 
ook afvroeg of gezien het grote belang van de zaak het niet beter was de dis
cussie tot de volgende dag uit te stellen, zwichtte Van Schaik. Het voorstel- 
Schouten om op 24 september 1947 om 11.00 uur met de debatten over de 
regeringsverklaring te beginnen werd vervolgens zonder hoofdelijke stem
ming aangenomen.692

Schouten opende op 24 september 1947 het debat over de regeringsverkla
ring. Hij leverde een uur lang felle kritiek. Hij had allereerst klachten over de 
voorlichting van de volksvertegenwoordiging door de regering met betrek
king tot de ontwikkelingen in de Indonesische kwestie. De regering liet vol
gens Schouten de Kamers veel te veel in onwetendheid over deze aangele
genheid. Hij betoogde dat de regering de Kamer, voor zover het de Indische 
zaken betrof, "als een soort kleuterschool beschouwt". De regering scheen er 
geen behoefte aan te hebben in gemeen overleg met de Kamer te treden, 
voordat besluiten werden genomen, waardoor de Kamer steeds voor vol
dongen feiten werd gesteld. Schouten hekelde vooral de situatie, waarbij een 
deel van het politieke spectrum wél bij de besluitvorming werd betrokken en 
een deel niet. Het kwam er op neer dat volgens Schouten de wijze van wer
ken van de regering een culinair gebeuren was, waarbij de toegang tot de 
regeringskeuken diende te worden beperkt tot de leden van de regering en 
haar medewerkers. Derden moesten daarbuiten blijven. Maar - en hij sloot 
zich hierbij aan bij de klacht van prof. Aalberse in De Maasbode van 3 sep
tember 1947 - zeker bij de PvdA was van een dergelijke afgeslotenheid geen 
sprake meer: ministers hadden contact met PvdA-Kamerleden, partijorganen 
spraken zich uit over het beleid en deden blijkbaar PvdA-ministers hiermee 
in het gelid lopen. Het was een klacht over de zogeheten "Engelse ziekte", 
die ook volgens Tilanus (CHU) in strijd was met de dualistische traditie in 
het Nederlandse staatsrecht.

Vervolgens kwam Schouten tot de kern van de zaak: de ontwikkelingen 
sedert het begin van de politiële actie. De ARP-fractievoorzitter was van 
oordeel dat het fout was geweest de actie beperkt te houden en het centrum 
van de Republiek te ontzien. Ten onrechte had de regering in haar verklaring 
de doelen beperkt, waar zij zelf in haar verklaring van 10 juli 1947 een reeks
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van argumenten had gegeven om op te treden. Kon Schouten nog instem
ming betuigen met hetgeen Van Kleffens in de VR had gezegd over Neder
land en de Republiek, dat was niet het geval met de houding van Nederland 
inzake de consulaire rapportage en de Commissie van Goede Diensten. Het 
was volgens hem niet nodig geweest de goede bedoelingen van Nederland 
nadrukkelijk te onderstrepen, terwijl de genoemde zaken toch geen baat 
meer konden brengen. Bovendien liet de VR zich niet door rechtsbesef en 
door het streven naar beveiliging van het recht leiden, maar door geheel an
dere overwegingen, aldus de beschuldiging van Schouten. Het verheugde 
Schouten dat de regering kennelijk de inzichten van de oppositie over de 
Republiek deelde, gezien het requisitoir in de regeringsverklaring gericht 
tegen de Republiek. Volgens Schouten draaide het requisitoir vooral om het 
gebrek aan centraal gezag in de Republiek. Hij nam het de regering echter 
kwalijk dat de nuchtere feiten over de Republiek, zoals die voor het we- 
reldforum en in de Tweede Kamer waren bekend gemaakt, zo lang waren 
verzwegen. Hij vroeg zich af of de regering, gezien deze feiten, nog wel wer
kelijk kon hopen op constructieve elementen in een systeem, dat zich in 
stand hield met terreur en tirannie. Schouten was van oordeel dat de Neder
landse regering zich slechts de verwijdering van de Republiek ten doel had 
te stellen, teneinde de bevolking in de republikeinse gebieden te bevrijden en 
te verlossen. Pas dan kon werkelijk worden gewerkt aan de vrijheid en zelf
standigheid van de bevolkingen van Indië in één Rijksverband. De regering 
hinkte door te blijven speculeren op samenwerking met de Republiek vol
gens de AR-politicus op twee gedachten. Afgezien van hetgeen de regering 
had medegedeeld over de interne spanningen met betrekking tot de beleids
keuzes inzake de Indonesische kwestie, vond Schouten de regeringsverkla
ring een dode tak. Er ging geen bezieling van uit: "Niemand komt er door tot 
het inzicht in welk een hoogst moeilijke situatie het Koninkrijk, Indië en Ne
derland zich bevinden." Volgens Schouten kon dat slechts bijdragen aan de 
demoralisering van de troepen in Indië. De meerderheid van de Nederlandse 
bevolking zou over de te voeren politiek in Indië anders denken dan de rege
ringsverklaring verwoordde, een bewering die Schouten niet wenste te sta
ven met feiten. Was men dan allemaal anti-revolutionair geworden, zoals 
Posthumus (PvdA) bij interruptie vroeg? Een laag-bij-de-grondse opmer
king, aldus Schouten, die niet in het debat zou passen. Toch ging Schouten 
door op de stelling dat er een breuk tussen de regering en de bevolking be
stond, "zoals die al meer en meer dreigt te ontstaan tussen volk en volks
vertegenwoordiging". Dat onbehagen in het land was volgens hem terug te 
voeren op het feit dat inzake Indië wat de centrale vragen betrof geen positie 
werd gekozen, omdat ernstig rekening werd gehouden met het touwtrekken 
tussen de twee regeringspartijen. Schouten meende dat de regering tegen
over de bevolking in de ingenomen voormalige republikeinse gebieden het 
niet kon maken via de LtGG de verzekering te geven dat deze bevolking 
niets meer te vrezen had en dat de Nederlanders voor hun welzijn zouden
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zorgen, wanneer tegelijkertijd de hoop werd uitgesproken met de Republiek 
weer zaken te kunnen doen. Schouten ging niet in detail in op de concrete 
voorstellen van de regering voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe 
structuur in en met de Overzeese Gebieden. Wél sprak hij zijn oordeel uit dat 
de regering bij zulke belangrijke zaken als de instelling van een pre-federale 
structuur in Indië en de schepping van het Collegiaal Orgaan de normale 
wetgevende procedure in acht had te nemen en derhalve in gemeen overleg 
met de Staten-Generaal had te treden.693

Het betoog van Schouten werd op het punt van de internationale bemoei
enis met de Indonesische kwestie door Bruins Slot (ARP) nog aangevuld. Het 
kwam er op neer dat hij deze bemoeienis laakte en de besluiten van de VR - 
gelet op de eigen verantwoordelijkheid van Nederland en de incompetentie 
van de VR - slechts een bijdrage noemde aan een onaanvaardbare, want on
rechtmatige, oplossing. De weinig consequente houding van de VR werd 
door hem aan de hand van verschillende voorbeelden geschilderd, terwijl hij 
verder de vraag opwierp wat Australië, dat zich zo had opgeworpen als ver
dediger van "de arme Indonesiërs tegen de Hollandse imperialisten", had 
gedaan met de eigen gekleurde bevolking. Het ARP-Kamerlid wist het ant
woord wel; "Zij is door de Australiërs uitgeroeid." Bruins Slot betreurde de 
medewerking die de regering in de VR aan de totstandkoming van onrecht
matige besluiten had verleend. Nederland had volgens hem op zijn rechten 
moeten staan en de competentiezaak ten principale moeten stellen. Wat de 
Duitsers niet mochten in 1940, namelijk Nederland binnenvallen, mocht de 
VR niet in 1947 ten opzichte van Nederland, namelijk "terroriseren", zo stel
de Bruins Slot, die dan ook beweerde: "Het is in 1947 precies zoals in 1940: 
vreemden heersen over ons, onbevoegd." Ten onrechte dus had de regering 
zich in de regeringsverklaring ingenomen getoond met de bereikte resultaten 
in de VR, aldus Bruins Slot.694

Tilanus (CHU) sprak voor de tweede belangrijke rechts-oppositionele 
groepering. Evenals Schouten toonde hij zich teleurgesteld door de rege
ringsverklaring op het punt van het te voeren beleid inzake de Oost. De 
zwakte van de regeringsverklaring weet Tilanus aan de wankele basis van 
het kabinet, verdeeld als het was over de aanpak van de Indonesische kwes
tie. Die verdeeldheid had ook geleid tot de zijns inziens onjuiste beperking 
van de politiële actie. Indien de actie tot Djocja was doorgezet, waren men
senlevens aan beide kanten gespaard, ernstige vernielingen voorkomen en 
had de Nederlandse regering haar zedelijke plicht om voor orde en veilig
heid te zorgen vervuld, zo beweerde Tilanus. Voor het optreden van "onze 
troepen in Indië" bij de politiële actie wenste hij echter alle hulde te brengen. 
Dat de buitenwacht zulke verkeerde voorstellingen van de Nederlandse be
doelingen met dit optreden had, was volgens Tilanus te wijten aan de "twee
jarige onjuiste voorlichting", waarbij slechts "in lieve woorden over de Re
publiek en de heren van Djocja was gesproken". Internationaal kon men de 
Nederlanders daarom naar zijn mening doorjiet politiële optreden slechts
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zien als imperialisten en kapitalisten, terwijl nationaal de ommezwaai door 
de aanhang van de PvdA moeilijk was te verteren. De "geneesheren" hadden 
volgens hem de waarheid vanaf het begin moeten zeggen en geen zachte 
methoden moeten toepassen. Internationaal was men daarom in een moeilij
ke situatie gekomen. De internationale inmenging met de Indonesische 
kwestie was door Tilanus als pijnlijk ervaren. De regering had het, dat moest 
hij toegeven, er nog keurig van af gebracht. Aan de andere kant was het be
ter geweest, indien Nederland het politiek dispuutcollege, waarin de VR 
volgens Tilanus was ontaard, de rug had toegekeerd. De bemoeienis van de 
beroepsconsuls in Batavia en een Commissie van Drie met de eigen aangele
genheid achtte de CHU-fractievoorzitter beschamend, al zag hij de rapporten 
van de heren met vertrouwen tegemoet. Tenslotte had Tilanus zo zijn kant
tekeningen bij de voornemens van de regering, zoals die bekend waren ge
maakt in de regeringsverklaring. Wat verstond de regering nog onder de 
Republiek, die mogelijk nog kon worden ingepast in de federatie? Hoe dacht 
de regering allerlei vernieuwingen in te vullen en aan het parlement voor te 
leggen? Tilanus wenste bijvoorbeeld dat de opheffing van de CG, die hij met 
instemming begroette, reden was om aan het parlement een afrekening van 
de kosten van de CG voor te leggen. Nieuwsgierig was hij ook over de in
vulling van de nieuwe taken voor de twee CG-leden. Aan de andere kant 
was het opmerkelijk dat Tilanus aan het einde van zijn betoog een federatie 
in Indonesië, waarvan een romp-Republiek via overeenstemming met be
trouwbare mensen deel zou kunnen uitmaken, in een verband met het Ko
ninkrijk zei toe te juichen. Dat betekende toch dat hij, naast de vele kritiek, 
oog had voor de realiteit: hij wenste de rapportage van de consuls en de 
CGD af te wachten en onderstreepte de door de regering nagestreefde her
vormingen, kortom "Linggadjati".695

Ook Vonk, die voor de PvdV-fractie sprak, zou aan het einde van zijn be
toog zelfs met zoveel woorden zeggen dat zijn politieke groepering die grote 
lijnen en beginselen van "Linggadjati" nooit had bestreden, wat pertinent 
onjuist was. De federatieve gedachte van "Linggadjati" onderschreef de 
PvdV-fractie ten volle. Waar het om ging in de visie van Vonk was de om
streden positie van de Republiek, die bij een quasi-internationale overeen
komst de-facto was erkend (art. 1). De erkenning van de Republiek als staat 
was van meet af aan levensgevaarlijk voor het Koninkrijk geweest, aldus de 
uitgangsstelling van dit Kamerlid. Dat de CG, die Vonk verantwoordelijk 
stelde voor deze buitenwettelijke constructie, zou verdwijnen juichte hij dan 
ook toe. Eén van de internationale complicaties van de door Nederland ver
leende status aan de Republiek was het ingrijpen van de VR. De status van 
de Republiek had Nederland materieel van te veel kracht beroofd om het 
formele standpunt omtrent de interne status van de Indonesische kwestie tot 
het einde toe vol te houden. "Men sluit nu eenmaal in deze wereld volken
rechtelijk niet ongestraft een pseudo-internationale overeenkomst met een 
stuk van een eigen gebiedsdeel", zo meende Vonk. De regering bevond zich
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door dit alles in de zonderlinge positie, aldus Vonk, "dat zij in de Veilig
heidsraad in het belang van het Koninkrijk thans een beroep moet doen op 
strikte naleving van de bepalingen van het Handvest, ten einde daardoor de 
gevaren te elimineren, die simpel het gevolg zijn van de wetsoverschrijding 
van de Commissie-Generaal, die de regering heeft gesanctionneerd". De 
PvdV-fractie kon dan ook slechts instemmen met het voornemen van de re
gering om de CG op te heffen, al was deze bezorgd over de verdere inscha
keling van de overgebleven CG-leden als adviseurs. Indien de voorgenomen 
verbreding van de top van het burgerlijk bestuur in Indië zou kunnen leiden 
tot herstel van de voormalige Raad voor Nederlands-Indië en daarmee een 
eind zou maken aan de te grote machtsopeenhoping bij de LtGG, was dit de 
PvdV-fractie welkom. Kern van het betoog van Vonk was de vraag naar het 
financieel-economisch beleid van de regering voor Indië. Ten spoedigste 
moest immers getracht worden om het economisch leven in Indië te herstel
len, waarmee de belangen van de bevolking in Indië én in Nederland ge
diend waren. De inkomsten uit het belegd volksvermogen in Indië waren 
immers naar Vonks idee voor de Nederlandse bevolking van belang, "ook 
voor onze arbeidersbevolking". Nederland kon volgens Vonk niet door
modderen door in te teren op reserves (Amerikaanse beleggingen) en bui
tenlandse (voornamelijk Amerikaanse) leningen aan te gaan: "Deskundigen 
hebben herhaaldelijk betoogd, dat de financiële debacle van het Koninkrijk 
bezig is zich verder te voltrekken naar het eindstadium." De V.S., volgens 
Vonk het enige land dat Nederland daadwerkelijk kon helpen (hij verwees 
naar het plan-Marshall), hadden veel eerder door de Nederlandse regering 
op de hoogte moeten worden gesteld van het werkelijke dilemma, waardoor 
"wij een gezonde interventie (hadden) kunnen provoceren". De regerings
verklaring was op het punt van de financieel-economische kant van de Indo
nesische kwestie volgens de liberale fractie duister gebleven, waardoor al
lerlei reconstructiegedachten utopieën dreigden te worden.696

Van de uiterste vleugels ter rechter- en ter linkerzijde in de oppositie kon 
natuurlijk weinig goeds over de regeringsverklaring worden verwacht. 
Zandt (SGP) zag de Indische aangelegenheid als een lange nederlaag voor de 
Nederlandse regering. Aan Nederlandse kant had de "ijdele hoop" als stuur
man naar de mening van dit Kamerlid desastreus gewerkt. De Republiek 
was immers niet uit geweest op een overeenkomst met Nederland, aldus 
Zandt, maar op confrontatie. Het was de Nederlandse regering kwalijk te 
nemen dat zij pas zo laat de wetenschap over de onhoudbare toestanden in 
Indië had bekend gemaakt. Aan die toestanden was door de militaire actie 
geen einde gemaakt. Na de actie waren er, zo beweerde Zandt, meer slacht
offers aan Nederlandse kant gevallen dan tijdens de actie zelf. Dat de actie 
het door de regering gewenste resultaat had opgeleverd, was, naar Zandt zei 
te weten, binnen en buiten de regering een betwiste zaak. De ingreep van de 
VR in de Indonesische kwestie was voor de SGP, die de oprichting van de 
Verenigde Naties had afgewezen, vanzelfsprekend ondraaglijk: "Het veront-

2952



Par. IV. Van de bemoeienis door de V.N. tot aan de "Renville"-onderhandelingen

rust ons uitermate, dat onze belangen mede door de regering gesteld zijn in 
handen van zulk een college als de Veiligheidsraad, waarin recht en gerech
tigheid met voeten worden getreden, waarin slag op slag macht boven recht 
gaat/' Regering en parlement plukten volgens Zandt de wrange vruchten 
van de aansluiting bij de volkerenorganisatie, "waarin Gods Woord en Wet 
contrabande zijn". Met nadruk verzette Zandt zich dan ook tegen de door de 
regering geopperde stelling dat de onderwerping aan de besluiten van de VR 
een constructieve bijdrage zou zijn aan de oplossing van de Indonesische 
kwestie. De hoop van de regering, nu gesteld in de VR-bemiddeling, zou ook 
ijdel blijken te zijn, aldus Zandt. De regering bleef volgens de SGP-fractie 
derhalve koersen in den blinde op hoop van zegen, in stede van het ver
trouwen te stellen in het Woord van de Schrift.697

Ook De Groot (CPN) heeft het optimisme van de regering gelaakt, maar 
anders dan Zandt. Hij achtte het uitgesloten dat de Indonesische bevolking 
na het geweld tot inkeer zou komen en dat met constructieve elementen za
ken zouden kunnen worden gedaan. Wat was er allemaal gebeurd? De mili
taire actie had in zijn visie "voor de regering-Beel een catastrofale politieke 
nederlaag ... veroorzaakt en een overeenkomstige politieke overwinning 
voor de republikeinse regering". De regeringsverklaring had immers volgens 
hem voldoende feiten opgesomd, waaruit geconcludeerd kon worden dat 
militair de operatie geen succes was geweest. Als in enkele weken tijds 1.400 
gewapende aanvallen op Nederlandse troepen hadden plaatsgevonden, 
achtte De Groot het niet uitgesloten dat in 1948 een miljoen man nodig zou
den zijn om de zaak onder controle te houden. Noch de militaire, noch de 
politieke ineenstorting van de Republiek was op de militaire actie gevolgd; 
eerder moest volgens De Groot gerekend worden op groeiende hardnekkig
heid van de Republiek, waaruit vroeg of laat een tegenoffensief kon groeien. 
Bovendien had de militaire opmars naar het CPN-Kamerlid beweerde tot 
gevolg gehad dat de Malino-staten zich zouden gaan richten op de Repu
bliek en dat de ondernemingen in bezet gebied door de chaos dreigden stil te 
vallen. De politiek van de regering kon er naar CPN-analyse slechts toe lei
den dat de Nederlandse handel en de Nederlanders zelf uit Indonesië zou
den worden verdrongen. De bemoeienis van de VR vond De Groot dan ook 
een uitkomst. Hij achtte het juist dat de VR "niet onder de indruk is gekomen 
van de juridische haarkloverij over de vraag of het hier een politiële actie of 
een koloniale oorlog betreft". De VR had er zijns inziens terecht mee reke
ning gehouden dat de militaire actie over de gehele wereld werd veraf
schuwd, met name in Azië. Het was overigens volgens De Groot uitgesloten 
dat de Commissie van Goede Diensten aan de doelstellingen van de Neder
landse regering zou beantwoorden. Hoezeer De Groot zich ook verzette te
gen negatieve kenschetsen van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad, 
hij was toch ook van mening dat Nederland zelf moest pogen "dit conflict uit 
de internationale sfeer terug te voeren tot de sfeer van directe onderhande- 
lingen tussen de Nederlandse regering en de Republiek". Hij zag daarvoor
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genoeg mogelijkheden, gezien de volgens hem verrassende geluiden van 
vooraanstaande republikeinen. "Linggadjati" had volgens De Groot afge
daan. De CPN-Kamerfractie legde in een motie van orde de door deze fractie 
uitgedachte constructie voor een politiek akkoord en bijkomende voorwaar
den als volgt vast. Tussen de volkeren van Nederland en Indonesië zou op 
staatkundig en economisch gebied een samenwerking in een federatieve 
unie tot stand moeten worden gebracht, waarbij de unie zou bestaan uit het 
Rijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië, onder erkenning van de 
soevereiniteit der Republiek op Java, Sumatra en Madoera, in afwachting 
van de vereniging van geheel Indonesië. Met het oog op het laatstgenoemde 
punt werd in de motie een volksraadpleging in de Malino-gebieden onder 
toezicht van de V.N. verlangd. Verder zou een begin moeten worden ge
maakt met de terugtrekking van de Nederlandse troepen, welke voor het 
einde van 1947 zou moeten zijn voltooid. De CG moest worden gehand
haafd. Een nieuw samengestelde CG, met personen wier "progressieve en 
vredelievende gezindheid gebleken is", zou op de genoemde grondslagen 
met de regering van de Indonesische Republiek opnieuw moeten onderhan
delen, aldus het CPN-voorstel. Het in toon zeer gematigd te noemen betoog 
van De Groot was duidelijk bedoeld geweest om deze motie enige serieuze 
overweging te bereiden. De CPN-Kamerfractie moet echter ook wel geweten 
hebben dat een zo duidelijke breuk met het Akkoord van Linggadjati, zoals 
in haar motie bepleit, geen enkele kans maakte. Het was al heel wat dat de 
regering ondanks de politiële actie aan "Linggadjati" vasthield en daarvoor 
in de volksvertegenwoordiging ook bij gematigde delen van de oppositie 
geleidelijk aan steun won. De motie-De Groot zou dan ook op 30 september 
1947 worden verworpen.698

De jurist Stokvis is voor de CPN-Kamerfractie nog nader ingegaan op de 
vraag naar de door de Nederlandse regering betwiste bevoegdheid van de 
VR in het conflict tussen Nederland en de Republiek tussenbeide te komen. 
Weliswaar had de Nederlandse regering uiteindelijk de uitspraken van de 
VR aanvaard, maar de kritiek in de regeringsverklaring op de VR wilde de 
CPN-fractie kennelijk niet zonder meer laten passeren. Evenals zijn politieke 
tegenstander Vonk (PvdV) hechtte Stokvis voor zijn betoog veel waarde aan 
de erkenning de-facto van de Republiek, zoals hij ook al had gedaan in het 
debat over de overeenkomst van Linggadjati in december 1946. Die erken
ning de-facto was in zijn optiek gelijk te stellen met een erkenning de-iure. 
Uitgaande van hetgeen door minister Jonkman zelf op 19 december 1946 in 
de Tweede Kamer was opgemerkt over de omstandigheid dat Nederland 
had moeten onderhandelen "zonder het gezag in handen te hebben", kwam 
Stokvis tot de stelling dat Nederland derhalve volkenrechtelijk in Indië geen 
soevereiniteit had en daarmee de soevereiniteit van de nieuwe staat - name
lijk de Republiek - was onderstreept. Het moederland bepaalde immers vol
gens hem niet de soevereiniteit van de jonge staat, maar de reële machtsuit
oefening. Vandaar zijn conclusie dat "de Nederlandse regering het volken-
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rechtelijk inzicht en het realiteitsbesef van de Veiligheidsraad (heeft) onder
schat", toen dit orgaan meende tussenbeide te moeten komen. De regering 
werd dan ook door Stokvis opgeroepen het pad der rede terug te vinden on
der het richtsnoer van de "waarlijk verheven zedelijke normen, die het ge
heel der volkerengemeenschap dienen te beheersen", en zich te buigen voor 
de "hogere macht der historisch gegroeide realiteiten".699

Van de regeringsgezinde fracties kwam de KVP-fractie in de persoon van 
Romme het eerst in dit debat aan bod. Deze begon met een woord van hulde 
aan de Nederlandse troepen, die "het prachtig elan, waarmede zij hun taak 
hebben vervuld, gepaard hebben aan een beheerstheid van optreden en aan 
een behulpzaamheid tegenover de bevolking", hetgeen de juiste uitdrukking 
was geweest van het karakter van hun werk: "een broedervolk bevrijden van 
de terreur in al haar vormen, meehelpen de voorwaarden te scheppen voor 
de vrijheid, die de koninklijke rede van 1942 en ... het program van Ling
gadjati steeds hebben beoogd". In zijn eigenlijke betoog volgde Romme de 
regeringsverklaring nauwkeurig, te beginnen met het punt van de door de 
regering vastgestelde effectiviteit van de beperkte actie. Met veel omhaal van 
woorden liet Romme op dit punt merken dat hij - in navolging van de advie
zen uit Indië en de pleidooien van de KVP-ministers in het kabinet - hier zo 
zijn twijfels had. Zo wilde hij graag van de regering weten of de militaire ad
viseurs een doortrekken van de actie naar Djocja hadden bepleit om de actie 
doeltreffend te doen zijn. Het was duidelijk dat Romme hier zijn wetenschap 
uit het verkeer tussen leden van het kabinet en hemzelf in het geding bracht. 
De gegevens over de in Indië onhoudbaar geachte toestand moeten Romme 
ook verleid hebben tot de stelling dat voortzetting van de actie in bepaalde 
omstandigheden gewettigd was. Hij verklaarde dan wel niet verzot te zijn op 
een tweede militaire actie, waar het militaire middel altijd een uiterste mid
del moest zijn: "Maar wanneer zou blijken, dat wij met de beperkte politiële 
actie, derhalve met die actie, zoals zij concreet beperkt is gehouden, er niet 
komen, indien zou blijken, dat een nieuw politieel optreden onvermijdelijk is 
om niet dat hoge doel te missen, dat wij met alle kracht willen blijven nastre
ven en waarvan wij niets missen willen, het doel van de verwezenlijking van 
een vrije, federatieve, soevereine opbouw van Indonesië en van een soeve
reine Nederlands-Indonesische Unie onder reëel Koninklijk gezag, dan mo
gen wij anderzijds, naar ons gevoelen, dat niet ontgaan." Romme wilde in de 
consulaire rapportage en de bemiddeling van de Commissie van Goede 
Diensten wel enige lichtpunten zien voor de mogelijkheid om het gestelde 
doel zonder verdere militaire actie te bereiken - daarin verschilde hij naar 
eigen zeggen met Schouten -, maar anders dan de regering meende hij dat de 
constructieve elementen in de Republiek dun gezaaid zouden zijn. Wél zag 
hij buiten de Republiek mogelijkheden gelegen om met coöperatieve krach
ten de consolidatie van de bevrijde gebieden ter hand te nemen. Maar verder 
was Romme van oordeel dat als zou blijken dat een politiële actie nodig zou 
zijn, deze ook moest plaatsvinden, zij het dat Romme niet de vernietiging
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van de Republiek beoogde, maar slechts verwijdering van de extremisten. 
Was de regering het op dit punt met hem eens? Was het gehele kabinet het 
met de regeringsverklaring eens, waarin gesproken werd over de uiteindelij
ke Nederlandse verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de Re
publiek? Romme was er verheugd over dat Nederland de basis van 
"Linggadjati" had als program, hetgeen in het licht van zijn eerdere vertogen 
tegen het Akkoord een late erkenning van het werk van de CG kan worden 
genoemd. Beel zou zich later achter deze waardering voor het werk van de 
CG stellen. Dat Romme wat wrokte over de houding van de VR, die er toe 
geleid had dat een uitspraak tot herstel van de rechtsorde was gedaan op ba
sis van schending van die rechtsorde (namelijk bemoeienis met de interne 
zaken van een land), was te verwachten. Na deze tik op de vingers van de 
regering liet Romme slechts instemming horen met de voornemens van de 
regering voor het verdere beleid inzake Indië. Hij voegde er de suggestie 
voor een voorconferentie met Indonesië over de inwendige bestuursopbouw 
in Indonesië en over de invulling van de Unie aan toe.700

Afgezien van de CPN-fractie hadden de genoemde politieke richtingen, 
uiteenlopend van het rechterdeel van de oppositie tot het centrum (KVP), 
weinig vertrouwen getoond in de door de regering ten opzichte van de In
donesische kwestie bepleite koers. Het was aan de PvdA-Kamerfractie om 
nog enig vertrouwen in een overeenkomst met de Republiek ter overwinning 
van de bestaande crisis uit te spreken.

De woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie voor Indische Za
ken Logemann stond voor de niet geringe taak om de hoofdlijn van de Indo
nesische kwestie - vreedzame dekolonisatie - overeind te houden, ondanks 
de steun van deze partij aan de politiële actie. Het Bijzonder Congres van de 
PvdA uit augustus 1947 had de oude lijn onderstreept, maar in hoeverre was 
de PvdA bereid de KVP in haar kennelijke bereidwilligheid desnoods de mi
litaire actie voort te zetten te volgen? Logemann begon met de duidelijke 
stelling dat het nationale vrijheidsstreven van de Indonesiërs naar de opvat
ting van de PvdA een innerlijke rechtvaardiging had. Dat streven echter was 
volgens zijn stelling buiten de voorgenomen emancipatie geraakt door van 
buiten komende invloeden, waardoor Nederland weinig anders meer kon 
doen dan de koloniale verhouding radicaal te liquideren. De revolutie werd 
dan wel afgekeurd, maar de historische noodzakelijkheid om te handelen na 
de wereldoorlog werd door de PvdA erkend. Concreet betekende dat de 
voorkeur van de PvdA voor het scheppen van een nieuwe legitimiteit in sa
menwerking met de nationale beweging die tegen Nederland in opstand was 
gekomen, ook met de Republiek. Daarnaast onderstreepte Logemann de taak 
van Nederland om, onverminderd de liquidatie van de koloniale verhou
ding, de nodige bijstand aan Indonesië te blijven geven. Ten derde onder
scheidde Logemann verschillen in Indonesië, die bij de vormgeving van het 
nieuwe Indonesië in acht waren te nemen. Aldus kon naar de mening van dit 
Kamerlid een program van vrijheid voor Indonesië, voor een federale struc-
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tuur in de archipel en een blijvende staatkundige band tussen deze archipel 
en het moederland, worden gepresenteerd door de regering. Dat program 
was echter volgens hem in zijn uitvoering gehinderd, bijvoorbeeld door het 
gebrek aan politiek elan van het Nederlandse volk en door constitutionele 
problemen aan Nederlandse kant. Dat de regering beloofde op dit laatstge
noemde punt op te treden, had de instemming van de PvdA-fractie. Wél 
waarschuwde Logemann ondanks de grondwetsherzieningen de uiterste 
constitutionele soepelheid te betrachten om de volgens hem te verwachten 
versnelde rechtsvorming met de overzeese betrekkingen bij te houden. In de 
staatscommissie tot (partiële) herziening van de Grondwet zou Logemann 
aan zijn pleidooi voor open formulering in de Grondwet met betrekking tot 
de herstructurering van de betrekkingen tussen Nederland en de Overzeese 
Gebieden, waarbij de Nederlandse (grondwet-)gever slechts de weg van de 
emancipatie van deze gebieden had te legaliseren, herhalen, maar daaraan 
niet blijven vasthouden (zie in dit boek: Band C, hoofdstuk XV.a, pp. 2196- 
2197). Ietwat merkwaardig is het betoog van Logemann inzake de bemoeie
nis van de VR met de Indonesische kwestie. Enerzijds meende hij dat de re
gering terecht de bevoegdheid van de VR om zich met de Indonesische 
kwestie te bemoeien had betwist, waarbij hij zelfs zo ver ging om te stellen 
dat dit standpunt "zijn resultaten op de einduitslag van de bemoeienissen 
van de Veiligheidsraad te onzen gunste niet heeft gemist". Anderzijds ont
kwam Logemann er niet aan om de volkengemeenschap als symbool van de 
internationale rechtsorde de nodige eer te bewijzen, want de PvdA-Tweede 
Kamerfractie had immers tot dan toe nadrukkelijke steun gegeven aan het 
"one-world"-concept op het terrein van de buitenlandse betrekkingen (zie in 
dit boek: Band A, hoofdstuk II, par. Il.a., p. 353). Conform de door zijn frac
tievoorzitter in augustus 1947 bepleite oriëntatie op de V.N. in het Indië- 
beleid (zie aantekening 614), hield Logemann het op een realistische en juri
disch zuivere politiek, die rekening hield met de internationale feiten en de 
internationale rechtsorde. Het kwam er op neer dat Logemann in navolging 
van Van der Goes een negatie van de VR onmogelijk vond en het noodzake
lijk achtte als politiek feit te accepteren dat de Indonesische kwestie door 
buitenstaanders beoordeeld zou blijven. Die buitenstaanders zouden onge
twijfeld weinig kennis van zaken hebben en het Indonesische probleem lou
ter uit eigen gezichtshoek bezien, zo gaf hij toe. Het beleid diende daarop 
niettemin te worden afgestemd, hetgeen onder meer betekende dat Neder
land meer moest werken aan de verbetering van het gezicht van het Indië- 
beleid. Logemann bracht op dit punt in herinnering "dat in die buitenwereld 
juist onze traagheid van manoeuvreren als een ernstige politieke zwakte 
wordt beschouwd, ook door diegenen, die overigens onze zaak sympathiek 
gezind zijn en onze moeilijkheden begrijpen". Tenslotte noemde Logemann 
de middelen van Nederland beperkt, waardoor het land afhankelijk van de 
buitenwereld was geworden.
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De regeringsverklaring zelf kon als compromisstuk natuurlijk de PvdA- 
fractie niet geheel overtuigd hebben. Met enige argwaan had Logemann be
merkt dat de regering aanvullende deelomschrijvingen van de beperkte actie 
tegen de Republiek had gegeven, die gemakkelijk als grondslag konden 
worden genomen voor een voortzetting van de actie. Ook de omvang van de 
bezette gebieden had de PvdA-fractie kennelijk verrast. Die omvang had tot 
een "overspanning" van de troepen geleid. De onmogelijkheid om de bezette 
gebieden onder controle te nemen had volgens Logemann nadelige gevolgen 
voor de mogelijkheden voor consolidatie. De Republiek moest de omvang 
van de actie wel voelen als een aanslag op haar bestaan en diezelfde indruk 
moest volgens Logemann ook in het internationale milieu hebben bestaan. 
Logemann had grote moeite de overwegingen van de regering in augustus
1947 om de actie voort te zetten, zoals die door Beel waren bekend gemaakt, 
te volgen. De interne problemen van de bezette gebieden, die niet aan de 
Kamer tevoren waren genoemd als reden voor verder militair optreden, 
konden volgens hem toch moeilijk daarvoor als grond dienen. Logemann 
veronderstelde dan ook terecht dat deze overweging, genoemd in de rege
ringsverklaring, bewees dat de regering te veel hooi op de vork had geno
men, ofwel andere motieven had gehad, zoals de aantrekkelijkheid van een 
militaire "wandeling" naar Djocja, toen bleek dat de militaire weerstand aan 
republikeinse kant gering was. Begin augustus 1947 immers kon de door 
Djocja geleide terreur nog niet als argument hebben gegolden, terwijl de re
gering toen wel overwoog verder op te rukken. In ieder geval prees Loge
mann het land gelukkig dat de actie beperkt was gebleven. Volgens hem zou 
een verdere opmars, dwars tegen de VR-uitspraak over het staakt-het-vuren 
in, noodlottig zijn geweest en Nederland door middel van sancties verplicht 
hebben veroverd gebied prijs te geven. "Dit geldt overigens niet alleen voor 
het gevaar, dat is afgewend, maar ook voor een mogelijke herhaling van dit 
gevaar in de toekomst", aldus Logemann, die zich hiermee kantte tegen de 
door Romme in een bepaalde context bepleite uitbreiding van de politiële 
actie. Dat de situatie nog steeds niet rooskleurig was, was Logemann bekend. 
Ongetwijfeld had de actie de politieke situatie verslechterd. Wilde men die 
situatie verbeteren, dan achtte hij - zoals de regering op 24 juli ook had aan- 
gekondigd - hernieuwd overleg op basis van "Linggadjati" nodig. Juist op 
dit punt stond de regeringsverklaring volgens Logemann bol van de scepsis. 
Logemann ontkende niet dat er "een probleem van gezagsschemering in de 
Republiek Indonesië" bestond. Had Nederland echter door zijn optreden 
niet juist de constructieve elementen tegengewerkt? Betekende dat ook niet 
dat een verdere actie het einde van elke hoop op medewerking van de coö
peratieve republikeinen moest betekenen? Centraal diende zijns inziens de 
vraag te staan welke verhouding kon worden bereikt tussen Nederland en 
de nationale beweging in Indonesië. Een mars naar Djocja was daarbij vol
gens hem politiek geen oplossing. De internationale gemeenschap had bo
vendien van Nederland een inspanning voor een vreedzame oplossing ge-
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eist, welke plicht Nederland had aanvaard. Nederland diende die inspan
ning dan ook volmondig te leveren en niet mokkend terzijde te staan totdat 
de mislukking zou blijken, aldus Logemann. De internationale bemoeienis 
gaf daarbij de kans om blokkades over en weer te slechten. De VR- 
Commissie van Goede Diensten diende naar zijn mening " zo sterk moge- 
lijk" bij de zaak betrokken te worden. Natuurlijk diende in de bezette voor
malig republikeinse gebieden het bestuur te worden opgezet, maar wel on
der de aantekening "dat deze gebieden bestemd zijn om naar de Republiek 
terug te keren", zo zette Logemann uiteen, die daarbij vermeldde: "De inter
nationale inmenging moet daarvoor garant zijn en ze het geloof geven, dat 
wij niet meer kunnen geven." Wel noemde Logemann drie eisen die aan de 
teruggave verbonden zouden moeten worden: verzorging van recht en vei
ligheid, bijvoorbeeld via Indonesische politie, onder toezicht van de Com
missie van Goede Diensten (CGD); vrije uitspraak van de bevolking van de 
betrokken gebieden onder internationaal toezicht over hun status; voortgezet 
internationaal toezicht op de staat van recht en veiligheid tot de invoering 
van de federatie in de archipel als middel tot voorkoming van wraakacties 
tegen de bevolking. De regeringsverklaring had dit soort zaken volgens hem 
juist moeten benadrukken om een positief program ten opzichte van de Re
publiek, gericht op herstel van de Republiek zodra agressie en onveiligheid 
waren verdwenen, te kunnen aanbieden. Aan de andere kant waardeerde 
Logemann de vasthoudendheid van de regering ten opzichte van de hoofd
punten van "Linggadjati" en de aankondiging van een partiële op de nieuwe 
rechtsorde gerichte grondwetsherziening. De aangekondigde op de nieuwe 
rechtsorde gerichte ontwikkeling van de niet-republikeinse gebieden had 
zijn steun. Logemann dacht aan de instelling van een voorlopig centraal or
gaan in de vorm van een college van afgevaardigden van de deelstaten en 
van benoemde vertegenwoordigers van de bezette gebieden als voorloper 
van een interimregering. Door dit onderscheid moest worden aangegeven 
dat het niet de bedoeling was alvast met de federatie op weg te gaan zonder 
de Republiek, aldus het PvdA-Kamerlid. Met "pijnlijke verbazing" had Lo
gemann elk positief woord in de regeringsverklaring voor het werk van de 
CG gemist, dat toch maar "Linggadjati" had opgeleverd, waaraan iedereen - 
hij noemde met klem en terecht ook in dit verband de naam van Romme - nu 
als program voor Indië vasthield. De CG "gaf ons bovendien tot het laatst toe 
meer politiek vertrouwen bij de Indonesiërs dan enig ander orgaan", aldus 
het PvdA-Kamerlid. Aanpassing en herziening van de assistentie van de 
landvoogd achtte ook Logemann noodzakelijk, maar de regeringsverklaring 
was op dit punt volgens hem al te vaag gebleven. Het werk van de CG, na
melijk "Linggadjati", was in het hiervoor genoemde CPN-voorstel met zijn 
eenzijdige oriëntatie op de Republiek verminkt terug te vinden, zodat Loge
mann dit voorstel bij voorbaat wenste te verwerpen. Waar de PvdA- 
Kamerfractie stond was in het slot van zijn betoog te horen: "met hoeveel 
voorbehoud mijn politieke vrienden en ik ook staan tegenover het militaire
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apparaat", hij achtte de CPN-vordering tot terugtrekking van de Nederland
se strijdkrachten voor het einde van 1947 getuigen "van een gemis aan wer
kelijkheidszin, waaraan wij niet bereid zijn mede te werken". Daarmee on
derstreepte Logemann nog eens het argument voor het scheppen van recht 
en veiligheid als basis voor de beperkte politiële actie en voor de consolida- 
tiepolitiek zoals door de PvdA-Kamerfractie verstaan. Hij had nogal wat 
woorden nodig gehad, voordat hij tot deze kern was doorgedrongen.701

Op 26 september 1947 beantwoordde Beel de Tweede Kamer. In een soli
de, zakelijke rede trachtte hij de kritiek, verwijten en op- en aanmerkingen, 
die in de Kamer waren geuit, te pareren. Centraal daarin stond zijn poging 
om de koers van het kabinet op consolidatie in Indië en aanvaarding van de 
internationale bemoeienis ter oplossing van het geschil te onderstrepen en 
tussen het pessimisme van Romme en de kritiek van Logemann in een con
sensus te vinden. De minister-president ving zijn rede aan met de opmerking 
dat de regering volledig aan haar verplichtingen ten opzichte van de Kamer 
had voldaan. Was het niet de zevende maal dat er binnen ruim een jaar in de 
Tweede Kamer over de Indonesische kwestie werd gedebatteerd? De situatie 
was in die periode alleen maar verslechterd en Beel hoopte dat de Kamer zijn 
antwoord in het licht van deze moeilijkheden zou willen zien. Pas aan het 
einde van zijn betoog kwam Beel toe aan de beantwoording van de beschul
diging van Schouten met betrekking tot de vraag of de regering de volks
vertegenwoordiging correct en tijdig had ingelicht. Beel meende in aanslui
ting op de door Schouten geëntameerde vergelijking met de regeringskeu- 
ken, die volgens Schouten de Kamer in de gelegenheid hoorde te stellen de 
gerechten te proeven alvorens die in consumptie zouden worden gebracht 
ter vermijding van faits accomplis, dat ipso facto "ieder gerecht, dat de keu
ken verlaat, een fait accompli is". Schouten wilde volgens de premier steeds 
onder de deksels kijken, hetgeen nu eenmaal het beste gerecht kon bederven. 
De overheid diende volgens Beel naar de woorden van de voormalige pre
mier Colijn de bevoegdheid om te regeren niet met anderen te delen en zeker 
niet met een lichaam dat tot taak had de regering te controleren. Schouten 
repliceerde hierop dat dit geen antwoord was op zijn vraag. De volksverte
genwoordiging was te lang in het onzekere gelaten, waardoor volgens hem 
de neiging vanzelf had bestaan om te kijken of er wel een regeringskeuken 
functioneerde. De ARP-fractievoorzitter meende dat over de voorstellen van 
de regering aan de Republiek of het standpunt van de regering in de VR in
zake de Indonesische kwestie in de volksvertegenwoordiging tevoren had 
dienen te worden gesproken. Het Kamerlid De Groot (CPN) heeft in tweede 
termijn Schouten zelf de schuld gegeven dat hij de kok niet ter verantwoor
ding had geroepen, toen de brandlucht uit de keuken toch duidelijk was te 
ruiken ten teken dat het gerecht was aangebrand en wellicht de vlam in de 
pan was geslagen. De ARP-Kamerfractie had immers volgens De Groot wei
nig neiging gehad de regering moeilijkheden te berokkenen tijdens de aan
loop tot de politiële actie, maar slechts klachten over de mededeelzaamheid
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van de regering geuit toen de actie beperkt bleef en Nederland zich onder
wierp aan de bemoeienis van de VR. Voor Beel stond vast, aldus zijn nadere 
verdediging, dat met name op het punt van de behandeling van de Indonesi
sche kwestie in de VR de zaken zo van uur tot uur beslissingen vergden, dat 
voorafgaand overleg met de Kamer onmogelijk was geweest.702

De beschuldiging van Schouten omtrent de contacten tussen sommige 
ministers en hun partijgenoten uit de fracties en partijorganen heeft Beel 
opmerkelijk gepareerd, gelet op zijn hiervoor (aan de hand van zijn dagboek 
aangehaalde) in augustus 1947 achter de schermen geuite klachten over dit 
soort contacten in PvdA-kring. Inmiddels was Beel zelf ook niet ontkomen 
aan overleg met de top van zijn politieke achterban, zodat Beel zich verplicht 
moet hebben gezien het door Schouten aangeroerde probleem zo te moeten 
beantwoorden dat geen politieke richting zich aangesproken behoefde te 
voelen. Hij verdedigde dit soort contacten tussen bewindslieden en partij- 
vertegenwoordigers op grond van een kundige analyse, die de dubbele po
sitie van een minister markeert, namelijk die van een minister als dienaar 
van de Kroon en die van een minister als onvermijdelijke politieke ambts
drager. Elk lid van het kabinet draagt, naar Beel de Kamerleden voorhield, 
een eigen verantwoordelijkheid. Naar eigen inzicht neemt een minister be
slissingen en werkt mee aan de beslissingen van het kabinet, waarbij het 
landsbelang het eerste criterium is, zo vervolgde Beel. Het kabinet neemt als 
norm voor het landsbelang, aldus Beel, het regeerprogram. De premier er
kende vervolgens het gewicht van de partijen die een kabinet steunen. Zon
der die steun ontvalt immers de machtsbasis van een regering in een parle
mentaire democratie. Vandaar dat Beel vervolgens stelde: "Mocht achteraf 
blijken, dat het gevoerde beleid niet de instemming kan wegdragen van een 
der partijen of van beide partijen, waarop de regering steunt, dan zal dit 
vanzelfsprekend politieke consequenties meebrengen." Met andere woor
den: het is verstandig om met die invloed van de politieke groeperingen, die 
bij een kabinet betrokken zijn, goed rekening te houden. Beel aanvaardde 
kennelijk dat de politieke ambtsdrager voeling heeft te houden met zijn poli
tieke achterban om te zorgen dat hij op één lijn blijft met zijn politieke groe
pering en aldus kan bijdragen tot de verzekering van de continuïteit van het 
regeringsbeleid ter uitvoering van het regeerprogram. De premier besloot 
dan ook zijn stelling met de verzekering dat ministers, die deel uitmaken van 
de betrokken partijen, in vergaderingen van besturende colleges van deze 
organisaties zeker geen uitlatingen zouden doen, "die binnen de vertrouwe
lijke sfeer van het kabinet dienen te blijven". Beel, die met zijn betoog de 
verklaring van Logemann dat binnen de PvdA geen minister gebonden kon 
worden door enig besluit van Kamerfractie of partijorganen had onder
streept, bleek Schouten te hebben overtuigd. Van 1901-1903 was ARP-voor- 
man Kuyper zowel premier als partijvoorzitter geweest, zodat het verwijt 
van Schouten jegens met name de PvdA-ministers ook niet geheel van hypo
crisie was ontbloot. Dat lag bij de CHU, waar de idee van de eigen rol van de
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minister, het Kamerlid en de partijbestuurder sterk leefde, totaal anders. 
Vandaar dat de CHU-fractievoorzitter Tilanus toch bleef betogen dat alleen 
al de aanwezigheid van ministers in fractievergaderingen van de Kamers of 
op besloten partijvergaderingen ongewenst bleef om psychologische beper
king van de vrijheid van handelen van de ambtsdragers tegen te gaan. Het 
thema was hiermee toch afgedaan. Iedereen moet begrepen hebben dat de 
crisisperiode van augustus 1947 nu eenmaal van elk kabinet bijzondere in
spanningen zou hebben geëist, waarvoor de verzekering van het politieke 
draagvlak noodzakelijk was geweest. De nieren van elke minister op dit punt 
proeven was voor de Kamerleden op dat moment derhalve dan ook weinig 
aantrekkelijk.703

Het eigenlijke antwoord van Beel aan de Tweede Kamer was rond vier 
thema's gegroepeerd: de politiële actie, de behandeling van de Indonesische 
kwestie in de VR, de concrete plannen van de regering voor de naaste toe
komst, de visie van de regering op de Republiek.704 Al bij het punt van de 
beoordeling van de politiële actie bleek de opzet van Beel om de regerings
partijen op één lijn te houden. Romme kreeg kortweg te horen dat de militai
re adviseurs zich destijds niet hadden verzet tegen het beperkte karakter van 
de militaire actie. Met klem verzette Beel zich als minister van O.G. a.i. tegen 
Logemanns visie dat de regering pas in september 1947 op de proppen was 
gekomen met het politieke argument ten gunste van de politiële actie: het 
scheppen van betere voorwaarden voor de uitvoering van "Linggadjati". Al 
in de regeringsverklaring van 10 juli 1947 had immers de regering het 
scheppen van betere voorwaarden voor de uitvoering van "Linggadjati" als 
een argument genoemd om een beperkte politiële actie achter de hand te 
houden. De verklaring van Logemann moest derhalve op een misverstand 
berusten, aldus Beel. Logemann meende dat hij zich indertijd openlijk had 
geschaard achter het eerste motief: het beëindigen van de onhoudbare toe
stand. Hij gaf echter toe dat hij toen geen verzet had aangetekend tegen de 
opsomming van het andere motief door de (PvdA)-minister van O.G.. Beel 
kon vervolgens gemakkelijk constateren "dat uit de nadere uiteenzetting van 
de heer Logemann is gebleken, dat er tussen hem en de regering niet die ver
schillen bestaan, althans niet in die mate, welke ik in eerste termijn vrees
de".705 Of het Nederlands gezag zich verslikt had in de bezette gebieden, 
waardoor de consolidatiepolitiek op voorhand was mislukt, zoals Logemann 
had gesteld, betwistte Beel. Regelmatige patrouillegang was volgens Beel in 
de kern voldoende om een garantie van veiligheid te kunnen geven, mits de 
coöperatieve houding van de plaatselijke bevolking kon worden gewonnen 
op het moment dat de ondermijningspolitiek van de Republiek zou vermin
deren. Met het oog op de bestrijding van die ondermijningspolitiek was im
mers rekening gehouden "met de onvermijdelijkheid van een voortzetting 
der actie". Logemann bleef er bij dat men die ondermijningspolitiek bij een 
beperkte actie had moeten voorzien. Hij stelde vast dat Beel een wat opti-
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mistischer kijk op de ontwikkeling van zaken in de bezette gebieden had dan 
hij zelf.706

De terugblik op de VR-bemoeienis gaf Beel gelegenheid om de buiging 
van de regering voor de resoluties van de VR nader te verklaren en daarmee 
zowel Romme als het rechterdeel van de oppositie op dit punt de mond te 
snoeren. Anders dan Romme meende Beel dat de regering de grenzen tussen 
recht en onrecht op internationaal terrein zorgvuldig had bewaard door 
enerzijds het eigen voorbehoud bij de aanvaarding van de internationale 
bemoeienis te onderstrepen en door anderzijds te vermijden "om zonder 
volstrekte noodzaak een conflict in de samenwerking der volken te veroor
zaken, welk conflict zowel voor de betrokken staat als voor de internationale 
rechtsorde schadelijk zou zijn". De regering had geen noodzaak gezien om 
coute que coüte aan het eigen rechtsstandpunt ongeacht de consequenties 
vast te houden. Men moest oppassen voor de regel: fiat justitia, pereat mun- 
dus.707 Beel gaf Bruins Slot gelijk dat er feilen aan de volkenorganisatie kle
ven, "met name het verschil in optreden tegenover kleine en grote landen". 
Dat de VR over haar eigen competentie beslist, was volgens Beel in de haak, 
maar het was juister geweest als de VR een advies van het Internationale Hof 
in deze zaak had gevraagd. De regering betreurde het, "dat de raad de posi
tie van de Republiek onjuist heeft gezien". De regering had echter gemeend 
aan een constructieve oplossing in VR-verband te moeten mee werken, om
dat "dit in het algemeen de plicht is van een staat, die deel uitmaakt van de 
internationale gemeenschap" en om een ongunstiger oplossing buiten Ne
derland om te voorkomen. Nederland was derhalve zelf met voorstellen ge
komen, die gezien de behandeling van de Indonesische kwestie in de VR van 
invloed zijn geweest. De regering heeft zich tenslotte neergelegd bij de uit
spraken van de VR, omdat het negeren van de VR-uitspraken van een land 
als Nederland niet zou zijn begrepen. Nederland immers was volgens Beel 
een "vurig voorstander ... van internationale samenwerking" en van inter
nationaal overleg bij geschillen. Aan dit beginsel had de regering ook in dit 
geval willen vasthouden. Beel stelde zich derhalve op het standpunt dat de 
internationale rechtsorde een hoog goed is, dat verdient te worden geres
pecteerd. Is men het niet eens met een uitspraak van een orgaan, dat binnen 
die rechtsorde functioneert, dan kan men slechts resterende rechtsmiddelen 
gebruiken of zich onderwerpen aan de regels van die internationale rechts
orde en derhalve ook van dat orgaan. Bruins Slot betwistte dit door Beel uit
gedragen en door Logemann nog eens bevestigde standpunt. Hij was van 
mening dat - anders dan in de verhouding van de burger tot de staat - de 
staat een groot eigen terrein had, de eigen soevereiniteit. Het kwam er in zijn 
visie derhalve op neer dat de VR had te oordelen over de eigen competentie, 
de individuele staat over de zijne. De VR was volgens hem te zeer een poli
tiek orgaan om een rechtstaak aan op te dragen, zodat de eigen beslissings
macht de doorslag had moeten geven. Beel meende echter dat, waar Neder
land zelf bij de formulering van het Handvest van de V.N. (art. 1.1.) had
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aangedrongen op de handhaving van de internationale vrede en veiligheid 
"in overeenstemming met de beginselen van gerechtigheid en internationaal 
recht", hij aan zijn betoog niets had toe te voegen.708

Beel volgde in zijn antwoord aan de Tweede Kamer niet de redenering 
van Stokvis (CPN), dat de Republiek werkelijk soeverein was en dat derhal
ve de VR terecht had ingegrepen. Volgens hem had het Akkoord van Ling
gadjati geen volkenrechtelijke betekenis, zodat aan de de-facto-erkenning 
deze betekenis ontbrak. Bovendien had de Republiek zichzelf als niet- 
soeverein onderstreept door de Nederlandse soevereiniteit in de overgangs
tijd te erkennen en de positie als deelstaat van een soevereine staat (de VSI) 
te aanvaarden. Stokvis heeft in tweede termijn het verbazend genoemd dat 
de regering derhalve een akkoord had gesloten met een partij, die eigenlijk 
geen enkele positie had en dus niet bestond, het werkelijke "fantoom" van 
"Linggadjati"! Rechtshandelingen kunnen slechts plaatsvinden tussen in 
rechte bestaande partijen, zodat Stokvis bleef staan op zijn redenering dat 
het de-facto erkende gezag van de Republiek bestond en basis was geweest 
voor erkenning de-iure door enkele mogendheden, ongeacht de door Ne
derland afgedwongen beperkingen. Beel vond dat bij de Republiek in het 
Akkoord van Linggadjati slechts sprake was van de erkenning dat praktisch 
de Republiek het gezag uitoefende over een bepaald gebied. Dat bepaalde 
staten waren overgegaan tot erkenning de-iure zei Beel niets. Het bleef op dit 
punt een gegoochel van woorden en begrippen. De subsidiaire stelling van 
Stokvis, dat afgezien van de status van de Republiek de VR controlebe
voegdheid zou hebben op Nederland bij het beheer van een "niet-zelfbe- 
sturend gebied" (Handvest V.N., hfdst. XI), noemde Beel "volkomen onge
motiveerd". Beel ontkende niet dat het Handvest bepaalde plichten bij het 
beheer bij niet-zelfbesturende gebieden aan de leden oplegt, zoals op het ter
rein van de politieke ontwikkeling, maar hij betwistte dat de V.N. krachtens 
het Handvest zeggenschap in dat beheer heeft. Kern van deze twist was art. 
73.c, waarin de bevordering van de internationale vrede en veiligheid bij dat 
beheer als taak wordt geformuleerd. Schending hiervan zou derhalve een 
casus voor de VR kunnen bieden krachtens art. 39 van het Handvest. Beel 
meende echter dat art. 73 geen sancties noemt en dat bovendien de VR in het 
geval van de Indonesische kwestie geen schending van de vrede had vastge
steld.709

Inzake de concrete plannen voor de toekomst begon Beel met een terecht
wijzing aan het adres van de liberaal Vonk. Hij bestreed met klem dat het 
economisch vraagstuk in Indië buiten beschouwing was gelaten. Er was vol
gens hem op dat gebied veel gedaan en er was al veel bereikt, juist na de po
litiële actie. Dat er veel geld nodig was voor het herstel in Indië, juist ook van 
de kant van buitenlandse kapitaalverschaffers, ontkende Beel niet. Afdoende 
resultaat op dat gebied kon slechts - naar de premier betoogde - verwacht 
worden, "wanneer een politiek evenwicht is bereikt". Op dat laatste was het 
pakket van maatregelen van de regering gericht. De consolidatie van de be-
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vrijde gebieden was daar onderdeel van, maar Beel kon Tilanus geen ant
woord geven op de vraag naar een nadere concrete aanduiding van dit punt. 
Dat was "in de eerste plaats zaak van de eigen bevolking". Evenzo kon de 
regering niet op voorhand iets zeggen over hetgeen nog in onderhandelin
gen met Oost-Indonesië over de verdere ontwikkeling van deze deelstaat 
zou worden vastgelegd. De regering stond welwillend tegenover de sugges
tie van Romme voor een voorconferentie met Indonesische vertegenwoordi
gers. De instelling van een nieuw collegiaal orgaan, dat de LtGG terzijde zou 
moeten staan, was beoogd om de LtGG ruimte te geven zijn aandacht te ge
ven aan de voorbereiding van de staatkundige groei naar de VSI. Bekeken 
zou moeten worden welke wettelijke vorm voor de verwezenlijking van dit 
orgaan nodig zou zijn, aldus Beel. De vage aanduidingen van Beel op dit 
punt hebben Schouten in tweede termijn aanleiding gegeven bij motie om 
een wettelijke regeling te vragen, zoals nog zal worden beschreven.

Beel kwam in zijn antwoord Logemann sterk tegemoet in diens pleidooi 
voor de schepping van een nieuwe "constitutionaliteit". De regering meende 
dat in goede samenwerking met constructieve elementen, zoals die ten aan
zien van de Malino-gebieden was bereikt, een dergelijke schepping tot stand 
kon komen. Met het oog hierop zou de Grondwet worden gewijzigd. Aan de 
andere kant verzette Beel zich tegen de suggestie van Logemann, dat gezien 
de internationale verhoudingen een verder politieel optreden ter vervulling 
van de uiteindelijke verantwoordelijkheid onmogelijk zou zijn geworden. 
Natuurlijk diende de regering alle factoren af te wegen, maar de regering 
stelde uitdrukkelijk dat, hoezeer zij de voorkeur gaf aan een vredelievende 
oplossing, "zij nimmer kan prijsgeven het recht en de plicht van iedere soe
vereine staat om op te treden tegen terreur en willekeur en ... haar taak om 
de veiligheid te waarborgen, het recht gelding te verschaffen en de voor
waarden te scheppen voor het economisch en geestelijk welzijn der Indone
sische volken". Anders dan Logemann meende de regering ook dat Neder
land de VR-Commissie van Goede Diensten tot niet meer diende in te scha
kelen dan overeengekomen was, namelijk om onderhandelingen tussen de 
partijen in een geschil tot stand te brengen. Eveneens wees Beel het voorstel 
van Logemann af om bij voorbaat te verklaren dat de bezette gebieden in be
ginsel zouden terugkeren naar de Republiek, als middel om het klimaat met 
de Republiek te verbeteren. Beel heeft deze door Logemann naar voren ge
brachte suggesties ten zeerste betreurd, zoals hij Van Mook later liet weten. 
Voorop stond voor Beel blijkens zijn betoog in de Tweede Kamer het begin
sel dat de bevolking van deze gebieden zich vrijelijk moest kunnen uitspre
ken over haar plaats in het staatsbestel, waaraan hij toevoegde: "Wanneer de 
regering spreekt over de Republiek, dan vormt daarbij het territoir slechts 
een secundair element." Deze opmerking zal weinig hebben bijgedragen aan 
het vertrouwen bij de tegenpartij van de Nederlandse bedoelingen. Van de
zelfde ongevoeligheid voor de indruk die het betoog van hem zou maken 
getuigden Beels vasthoudendheid op het punt van de inschakeling van de
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bezette gebieden met de niet-republikeinse deelstaten in de pre-federale 
structuur en diens stelling dat alleen met een coöperatieve tegenpartij zou 
kunnen worden doorgewerkt. Hij begreep de scepsis van Logemann over dit 
pakket van regeringsmaatregelen niet: het was toch allemaal zeer positief? 
Wel heeft Beel gepoogd afstand te nemen van het rechterdeel van de opposi
tie, waar deze de politiële actie zag als het begin van de afrekening met de 
gehele en bij dit deel van de Kamer gehate Republiek. De regering stelde zich 
op het standpunt dat de verwording in de Republiek een zaak was geweest 
van de laatste maanden vóór de aanvang van de politiële actie. De verwijten 
van Schouten dat de regering door de ommezwaai in haar beleid bewezen 
had gefaald te hebben, deelde Beel dan ook niet: "Van een medicus die van 
therapie verandert, omdat het ziektebeeld verergert, mag men niet zeggen 
dat hij gefaald heeft." Of in ieder stadium van de ziekte de juiste therapie 
was toegepast, achtte Beel wel een open vraag. De regering bleef de Repu
bliek beschouwen als "een, zij het nog zeer gebrekkige uiting van het streven 
naar nationale zelfstandigheid". Dat de regering had moeten optreden tegen 
de Republiek had de regering "geen stap dichter tot de heer Schouten ge
bracht". Schouten wilde de vernietiging van de Republiek, terwijl de rege
ring volgens Beel, mocht het onverhoopt toch noodzakelijk zijn opnieuw po
litieel in te grijpen, de Republiek niet wilde vernietigen, maar alleen wilde 
cureren.710

Tenslotte uitte Beel een ernstige waarschuwing aan het adres van Schou
ten, waar deze zich beroepen had op een zwijgende meerderheid die tegen 
het regeringsbeleid zou zijn gekant. Romme had hierover in zijn eerste bij
drage aan het Kamerdebat al zijn verontwaardiging geuit en "een zekere 
geestelijke verschuiving" geconstateerd, die aan de oplossing van de moei
lijkheden geen bijdrage kon leveren. Beel heeft deze voorzet gebruikt en uit
gewerkt. Volgens de premier werd met de gedachtengang van Schouten de 
bijl gezet aan het gezag van de volksvertegenwoordiging. De regering ging 
er van uit dat zij kon menen, indien een meerderheid van de Tweede Kamer 
vertrouwen zou uitspreken in het beleid van de regering, "daarachter niets 
anders te mogen zien dan het vertrouwen van de meerderheid van het Ne
derlandse volk". Schouten, die zich altijd had opgeworpen als verdediger 
van legitimiteit en gezag, zoals in de Indonesische kwestie, en tegelijk zich 
had ingelaten met de buitenparlementaire oppositie tegen het Indië-beleid, 
was hiermee op zijn nummer gezet.711

Schouten moet zich bijzonder aangesproken hebben gevoeld door het be
toog van de premier, alsook door de stekelige opmerkingen van Romme aan 
zijn adres. Hij daagde in tweede termijn Romme uit diens beschuldiging 
over een geestelijke omslag, waarvan het betoog van Schouten over de aan
wezige kloof tussen volk en volksvertegenwoordiging inzake de Indonesi
sche kwestie zou getuigen, nader te adstrueren. Dat had Schouten beter niet 
kunnen doen. Romme meende dat het hier om een onbewezen stelling ging, 
die "door de buiten-parlementaire oppositie tot werkelijk vervelens toe (was)
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herhaald". Een dergelijke stelling, aldus Romme, gericht op een ommekeer 
bij de volksvertegenwoordiging, was een rechtstreekse aanval op de Grond
wet, "waarin aan de volksvertegenwoordiger de plicht is opgelegd enkel en 
alleen zijn standpunt te bepalen naar eigen eer en geweten en zonder last 
van of ruggespraak met degenen, die hem benoemd hebben". Dat loog er 
niet om. Schouten heeft geen reden of mogelijkheid gezien zich in derde 
termijn op dit punt nog te verdedigen.712

Verder bleef Schouten van oordeel dat de Republiek als sta-in-de-weg van 
een gezond nationalisme diende te worden geliquideerd. De Republiek bleef 
hij beschouwen als een "regime van uiterst bedenkelijk en verderfelijk ka
rakter". Voor de zienswijze van de premier op de Republiek had hij geen en
kele waardering. Beel had terecht gesteld dat op dit punt een diepe kloof tus
sen de regering en Schouten bestond. Schouten wenste duidelijk niet op basis 
van het gevoerde regeringsbeleid constructieve oppositiepolitiek te bedrij
ven, zoals Romme had geopperd. De ARP-Kamerfractie voelde er volgens 
Schouten niets voor om voor de compromispolitiek inzake Indië enige me
deverantwoordelijkheid te dragen. Niet het vrijheidsstreven in Indië stond 
volgens Schouten ter discussie, maar de vraag "langs welke wegen en met 
behulp van welke middelen dit dient te worden verwezenlijkt". De ARP- 
Kamerfractie steunde de gedachte van een federatie van staten in Indië en 
van een unie tussen Nederland en de Oost, maar de geschilpunten gingen 
volgens Schouten over positie en bevoegdheden van al die constructies. Bo
vendien had Schouten de indruk dat over al deze zaken niet meer behoorlijk 
kon worden gediscussieerd. Schouten was bevreesd dat constructies werden 
opgezet die niet verankerd waren in de betrokken bevolkingen zelf en in de 
publieke belangstelling. Het was een stelling die Beel in diens tweede ant
woord, grotendeels gewijd aan het uitvoerige betoog van Schouten, onder 
verwijzing naar de Malino-gebieden, afwees. Bovendien, aldus Beel, creëerde 
Nederland geen staatkundige organisaties: "er vormen zich staatkundige 
organisaties en de regering volgt deze en geeft er dan in samenwerking met 
die volkeren vorm aan". Om te voorkomen dat ook bij de instelling van een 
(pre-federale) centrale organisatie in Indië en van het aangekondigde colle
giaal orgaan als opvolger van de CG buiten de volksvertegenwoordiging om 
voldongen feiten werden geschapen, diende Schouten een mede door Tila
nus, Bierema en Zandt ondertekende motie in, waarin werd gesteld dat de 
instelling van deze organen diende te steunen op een wettelijke regeling en 
dat bijgevolg de regering werd verzocht een dergelijke regeling aanhangig te 
maken en pas dan tot instelling van deze organen over te gaan, nadat deze 
regeling tot stand was gekomen. De wet diende regel te zijn, aldus Schouten. 
De ARP-Kamerfractie meende hiervan slechts te kunnen afwijken, indien 
door middel van openhartige uiteenzettingen de regering had kunnen aan
tonen dat in afwijking van de wet een regeling moest worden getroffen. Juist 
vanwege de vele onduidelijkheden in het betoog van de premier, waarvoor 
hij het gebrek aan eenheid in visie op de Indonesische kwestie binnen de re-
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geringscoalitie verantwoordelijk hield, wilde Schouten een goede gedach- 
tenwisseling met de regering bevorderen. Hij riep de regering op een duide
lijk en beslist beleid te tonen "op de grondslag van onze verantwoordelijk
heid, mede met een beroep op de historie van ons Koninkrijk en ook met een 
beroep op het woord, dat een klein volk in menige aangelegenheid geen 
macht en geen kracht ontwikkelen kan, maar dat er toch enkele dingen zijn, 
waarin het groot kan zijn en een voorbeeld kan geven aan de wereld".713

In tweede termijn heeft Romme zich nadrukkelijk tegen Schouten gekeerd 
in diens oordeel over de Republiek. Romme wilde de fouten van en destruc
tieve elementen in de Republiek niet uitvlakken, maar hij wilde niet de ver
nietiging van de Republiek, "omdat ik de realiteit wil onderkennen met be
trekking tot de zienswijzen en de gevoelens in Indonesië, evenzeer als ik van 
hen vraag, dat zij oog hebben voor onze zienswijzen en onze gevoelens we
ten te ontzien". Met de regering was Romme van oordeel dat de vreedzame 
weg verreweg het meest verkieslijk was, waarbij de goede diensten van de 
Commissie van Drie konden worden gebruikt. Alleen dan moest volgens 
hem van die weg worden afgeweken, wanneer de "onordelijke elementen in 
de Republiek" recht en orde, naar de beginselen van "Linggadjati", zouden 
blijven verhinderen. En hij voegde hieraan toe: "Omdat de regering dit van 
mening is en zolang dit haar beleid bepaalt, kan de regering op onze steun 
rekenen." Romme had de klemtoon in zijn tweede reactie op de regerings
verklaring duidelijk wat verlegd en leek wat positiever te oordelen over de 
voornemens van de regering met betrekking tot Indië. De KVP-fractie- 
voorzitter probeerde daarmee ook de kloof met PvdA-woordvoerder Loge
mann wat te verkleinen, ook al bleven er tussen hen verschillen van inzich
ten bestaan. Zo vond Romme dat Logemann met zijn program van actie voor 
de VR-Commissie van Drie geen goede bijdrage had geleverd aan het wel
slagen van de goede diensten. Aan de pijlers van "Linggadjati" kon naar het 
oordeel van de KVP-fractie niet worden getornd. Met de regering was Rom
me van oordeel dat niet Nederland had te beoordelen welk gebied onder de 
Republiek ressorteerde, maar de Indonesiërs zelf. Nu de-facto het gezag van 
de "bevrijde gebieden" niet meer bij de Republiek berustte, was in de ogen 
van Romme het moment gekomen die gebieden een eigen bestuur te geven 
en na een volkomen herstel van orde en rust een volksraadpleging te hou
den, "wanneer daartoe min of meer aanleiding zou bestaan in verband met 
de vraag naar het representatieve karakter van feitelijk bestuur dat er alsdan 
zal zijn". Romme stelde zich met dit standpunt breed achter de katholieke 
premier in diens stellingname tegenover de suggesties van Logemann. Op 
een enkel punt viel de premier echter niet de KVP-fractievoorzitter bij. 
Romme kwam namelijk met de suggestie om naast een (pre-)federale rege
ring een federaal parlement in te richten. Beel moest hierop later antwoorden 
dat de instelling van een dergelijk parlement "op het ogenblik niet in over
weging is".714
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Ook Logemann (PvdA) begon met zich te richten tegen Schouten, zoals op 
het punt van de waardering van nationalistische vrijheidsbewegingen. Met 
Romme verschilde Logemann van mening over de wijze waarop context en 
werk van de Commissie van Drie zouden kunnen worden aangeduid. Hij 
beval wederom aan de internationale bemoeienis breed te gebruiken en over 
enkele zaken niet te zwijgen - ongetwijfeld had Logemann hier de kwestie 
van de teruggave van veroverd gebied op het oog omdat "een bepaald 
zwijgen als negatieve bijdrage ook zijn werking op dat probleem kan heb
ben". Hij meende door de voorwaarden, die door hem aan die teruggave 
waren genoemd, de regering in haar opvatting dicht te hebben genaderd, 
maar hij constateerde wel dat hij meer had gezocht naar een bijdrage aan 
beter begrip en geloof in de Nederlandse goede bedoelingen en de minister 
van O.G. a.i. "van de andere kant dit punt heeft benaderd". Er waren wel 
punten in de redevoering van Beel die Logemann kon verwelkomen, zoals 
de aankondiging om met constructieve elementen in de Republiek een op
lossing na te streven en het werk van de VR-Commissie van Drie te bevorde
ren, maar hij bleef er verder bij dat de redevoering aan Nederlandse kant te 
weinig openingen voor een oplossing van het conflict had geboden. Het 
PvdA-Kamerlid hoopte echter dat het Kamerdebat had bijgedragen aan de 
groei van overeenstemming over het beleid.715

Van de verdere sprekers in tweede termijn uit de oppositie was de com
munist De Groot het meest breedvoerig en ook het meest kritisch. Over de 
regeringsverklaring zelf wilde De Groot het laten bij een beschouwing van 
De Tijd van 24 september 1947, waarin deze verklaring als een dor stuk met 
"sussende en halve speculaties over een gunstige keer" was gekenschetst. Hij 
wilde slechts enkele verduidelijkingen, zoals over de stand van zaken bij het 
onderzoek over de Zuid-Celebes-affaire (de zogeheten Westerling-zaak, zie 
onder par. Il.a.: Oost-Indonesië als ideaal model? in dit hoofdstuk) of over de 
werkelijke militaire kaart van Indië gezien de berichten over de moeilijkhe
den van de Nederlandse strijdkrachten bij de handhaving van hun gezag in 
de bezette gebieden. Beel heeft medegedeeld dat het rapport over de Zuid- 
Celebes-affaire nog niet in het bezit van de regering was en dat hij het niet 
nodig oordeelde de door de landvoogd gepubliceerde en op verzoek van 
Logemann door de regering aan de Kamer overgelegde militaire overzichten 
van nader commentaar te voorzien. Het betoog van De Groot was verder een 
lange aanval op het standpunt van de woordvoerder van de PvdA-Tweede 
Kamerfractie inzake de Indonesische kwestie. De Groot noemde de manier 
van Logemann om zich te distantiëren van de uitkomsten van het regerings
beleid, waarvoor de PvdA mede de verantwoordelijkheid droeg en door een 
PvdA-minister ten uitvoer was gelegd, "een Pontius Pilatus-rol". De PvdA 
was regeringspartij en had de politiële actie gesteund. Dan moest men vol
gens De Groot achteraf niet pogen zich van het beleid los te maken, zoals in 
de klacht over de omvang van de bezette gebieden of de behandeling ervan: 
"Dit alles is zo verwrongen, zo onlogisch en zo onmannelijk, dat ik mij niet
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zou verwonderen, indien steeds grotere aantallen aanhangers van de Partij 
van de Arbeid een dergelijke houding niet langer zouden kunnen verwer
ken." Tenslotte deed De Groot nog een poging de door de CPN-Kamerfractie 
op tafel gelegde motie nader tegen de bezwaren van Logemann te verdedi
gen. Dat was een hopeloze zaak, gezien het door De Groot ingenomen 
standpunt dat "het akkoord van Linggadjati niet dienstig (kan) zijn om een 
duurzame staking van de vijandelijkheden tot stand te brengen" en de Mali- 
no-staten niets anders waren dan met methodes van Westerling in stand ge
houden fantasieconstructies. En dat op een moment dat "Linggadjati" door 
de regering als panacee van alle kwalen werd voorgehouden en de Malino- 
staten ten voorbeeld werden gesteld! Het ging De Groot, die zeer wel kennis 
had genomen van de verklaring van de premier dat de CPN-motie als lijn
recht indruisend tegen het regeringsbeleid onaanvaardbaar was, er echter 
om voor de historie vast te leggen dat de CPN stond voor een democratische, 
vooruitstrevende en vredelievende oplossing, die dan ook wel haaks moest 
staan op de regeringspolitiek. Hij noemde de constatering van Beel dan ook 
zeer juist: dat was "mannentaal". Hij hoopte dat ook in Nederland een on
derzoek naar constructieve en destructieve elementen - precies zoals Neder
land ten opzichte van de Republiek als criterium wenste toe te passen - zou 
plaatsvinden, opdat de obstructie van de regeling van het Indonesische 
vraagstuk een einde kon nemen.716 Dit scherpe betoog moet ongetwijfeld 
hebben bijgedragen aan de stemming bij de PvdA om - in het zicht van de 
spoedig te verwachten verkiezingen na de ontbinding van de Kamers bij ge
legenheid van de herziening van de Grondwet - de door de CPN geworpen 
handschoen op te nemen en zich op te maken voor de strijd om de gunst van 
het linkerdeel van het electoraat. Zoals beschreven in hoofdstuk IX, par. Vl.a, 
p. 1915, in dit boek, heeft de PvdA-fractie in de Tweede Kamer van het 
Voorlopig Verslag op de Rijksbegroting voor 1948, gedateerd 23 oktober
1947, gebruik gemaakt om de confrontatie met de CPN aan te gaan en daar
mee een tweede fase in de bestrijding van het communisme gedurende de 
periode-Beel ingeluid. De eerdere, door vooral katholieke politici uitgedra
gen principiële veroordeling van het communisme kreeg nu een sociaal
democratische pendant, waartoe binnen- en buitenlandse geschillen (Comin- 
form-veroordeling van de sociaal-democraten) een goede aanleiding vorm
den.

De al eerder betoonde toenadering tot het regeringsstandpunt inzake In
dië zette Tilanus (CHU) in zijn tweede termijn voort: hij had het betoog van 
Beel, rekening houdend "met de impasse, waarin wij met betrekking tot het 
Indonesische vraagstuk zijn geraakt", met bevrediging beluisterd, al bleef hij 
van oordeel dat het beter was geweest als was doorgetrokken naar Djocja en 
de VR was genegeerd. Daarentegen had hij "met zeer weinig instemming" 
naar Logemann geluisterd, wiens visie op de politiële actie en op de Repu
bliek hij verwierp. Typisch voor Tilanus bepleitte hij de nodige aandacht 
voor het al eerder genoemde op verzoening gerichte adres van aanbevelin-
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gen van enkele (Oost-)Indonesische autoriteiten en twee vooraanstaande 
Nederlanders, te weten de drijvende kracht achter dit stuk, Philips-topman 
Otten, en het hoofd van de afdeling Economische Zaken van het ministerie 
van Overzeese Gebiedsdelen, tevens hoogleraar te Wageningen, dr. E. de 
Vries. Het stuk heeft nogal wat beroering gewekt, omdat de vermelding van 
de namen van de president en twee ministers van Oost-Indonesië, te weten 
Soekawati (president), Anak Agung (Binnenlandse Zaken) en Hamelink 
(Financiën), alsook die van de sultan van Pontianak, Hamid II, een politiek 
karakter aan dit stuk gaf. De Oost-Indonesische autoriteiten hadden dan wel 
ingestemd met enkele door Otten voor een andere gelegenheid op schrift ge
stelde gedachten, maar hen was geen ontwerp van dit adres van aanbevelin
gen voorgelegd. De betrokkenen hebben kennelijk Otten niet officieel willen 
afvallen: daarvoor was het stuk ook weer te braaf. Publikatie van dit adres 
van aanbevelingen kon werkelijk niemand schaden, al heeft het adres in Ne
derland en overzee wel de nodige aandacht getrokken, zoals van Tilanus. De 
CHU-fractievoorzitter heeft het stuk van Otten c.s. natuurlijk voor eigen 
doeleinden gebruikt. Eén van de aanbevelingen van dit adres ter oplossing 
van de gerezen problemen in Indië via samenwerking en gesprekken over en 
weer was het herstel van de rechtsorde in alle gebieden van Indonesië, wan
neer de nodige psychologische voorlichting iedereen van de noodzaak 
daartoe had overtuigd. Tilanus wilde het nog sterker zeggen: het was de fout 
van het vorige kabinet geweest om eerst te gaan praten en daarna pas de or
de te gaan herstellen. Met de andere aanbevelingen kon Tilanus kennelijk 
ook wel uit de voeten. Zo beval het adres de opbouw van een betrouwbare 
politiemacht aan om de taak over te nemen van het leger, dat die taak op dat 
moment moest vervullen. Wanneer de rechtsorde verzekerd was en die poli
tiemacht geïnstalleerd, dienden er volgens het adres verkiezingen te worden 
gehouden om te komen tot een representatieve vertegenwoordiging van elk 
gebiedsdeel. Ieder gebiedsdeel diende op basis van de Malino-constructie 
een eigen status en een eigen bestuursvorm te regelen. Afgevaardigden van 
die gebiedsdelen - vooral de Indonesiërs zelf - zouden op een ronde-tafel- 
conferentie de vormgeving van de VSI moeten bepalen, alsook de wijze 
waarop een vrijwillig door hen met Nederland aanvaarde staatsrechtelijke 
band zou moeten worden uitgewerkt, zo de tekst van dit adres. De Neder
landers dienden het nodige vertrouwen aan de Indonesiërs te schenken en 
een "materialistische en onpsychologische procedure" te vermijden. Alleen 
zo kon een duurzame en goede band tussen Nederland en geheel Indonesië 
worden gevestigd. Wanneer het fundament van het nieuwe staatsrechtelijke 
huis solide was, kon ook de economische kant van het probleem worden ge
regeld, aldus dit adres. Op het nieuwe staatkundige fundament behoorden 
de Indonesiërs in samenwerking met Nederland een gezond en sterk econo
misch en sociaal leven op te bouwen. Nodig was volgens het adres derhalve 
dat Nederland en Indonesië zelf de problemen oplosten: "Laten wij dus als 
onze overtuiging uitspreken, dat het mogelijk is onze problemen gezamenlijk
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op te lossen zonder dat het nodig is, dat wélke wereldorganisatie dan ook 
zich daarmede bemoeit/' Het was Tilanus, die dit citaat voorlas, kennelijk uit 
het hart gegrepen. Het wat naïeve adres van Otten c.s., dat overigens de ver
dienste had een beeld te geven hoe in bepaalde kringen in Indonesië en in 
Nederland over het vraagstuk werd gedacht, spoorde goed met de tamelijk 
a-politieke instelling van Tilanus, die dit adres dan ook van harte aanbe
val.717 Van dit adres is verder niets meer vernomen. Otten wordt in dit ver
haal nog wel in verband met de gesprekken tussen Nederlanders en Indone
siërs in het centrum van de Morele Herbewapening in Caux (Zwit.) en elders 
genoemd (zie onder par. IV.c: Diplomatieke voelhorens in de Indonesische kwes
tie).

Had Tilanus voor zijn groepering het voortouw genomen en de rege- 
ringspolitiek - met de Linggadjati-beginselen als basis - niet onwelwillend 
benaderd, waarbij zijn steun aan het adres van Otten c.s. getuigde van zijn 
wens dat het probleem tussen Nederland en Indonesië zonder scherpslijperij 
in der minne werd geschikt, dat lag voor de liberale groepering anders. Daar 
was men, blijkens de herhaalde inzet van de rabiaat anti-republikeinse 
woordvoerder Vonk, nog lang niet zo ver als Tilanus. Evenals Tilanus meen
de ook Vonk zijn - door de voorzitter van de Kamer een enkele maal als on
toelaatbaar aangemerkte - kritiek te moeten richten op Logemann, alsook op 
het Akkoord van Linggadjati, met zijn de-facto-erkenning van de Republiek. 
Hij had een antwoord op de vraag, hoe de politiek met betrekking tot Indië 
moest worden gefinancierd, gemist. Beel heeft vervolgens vaagweg gesteld 
dat deze kwestie de regering bij voortduring bezig hield. Ook hier wilde Beel 
pas opening van zaken geven, wanneer "wij iets verder zijn". Het gehele 
antwoord van Beel in tweede termijn was kort en bondig, want erg moeilijk 
hadden de Kamerleden, met uitzondering van Schouten en de communisten, 
het hem niet gemaakt. Het beleid leek breed te worden gesteund. Alleen de 
communisten hebben getracht bij motie dit beleid geheel andere accenten te 
geven. Beel claimde enige tijd om te bezien of het gekozen beleid gunstig uit 
zou werken: "De toekomst zal uitwijzen of de diagnose, door de regering 
gesteld, onjuist dan wel, op lange termijn, juist was."718

De twee moties, die van de communisten en van Schouten c.s., werden bij 
de aanvang van de zitting op 30 september 1947 in de Tweede Kamer afge
handeld. Zoals al vermeld had Beel de CPN-motie betreffende een nieuw 
politiek akkoord met de Indonesische Republiek en ter handhaving van de 
CG als onaanvaardbaar bestempeld. Logemann had zich nog ingespannen 
deze motie zorgvuldig te bestrijden; vele andere sprekers hadden zelfs deze 
moeite niet genomen. De motie was kansloos en werd dan ook met 74 stem
men tegen en 9 (CPN-)stemmen voor verworpen.719 Moeilijker lag dat met 
de motie-Schouten c.s. betreffende het aanhangig maken van een wettelijke 
regeling tot instelling van een centrale organisatie en van een collegiaal or
gaan voor Indië. Romme (KVP) had in tweede termijn verklaard zich in eer
ste instantie bij de gedachte van Schouten te hebben aangesloten.
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"Linggadjati" zelf had immers een wettelijke voorziening voor de instelling 
van een federale regering aangekondigd. Of een motie nodig was, liet Rom
me duidelijk van een nadere verklaring van de regering afhangen. Daarente
gen vond Logemann (PvdA) dat de motie een iets te stellige uitspraak be
vatte. Hij wilde de regering de handen niet binden en evenmin bij motie iets 
voor de hand liggends aan de regering vertellen, aangezien niet verwacht 
kon worden dat de regering onwettig zou handelen. Daarop verklaarde Beel 
tegen de motie-Schouten c.s. bezwaar te moeten maken. Hij haakte in op de 
hem door Logemann aangereikte argumentatie: "Het is helemaal niet zeker, 
dat er niet een weg gevonden kan worden binnen het geldend recht en dat er 
toch reeds gewerkt kan worden in de richting, die de regering zich voorstelt, 
dat met inachtneming dus van het geldend recht voorzieningen kunnen 
worden getroffen." In ieder geval zou de regering geen voorzieningen in dit 
opzicht treffen, die in strijd zouden zijn met de Grondwet of de wet. Beel 
verzocht om de motie terug te nemen. Het was duidelijk dat de regering de 
motie terecht beschouwde als een handige poging van het rechterdeel van de 
oppositie om het regeringsbeleid indirect te kritiseren, namelijk door de twij
fel op het punt van het volgen van de wettelijke procedure te willen wegne
men. Romme liet in zijn stemverklaring op 30 september 1947 weten na het 
antwoord van de premier geen behoefte meer te hebben aan deze motie. De 
motie-Schouten c.s. werd daarop verworpen met 56 (KVP, PvdA, CPN) 
stemmen tegen en 27 (ARP, CHU, SGP, PvdV) stemmen voor. Gezien de felle 
kritiek die van CPN-kant op de regeringspolitiek inzake Indië was gespuid, 
was het verbazingwekkend dat de CPN de kant van de regeringspartijen 
koos en zich niet aansloot bij de rechtse oppositie. Het linkse bloed kroop 
hier toch waar het gaan kon: alles beter dan rechts.720

Het incident-Gerbrandy: de regering zet door en Gerbrandy blijft mokken
Al eerder is melding gemaakt van de opwinding die de Indonesische 

kwestie in de anders zo koele gemoederen van het volk van de Lage Landen 
wist op te wekken. Het Akkoord van Linggadjati had tot een zo heftige te
genstelling tussen voor- en tegenstanders ervan gevoerd, dat daarbij andere 
ingrijpende politieke thema's zoals de financiële politiek van Lieftinck vrij
wel waren verbleekt. In dat verband is het platform van de buitenparlemen
taire oppositie tegen de regeringspolitiek inzake Indië genoemd, het Natio
naal Comité Handhaving Rijkseenheid onder aanvoering van oud-premier 
Gerbrandy. Gewezen is daarbij op de aanhang die het Comité spoedig wist 
te verwerven bij het rechterdeel van het politiek-oppositionele veld en bij 
bekende oud-opperofficieren van de krijgsmacht. Het Comité was, tegen de 
achtergrond van de sympathie bij een aanzienlijk deel van de bevolking en 
naar kon worden verondersteld bij de krijgsmacht voor het streven van Ger
brandy en de zijnen, een geducht wapen geworden in de politieke strijd om 
de Indische zaak. Zolang het bleef bij vergaderingen en protesttelegrammen 
was er weinig aan de hand. De vraag was echter of het Comité, wanneer zou 
blijken dat de door het Comité voorgestane politiek inzake Indië het zou af-
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leggen tegen het door de regering volgehouden "Linggadjati"-model/ niet 
zou oproepen of zou overgaan tot onwettige acties. De al eerder aangehaalde 
radio-oproep van oud-generaal Roëll zo nodig ondergronds tegen "Ling
gadjati" actie te voeren mocht dan een uitzonderlijke gebeurtenis zijn, men 
was aan overheidszijde gewaarschuwd. De aanhang van het Comité reikte 
immers ver, zodat het gevaar voor onwettige acties niet mocht worden on
derschat. Hier zij ook herinnerd aan de zorg die de overheid had om allerlei 
actiegroepen, die het land tegen "links" wilden beschermen, binnen de tou
wen te houden (zie hoofdstuk IX, par. Vl.b, in dit boek). Men moest derhalve 
rekening houden met onwettige acties tegen het regeringsbeleid. De defini
tieve ondertekening van het vrijwel "naakte Linggadjati" en de problemen 
rond de versterking van de CG hadden de kwetsbaarheid van het regerings
beleid inzake de Indonesische kwestie zeker vergroot.

Zo zou begin mei 1947 de toenmalige directeur van het wetenschappelijke 
bureau van de PvdA (de Wiardi Beckmanstichting) en lid van het hoofdbe
stuur van deze partij, mr. G.H. Slotemaker de Bruïne, van een relatie uit zijn 
tijd in het verzet te horen hebben gekregen dat een putsch vanuit rechtse 
kring dreigde, in welk verband ook de naam van Gerbrandy is gevallen. 
Gerbrandy moet, als zovelen in het Comité Handhaving Rijkseenheid, ge
schokt zijn geweest door de keuze van de regering voor de ondertekening 
van het Akkoord van Linggadjati zonder gemeenschappelijke "aankleding". 
Ongetwijfeld hebben de meeste leden van dit Comité, zeker de politici uit 
het rechterdeel van de oppositie, in deze gebeurtenis juist een stimulans ge
zien om met democratische en legitieme middelen het regeringsbeleid met 
nog meer verve te bestrijden. Gerbrandy zelf moet echter, hetzij op eigen 
initiatief hetzij in reactie op suggesties van anderen, de mogelijkheid van 
verdergaande stappen tegen de wettige regering onder ogen hebben gezien. 
Zo zou hij het medelid van het Comité, de al eerder als "Linggadjati"- 
tegenstander aangehaalde Utrechtse Indoloog en kenner van de anti
revolutionaire geschiedenis prof.dr. F.C. Gerretson (lid CHU), de vraag heb
ben voorgelegd wanneer een staatsgreep principieel geoorloofd was. Het 
antwoord dat Gerretson begin april 1947 gegeven zou hebben, namelijk dat 
alleen tegen een revolutionaire regering opstand geoorloofd was, kan Ger
brandy op dat moment nog hebben afgehouden van onberaden stappen: het 
parlementaire kabinet-Beel kon moeilijk als revolutionair worden geken
schetst. Dat kan overigens Gerbrandy niet weerhouden hebben om te polsen 
hoe de vlag er in Nederland toen bij hing. Zo zou hij langs directe of indi
recte weg contacten hebben gelegd met groepen van ontevreden (oud- 
)militairen, waarbij met name kringen ter rechterzijde van de voormalige il
legaliteit in het spel zouden zijn geweest. In dit boek is elders al gewezen op 
de onrust in juist deze laatstgenoemde kringen over de uitslag van de ver
kiezingen van 1946 en het aantreden van het rooms-rode kabinet-Beel (Band 
C, hoofdstuk IX, par. Vl.b). Gerbrandy moet toen bemerkt hebben dat in de
ze en andere kringen, die met argwaan de daden van dit kabinet volgden, de
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ontevredenheid over het Indië-beleid groot was. Mogelijk is hier en daar ook 
wel de gedachte geopperd over verdergaand verzet tegen dat beleid, zoals 
tegelijkertijd ook in Indië onder officieren van de Nederlandse strijdkrachten 
wel gesproken schijnt te zijn over een staatsgreep. De sfeer was er in ieder 
geval naar. Al eerder is in dit hoofdstuk gewezen op de ontevredenheid in 
militaire kringen over de ontwikkelingen in Indië, zoals tot uiting gekomen 
in de protesten die de bevelhebbers Helfrich en Kruis aan het Staatshoofd in 
november 1946 hebben overgebracht. De passieve houding die de strijd
krachten in Indië moesten aannemen tegen de achtergrond van de slepende 
onderhandelingen over ondertekening en vervolgens uitvoering van het Ak
koord van Linggadjati hebben ongetwijfeld de ontevredenheid in deze hoek 
van de samenleving, in Nederland en in de Oost, sterk vergroot. Voeg hierbij 
het hiervoor aangehaalde maatschappelijke ongenoegen over de politiek in
zake de Indonesische kwestie, uiteenlopend van het Comité Rijkseenheid tot 
het comité van actie van Welter en de door Oud binnen de PvdA geuite on
vrede, naast hetgeen toch al te hoop liep tegen de rooms-rode coalitie in de 
vorm van allerlei groepen die het land desnoods gewapenderhand tegen 
"links" wilden beschermen, en men heeft in het voorjaar van 1947 temidden 
van de materiële nood van dat moment en in de nog niet geheel gestabili
seerde verhoudingen in het land het juiste explosieve mengsel voor handen 
dat bepaalde kringen nuttig kunnen hebben gevonden als middel om de 
wettig gekozen regering onder druk te zetten en zo nodig te verjagen. Het is 
mogelijk dat de activiteiten in het voorjaar van 1947 van deze kringen, waar
aan ook de naam van de oud-premier verbonden kan zijn geweest, niet on
opgemerkt zijn gebleven. Het geruchtencircuit kan aldus ertoe hebben geleid 
dat de PvdA-ministers Drees en Mansholt, vergezeld van diens rechterhand, 
politiek secretaris Van Dam (zie Band B, hoofdstuk VII, par. I.c), PvdA- 
partijvoorzitter Vorrink, het Tweede Kamerlid Logemann, de hoofdredac
teur van Het Parool, Van Heuven Goedhart, en de hoofdredacteur van Vrij 
Nederland, Van Randwijk, met Slotemaker de Bruïne vervolgens de dreigen
de staatsgreep ten huize van Vorrink op 11 mei 1947 besproken hebben. Tot 
veel meer dan het opstellen van een proclamatie met de oproep aan de mo
gelijke putschisten zich aan de regels te houden op straffe van een burger
oorlog en een waarschuwing voor een mogelijke "putsch" ter rechterzijde 
door Slotemaker de Bruïne aan de burgemeester van Amsterdam, die even
eens een proclamatie tegen een dergelijke staatsgreep gereed liet maken, zou 
het niet zijn gekomen. Meer hoefde ook eigenlijk op dat moment niet. De 
keuze van de regering eind mei 1947 voor een consequente toepassing van 
het Akkoord van Linggadjati naar Nederlandse uitleg - mogelijk ook onder 
druk van de stemming in Nederland en de Oost? - heeft de onvrede over het 
Indië-beleid ongetwijfeld enigszins gedempt. Voor veel opposanten was het 
natuurlijk nog niet genoeg. Op de landdag van het Nationaal Comité Hand
having Rijkseenheid van 5 juli 1947 werd dan ook door de sprekers - Comité- 
voorzitter Gerbrandy, oud-generaal Winkelman en het ARP-Tweede Kamer-
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lid Bruins Slot - aangedrongen op militaire actie tegen de Republiek, toen 
Djocja niet van zins bleek op de Nederlandse eisen zonder meer in te gaan. 
Het roer moest om, aldus Gerbrandy; de keuze was één rijk of twee ruïnes, 
aldus Winkelman; Spoor moest de opdracht krijgen een einde te maken aan 
de Republiek om daarna aan Indië zelfbestuur te geven, aldus Bruins Slot.721 
Het uitbreken van de vijandelijkheden tussen Nederland en de Republiek 
moet de aanhang van dit Comité en zo veel andere ontevredenen over de 
door hen te groot geachte tegemoetkomendheid aan de revolutie in Indone
sië zeer welkom zijn geweest.

Dat de militaire actie tegen de Republiek op verzoek van de internationale 
gemeenschap werd gestopt, moet een domper zijn geweest op de verwach
tingen van Gerbrandy en zijn aanhang. De toelating van de Republiek tot de 
beraadslagingen van de VR en de voortzetting van de behandeling van de 
Indonesische kwestie in het wereldforum waren voor het Comité vervolgens 
aanleiding in een telegram aan de VR te protesteren tegen de houding van de 
VR inzake de genoemde kwestie. De VR zou zich bij de bemoeienis met deze 
zuiver interne aangelegenheid van het Koninkrijk, aldus dit telegram, laten 
leiden door politieke motieven, geïnspireerd door een kleine groep, terwijl 
de bescherming van de Indische bevolking uit het oog werd verloren. Ken
nelijk goed op de hoogte van de opvattingen die bij de civiele en militaire top 
in Indië op dat moment leefden, heeft Gerbrandy op 14 augustus 1947 om 
19.15 uur voor de NCRV-microfoon een radiorede gehouden, waarin hij zin
speelde op de voorkeur bij de Indische top om aan de onhoudbaar geachte 
toestand in Indië een einde te maken en de militaire actie tegen de Republiek 
voort te zetten. Nederland diende volgens Gerbrandy de verantwoordelijk
heid jegens de volken in Indië te tonen door deze volken vrijheid, veiligheid, 
orde en een begin van welvaart te hergeven en af te rekenen met de Repu
bliek, dat Japanse maaksel, de grootste sta-in-de-weg voor de vrijheid van de 
afzonderlijke bevolkingsgroepen. Waar Gerbrandy eerder Van Mook had 
gehekeld voor zijn eigenmachtig optreden als landvoogd, deed hij nu een 
beroep op dezelfde persoon om op grond van de eigen hem bij wet verleen
de mogelijkheden eigenmachtig op te treden, de richtlijnen van de regering 
te negeren en de Republiek onschadelijk te maken: "Zou dr. Van Mook, die, 
in alle mogelijke twijfelachtige handelingen steeds, als ik het zo zeggen mag, 
het kabinet heeft 'besprongen', thans, nu het een goede noodzakelijke, een 
door recht en wet opgelegde plicht betreft, namelijk de waarachtige be
scherming van de Indische volken, terugschrikken en afwachten wat de he
ren Beel en Jonkman hem, niet uitsluitend op grond van hun ministerieel 
oordeel, maar op gezag der politieke partijen veroorloven? Ik kan het niet 
geloven, want de oorzaak van handelen, die dr. Van Mook moet kennen, die 
noodzaak kennen ook al zijn medewerkers".722

Het verhaal van Gerbrandy kwam derhalve neer op een suggestie aan Van 
Mook om zijn eigen gang te gaan en het bevel tot verdere actie tegen de Re
publiek te geven. Zolang het kabinet in Den Haag verdeeld was over de
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vraag of de politiële actie, naar het voorstel van Batavia, moest worden afge
rond met de uitschakeling van déze Republiek om "Linggadjati" te redden 
en gewacht werd op de ontwikkelingen op het internationale front (de Vei
ligheidsraad van de V.N.), leek het weinig raadzaam tegen Gerbrandy op te 
treden. Een dergelijke actie zou slechts de volle aandacht hebben gericht op 
een kwestie, die toen hoogst actueel was. Zodra echter de Nederlandse rege
ring het besluit had genomen zich neer te leggen bij de uitspraken van de 
Veiligheidsraad, waarbij, zij het schoorvoetend, ook de Indische top zich 
(voorlopig) heeft neergelegd, kon natuurlijk niet meer geduld worden dat 
openlijk op ongehoorzaamheid in Indië jegens de Haagse instructies zou 
worden gezinspeeld. De internationale geloofwaardigheid van Nederland, 
dat immers veel te winnen had bij de uitwerking van de niet ongunstige be
sluiten van de VR, dreigde te worden aangetast, indien dergelijke oproepen 
tot ongehoorzaamheid ook maar enige weerklank in Indië zouden vinden. 
Bovendien was het aan de buitenwereld moeilijk te verkopen dat Nederland 
van de Republiek de beëindiging van de radiohetze tegen "Den Haag" en 
Batavia eiste, terwijl in Nederland zelf een radiohetze tegen de Republiek op 
grond van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van omroeprichting 
zou doorgaan. Gerbrandy moest derhalve op grond van de bescherming van 
het belang van de staat worden gestopt. Het kabinet was door de voor radio- 
zaken verantwoordelijke minister van O.K. en W. Gielen (KVP), in reactie op 
desbetreffende vragen, over de inhoud van de redevoering van Gerbrandy 
ingelicht. De ergernis binnen het kabinet was breed.723

Op 8 september 1947 verscheen het bericht in de pers dat de regerings
commissaris voor het radiowezen, mr L.A. Kesper (Commissaris van de Ko
ningin in Zuid-Holland sedert 1945), Gerbrandy voor twee maanden had 
uitgesloten van radio-optredens. Het besluit was onder meer gegrond op 
hetgeen Gerbrandy op 14 augustus 1947 voor de radio had gezegd. Slechts 
indien Gerbrandy vooraf zijn redevoeringen aan de regeringscommissaris ter 
goedkeuring zou voorleggen, kon de regeringscommissaris Gerbrandy ont
heffing verlenen. Dat kwam derhalve neer op censuur voor Gerbrandy, nota 
bene Voorzitter van de Radioraad! Gerbrandy zelf zag hierin een af glijden 
van de Nederlandse democratie naar methoden van het verslagen Nazi- 
Duitsland. Het Comité Handhaving Rijkseenheid meende dat de oppositie, 
die het gelijk aan haar zijde zou hebben op basis van bewezen feiten, werd 
gemuilkorfd, kortom: een dictatoriale uiting. Het lid van de Raad van State, 
Meyer Ranneft, al eerder genoemd als lid van "Rijkseenheid", heeft in Else- 
viers Weekblad van 13 september 1947 deze woede binnen dat Comité ver
woord in een artikel, getiteld: "Symptoom van verwording". Hij verdedigde 
de radioredevoering van Gerbrandy, die volgens hem niets anders had ge
daan dan herinnerd aan de ambtseed van de landvoogd. De landvoogd was 
ongetwijfeld gebonden aan de aanwijzingen van het oppergezag, maar bin
nen de grenzen van de wet waarop hij de ambtseed had afgelegd. Die 
ambtseed vorderde de zorg van de landvoogd voor zijn gebied (zo noemde
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art. 45 van de Indische Staatsregeling de zorg voor de bescherming van de 
bevolking tegen willekeur). Dat een oud-premier daarop volgens Meyer 
Ranneft wees, verdiende niet een straf "door een ondeskundige commissaris 
van een rijksdienst". Door die straf werd eenzijdige propaganda voor de re
geringspolitiek gesanctioneerd en dat in een zo moeilijke tijd. De regerings
commissaris was volgens Meyer Ranneft onwetend en partijdig gebleken en 
diende te worden ontslagen uit zijn functie. De voorzitter van de Eerste Ka
mer, Kranenburg (PvdA), heeft in Het Vrije Volk van 19 september 1947 de 
handschoen opgenomen en de constitutionele verhoudingen uiteengezet en 
verdedigd: de landvoogd diende zich te conformeren aan de regeringspoli
tiek of op te stappen. Oproepen van de kant van "Rijkseenheid", die altijd 
had geklaagd over de te grote eigenzinnigheid van de landvoogd, tot om
verwerping van de constitutionele verhoudingen achtte Kranenburg een 
werkelijk symptoom van verwording. "In de porseleinkast van de Indonesi
sche en internationale problemen kan Gerbrandy's onbehouwen knuppel 
slechts onheil aanrichten", aldus Kranenburg. De poging van Meyer Ranneft 
om in Het Vrije Volk van 7 oktober 1947 de actie van Gerbrandy en zijn Co
mité een schijn van wettelijke grondslag te geven met een beroep op de Indi
sche Staatsregeling achtte Kranenburg in een naschrift op de beschouwing 
van Meyer Ranneft onzinnig: niemand zou toch willen volhouden dat de 
Nederlandse regering de Indische bevolking niet zou willen beschermen? Bij 
het uitstippelen van het beleid naar het doel - het verzekeren van het welzijn 
van Indonesië - had volgens hem de regering nu eenmaal het laatste woord 
boven de landvoogd. Expliciet ging Kranenburg niet in op het spreekverbod 
voor Gerbrandy zelf, maar duidelijk was wel dat de voorzitter van de Eerste 
Kamer voldoende argumenten aanwezig achtte om een dergelijk verbod uit 
te vaardigen. De hele affaire had inmiddels het wonderlijke beeld opgele
verd, waarbij een oud-premier tot ongehoorzaamheid jegens de regering had 
opgeroepen en daarin was bijgevallen door een lid van de Raad van State.

Van de kant van de regering is naar aanleiding van een beroepsprocedure 
tegen het besluit van de regeringscommissaris voor het radiowezen de ge
wraakte radioredevoering van Gerbrandy opgevat zoals door Kranenburg - 
hiervoor aangehaald - verwoord. De NCRV kon tegen het besluit van de re
geringscommissaris in beroep gaan bij de minister van O.K. en W., die advies 
moest vragen bij de Radioraad (voorzitter: Gerbrandy!). Het op 17 september
1947 door de NCRV (alleen organisaties konden beroep instellen) tegen het 
besluit van de regeringscommissaris aangetekende beroep is echter door de 
minister van O.K. en W. op 31 oktober 1947 niet-ontvankelijk verklaard, om
dat de NCRV had verklaard geen belang te hebben bij de aangevallen beslis
sing. Dit belang was echter vereist in de regeling die het beroep inzake de 
beslissingen van de regeringscommissaris voor het radiowezen openstelde 
(ministeriële beschikking, afd. Radio, nr. 6528, art. 3). Naast het formele 
standpunt had Gielen echter ook een interpretatie gegeven van de omstreden 
passage in de betrokken radioredevoering van Gerbrandy, teneinde het ar-
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gument van de NCRV dat een opposant van het regeringsstandpunt toch het 
recht moest hebben om zich te kunnen uiten, te weerleggen. Minister Gielen 
was van oordeel dat de gewraakte redevoering - zeker voor de onbevoor
oordeelde luisteraar - niets anders kon betekenen dan een oproep tot onge
hoorzaamheid, zodat de redevoering in strijd met de rechtsorde moest wor
den geacht.724

Bij gelegenheid van de behandeling van de begroting van O.K. en W. voor
1948 in de Tweede Kamer is Gielen over zijn beslissing inzake het incident- 
Gerbrandy door de Kamerleden Krol (CHU) en Bruins Slot (ARP) bekriti
seerd. Het was wat merkwaardig vertegenwoordigers van groeperingen, die 
zich altijd met kracht hadden opgesteld tegen revolutionaire woelingen, zich 
te zien inzetten ten gunste van een man die de landvoogd tot eigenrichting 
had opgeroepen. Kennelijk was in de visie van de genoemde Kamerleden ten 
behoeve van het behoud van het Rijk en de bestrijding van de revolutie in 
Indië (de Republiek) veel geoorloofd, zoals een oproep tot ongehoorzaam
heid jegens het wettig gezag. Krol zei op 11 december 1947 zich weliswaar 
niet onomwonden achter Gerbrandy's radio-optreden te kunnen stellen, 
maar hij wenste wel de beslissing van de minister subjectief te noemen. Hij 
was nieuwsgierig naar de rechten en plichten die de burgers ten aanzien van 
het optreden voor de microfoon hadden. Daarbij werd hij naar eigen zeggen 
gedreven door de zorg voor de ongerepte handhaving van de rechten van de 
burgers, die hen bij de Grondwet gewaarborgd worden. Hij noemde de mo
tivering in de beschikking van de minister ten aanzien van de uitleg van de 
woorden van Gerbrandy een vorm van juristerij, die voor hem onaanvaard
baar was. Gerbrandy had immers naar zijn mening niets anders gedaan dan 
ten aanzien van het beleid inzake Indië aan te dringen op toepassing van wet 
en recht, zoals hij zich die toepassing voorstelde; de minister had volgens 
hem een oordeel over de Indische Staatsregeling en de naleving daarvan, die 
lijnrecht op de interpretatie van Gerbrandy stond, gebaseerd op een twijfel
achtige interpretatie van de tekst van de omstreden redevoering. Het leek er 
derhalve volgens Krol op dat censuur werd gehanteerd om een bepaalde in
terpretatie in het kader van de regeringspolitiek door te drukken. Vandaar 
zijn conclusie dat de ministeriële beslissing geen bevrediging schonk, "inte
gendeel, de beslissing doet onbehaaglijk aan". Bruins Slot meende een dag 
later dat zozeer over de uitleg van de tekst van Gerbrandy getwist kon wor
den, dat de rechtsregel "in dubiis abstine" bij de beoordeling van deze tekst 
had moeten gelden. Doordat de regering toch had gemeend te moeten op
treden, had de regering volgens dit ARP-Kamerlid de schijn op zich geladen, 
"dat zij Barbertje wilde laten hangen". Vrouwe Justitia was derhalve in zijn 
visie voor een politiek karretje gespannen. Dat was, waar het vrije woord in 
het geding was, volgens Bruins Slot een bijzonder ernstige zaak: "Geen zaak 
is voor de rechtsstaat teerder dan de bescherming van het vrije woord." Naar 
de opvatting van Bruins Slot was met een handomdraai de constitutionele 
staat in een dictatuurstaat veranderd, ook al had de regering wellicht dit al-
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Iemaal niet zo bedoeld. De ARP-Kamerfractie liet dan ook weten "scherpe 
afkeuring over dit debuut der radiocensuur in Nederland te betuigen". Dat 
waren allemaal nogal grote woorden, waarvan Gielen niet onder de indruk 
is geraakt. Enerzijds verwees hij voor zijn beslissing naar de formele gronden 
tot afwijzing van het beroep van de NCRV, anderzijds meende hij in ant
woord op de beschuldiging dat radiocensuur zou zijn ingesteld te moeten 
wijzen naar het voorbeeld van de vooroorlogse Radio-Controle-Commissie. 
Gielen was er van overtuigd dat deze commissie, indien na de oorlog her
steld, niet anders had geoordeeld dan de regeringscommissaris ten aanzien 
van Gerbrandy had gedaan. Radiocensuur was naar het oordeel van de mi
nister niet aan de orde: "De radio is nu eenmaal een element van zeer bij
zondere betekenis in het culturele leven, dat niet te vergelijken valt met de 
pers of met film of met andere culturele uitingen." De verwaarlozing van dit 
element had volgens de minister Bruins Slot tot diens tirade gebracht. Bruins 
Slot constateerde verheugd dat de minister geen enkel argument naar voren 
bracht om zijn beslissing waar te maken. Gielen ging niet inhoudelijk op dit 
weerwoord in; zijn begroting werd op dit onderdeel door de gehele Kamer 
aanvaard.725

Wat kan de conclusie van de aanpak van het incident-Gerbrandy door de 
regering zijn? Alles wijst er op dat de regering zich sterk genoeg voelde om 
de oppositie te trotseren en zelfs de hoofdpersoon in deze mini-affaire, de 
oud-premier, terecht te wijzen. In zoverre kan deze aanpak symptomatisch 
worden genoemd voor de besluitvaardigheid, die over de regering was ge
komen na de aanvaarding van de uitspraken van de VR. De regering koerste 
af op de voorbereiding van de grondwettelijke basis voor de herziening van 
de rijksstructuur en van de rijksconferentie ter uitvoering van "Linggadjati". 
Verwacht mocht worden dat de oppositie daarbij de kans zou worden gebo
den haar stem te laten horen, zij het constructief en onder erkenning van 
hetgeen politiek nu eenmaal was besloten. Delen van het rechterdeel van de 
oppositie, die al eerder bij gelegenheid van de Kamerdiscussies over de In- 
dië-politiek aan de vooravond van de politiële actie het Akkoord van Ling
gadjati als politieke realiteit leken te willen aanvaarden, moeten deze kans 
hebben onderkend. Zij lieten het dan ook na om Gerbrandy al te luidruchtig 
bij te vallen en in bescherming te nemen. Maar ook de woordvoerder van de 
ARP heeft in de genoemde parlementaire discussie over het incident- 
Gerbrandy weinig vuurwerk laten zien. Op dat moment waren vertegen
woordigers van alle grote partijen binnen de staatscommissie tot herziening 
van de Grondwet met anderen in gesprek over de uitgangspunten bij de 
wettelijke voorziening voor de hervorming van het Rijk, waardoor de bui
tenparlementaire oppositie buiten spel was geraakt. Dat betekende ook dat 
het Comité Rijkseenheid over zijn zenith heen was. Een belangrijke rol in de 
terughoudende opstelling van het rechterdeel van de oppositie bij de afwik
keling van het incident-Gerbrandy kan de wetenschap hebben gespeeld dat 
een strikt nationale oplossing van het Indonesische vraagstuk, gezien de be-
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richten over de status van Nederland als bedelaar op de stoep van de Ame
rikanen in het Marshall-overleg in de zomer van 1947, op dat moment niet 
wel mogelijk was. De regering kon zich dan ook sterk weten op een koers die 
door deze Grote Mogendheid werd gewenst en heeft daarnaar gehandeld.

Het verzet tegen de "Linggadjati"-poIitiek leek derhalve weinig zinvol 
meer; men moest zich wel gaan instellen op de vormgeving van de toekomst 
van de verhoudingen binnen en met de Overzeese Gebieden volgens de 
Linggadjati-politiek. Niet alleen een deel van de politieke oppositie heeft dat, 
zoals hiervoor al beschreven is, gaandeweg leren inzien ten detrimente van 
de positie van het Comité Rijkseenheid, maar er ontstonden nu ook belan
gengroeperingen, die zich op de nieuwe situatie gingen richten. Een goed 
voorbeeld hiervan was de oprichting door mr H.E. Boissevain en P. Snel van 
het Comité Handhaving Linggadjati eind augustus 1947. Dit Comité zei te 
streven naar de politieke bewustwording van de Indische Nederlanders als 
"inheemse" bevolkingsgroep van Indonesië en naar een harmonische sa
menleving van alle groeperingen in Indonesië en naar een zo intensief mo
gelijk contact met Europees-Nederlandse groeperingen, teneinde een geluk
kig samengaan van Indonesië en Nederland krachtig te bevorderen.726 Ge
leidelijk aan werd kennelijk beter begrepen dat er geen weg terug was en dat 
"Linggadjati" nog het minste kwaad was. Het was aan de regering aan te 
tonen dat het daarmee ernst was.

Hoe is het nu met Gerbrandy en zijn club dissidenten verder gegaan in de 
periode-Beel? De oud-premier moet beseft hebben, naar aanleiding van de 
afbrokkelende politieke steun uit de rechterhoek voor het standpunt van de 
buitenparlementaire oppositie zoals die gebleken was bij de afwikkeling van 
de genoemde affaire-Gerbrandy en de nog te beschrijven sterke positie van 
de regering inzake de Indonesische kwestie eind 1947-begin 1948, dat het tij 
voor hem en zijn medestanders begon te keren. Er bleef hem weinig anders 
over dan te dromen over mogelijke kansen zo nodig met geweld het kabinet- 
Beel ten val te brengen op de golven van een militaire "Alleingang" in Indië 
of een binnenlands anti-communistische "coup". Toen dat ook werkelijke 
dromerij was gebleken, volgde nog een hulpeloze poging van hem en enkele 
medestanders de na-oorlogse ministers voor de Hoge Raad te dagen op 
grond van de mogelijke schending van de Grondwet en andere wetten en 
besluiten bij de aanpak van de Indonesische kwestie. Het zou er mee eindi
gen dat Gerbrandy op een verkiesbare plaats op de lijst van de ARP voor de 
verkiezing van de Tweede Kamer in 1948 kwam te staan, waarmee de bui
tenparlementaire activist binnen het parlement was gehaald, zoals ook zijn 
medestander Welter met succes een katholiek dissidente lijst wist aan te voe
ren en eveneens wist door te dringen tot 's lands vergaderzaal.

De gebeurtenissen in begin 1948 hebben de buitenparlementaire oppositie 
ongetwijfeld moedeloos moeten stemmen en sommige leden tot desperate 
gedachten en uitlatingen geprikkeld. De Renville-akkoorden tussen Neder
land en de Republiek onder bemiddeling van de VR-Commissie van Goede

2981



Nederlands-Indië

Diensten gesloten op 17 januari 1948 hadden de "Linggadjati"-beginselen 
bevestigd en gaven partijen door een militair bestand gelegenheid een defi
nitief politiek akkoord te bereiken. Voorbereidingen voor de verdere op
bouw van de Indonesiche federatie werden getroffen. Blijkens de debatten in 
de Tweede Kamer over de regeringsverklaring van 13 januari 1948 inzake de 
ontwikkeling van de gebeurtenissen in Indonesië, afgerond op 3 februari
1948, kon het regeringsbeleid inzake de Indonesische kwestie zeker rekenen 
op steun van de coalitiegroeperingen. De oppositie wist weinig uit te richten. 
Dat de communisten sedert de politiële actie in 1947 het Indië-beleid van de 
regering bekritiseerden, was niet verrassend. Binnen het rechterdeel van de 
oppositie - met name bij de CHU - waren er echter tekenen die er op wezen 
dat men zich daar gaandeweg bewust werd van het feit dat totale verwer
ping van het Indië-beleid totale uitschakeling bij de vormgeving van dat be
leid betekende. Zeker in het licht van de aangekondigde herziening van de 
Grondwet terwille van de nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk en de 
daarmee gepaard gaande ontbinding van de Kamers, verkiezingen en kabi
netsformatie, was het maar de vraag of een dergelijke oppositionele houding 
iets zou opleveren. De oppositie kon dan wel de eis van de gekwalificeerde 
meerderheid bij de herziening van de Grondwet als drukmiddel zien, maar 
men moest ook oppassen dat men zijn hand niet overspeelde. Binnen het 
rechterdeel van de oppositie was men toch ook ten dele eikaars concurrent, 
zodat kritiek op het Indië-beleid ging strijden met de politiek meer profijte
lijke wens bij een volgende kabinetsformatie een rol te spelen. De parlemen
taire en buitenparlementaire oppositie ter rechterzijde werden eens te meer 
op de "logica" van de politieke feiten gewezen, toen Koningin Wilhelmina in 
een radioredevoering bestemd voor de bondgenoten uit de oorlog, op 3 fe
bruari 1948 het regeringsbeleid inzake de nieuwe rechtsorde van het Konink
rijk, in het bijzonder met betrekking tot Indonesië, schetste als de inlossing 
van de beloften van de koninklijke redevoering van 1942. Voor de buiten
parlementaire oppositie tegen het Indië-beleid was deze koninklijke rede
voering een ernstige teleurstelling. De stilzwijgende hoop in deze kring dat 
de Koningin zich wel eens op een beslissend moment zou verzetten tegen het 
kabinetsbeleid inzake Indië, was daarmee vervlogen. Geruchten dat de Ko
ningin vanwege haar onvrede over de Indië-politiek van het kabinet in het 
najaar van 1947 enige tijd rust genomen had (Band C, pp. 2239-2240), waren 
met deze koninklijke boodschap ontkracht. Zoals nog beschreven zal worden 
bij de reacties op de Renville-akkoorden in dit hoofdstuk (onder par. V.b: 
Doorbraak onder Amerikaanse druk en aanvaarding van de Nederlandse formules 
door de Republiek: de "Renville"-overeenkomsten van 17 januari 1948) is toen wel 
door personen (van de CHU, bovenal de al eerder genoemde Gerretson) bij 
gelegenheid van een Rijkseenheid-manifestatie getracht de Koningin in de 
discussie te betrekken en haar het verwijt te maken het Rijk niet conform 
haar eed bij de troonsaanvaarding ongeschonden te bewaren, maar hiermee 
werd tegelijk de grens overschreden van hetgeen toen aanvaardbaar werd
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geacht. Naar aanleiding van deze openlijke aanval op de populair geworden 
vorstin heeft de premier de buitenparlementaire oppositie in niet mis te ver
stane bewoordingen in de Eerste Kamer de wacht aangezegd, waaruit de 
aangesproken delen van de verwante parlementaire oppositie hun conclusies 
konden trekken. Dat de Koningin heeft geweigerd om vooraanstaande per
sonen van de buitenparlementaire oppositie als Gerbrandy en Welter op dat 
moment in gehoor te ontvangen kon de houding van het kabinet in deze 
kwestie slechts onderstrepen. Romme maakte er in zijn kolom in De Volks
krant van 11 februari 1948 dan ook niet voor niets melding van.

Dat deze ontwikkelingen begin 1948 niet zonder gevolgen zouden blijven 
voor het Comité Rijkseenheid was te voorzien, hetgeen met name Rijkseen- 
heid-voorzitter Gebrandy heeft verleid tot enkele drieste acties. Zo hebben 
begin februari 1948 de anti-revolutionair (!) Gerbrandy en Welter in gesprek
ken met militairen nog hun gedachten laten gaan over de kans dat de strijd
krachten in Indië naar aanleiding van voortgezette provocaties door de Re
publiek hun eigen gang zouden gaan en het kabinet in Nederland vervol
gens met geweld ten val zou kunnen worden gebracht in de dan ontstane 
chaos. Chef-staf Kruis schreef in zijn memoires zich het bezoek in de tijd van 
de controversen over Indonesië van "een door mij hogelijk gewaardeerd po
liticus, die ik zelfs een staatsman zou willen noemen, en wiens nagedachtenis 
ik bepaald niet op enigerlei wijze in opspraak wil brengen", in wie men der
halve de persoon van Gerbrandy mag herkennen, te herinneren, die hem 
heeft gepolst over een machtsovername met behulp van de strijdkrachten. 
Gerbrandy zou van Kruis kortweg te horen hebben gekregen dat een derge
lijke stunt binnen 24 uur voor de betrokkenen zou eindigen "veilig op het 
politiebureau". De heren hadden hun wensdromen kennelijk niet gebaseerd 
op een zorgvuldige toetsing van de bereidheid bij de civiele en militaire top 
in Indië en Nederland deze weg in te slaan, zodat het bij een soort borrel
praat is gebleven, die evenwel voor een oud-premier en een oud-minister 
geen verheffende bladzijde in hun curriculum vitae vormt. Gerbrandy heeft 
in februari 1948 in gesprekken met de bevelhebber der zeestrijdkrachten, 
Helfrich, na de "Renville"-akkoorden en de parlementaire verwerking daar
van moeten toegeven dat de verschuiving naar rechts niet zo groot was als 
gedacht, dat de rooms-rode coalitie vermoedelijk zou worden gehandhaafd 
en dat mogelijkheden tot gewelddadig verzet gering waren. De ontwikkelin
gen in Oost-Europa (Coup van Praag) gaven Gerbrandy nog even de hoop 
dat het kabinet wel eens niet opgewassen zou kunnen zijn tegen het commu
nistisch gevaar en derhalve zou moeten worden vervangen door een kabinet 
op brede basis onder zijn leiding, hetgeen dan onmiddellijk tot een koerswij
ziging in Indië zou leiden. De regering wist zich echter inzake de Indië- 
politiek sterk. Zij hield in aansluiting op de overeenkomsten met de Repu
bliek op de Renville van januari 1948 strak vast aan het Linggadjati-program 
en handhaafde de militaire druk op de Republiek. Inzake de Indië-politiek 
op lange termijn kon de regering terugvallen op de lijnen die de

2983



Nederlands-Indië

Don Gerbrandy gaat op nieuwe avonturen uit

Uit: Het Parool 5 mei 1948 (L.J. Jordaan)
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staatscommissie tot herziening van de Grondwet in februari 1948 met grote 
eensgezindheid - ook met steun van de CHU- en WD-afgevaardigden - had 
uitgestippeld. Zeer handig heeft de regering het rechterdeel van de oppositie 
in vervolg op de brede politieke samenstelling van de genoemde staatscom
missie betrokken bij de uitwerking van de Unie-gedachte en de voorberei
ding van de Rijksconferentie met Indië in de vorm van het (semi-)parlemen- 
taire College van Negenmannen. Aan dit college zal, naast hetgeen daarover 
al is opgemerkt in Band C (hoofdstuk XV.a, p. 2199), in dit hoofdstuk nog de 
nodige aandacht worden besteed (zie par. Vl.b). Hier zij in ieder geval op
gemerkt dat de inkapseling van een deel van de oppositie door de regering 
bij het werk aan het beleid inzake de Indonesische kwestie Gerbrandy en an
dere mogelijke "putschisten" politiek heeft drooggelegd. Inzake de strijd te
gen het communistisch gevaar buiten en binnen Nederland stond de rege
ring evenmin zonder middelen (zie resp. Band C, hoofdstuk XV.a; Band A, 
hoofdstuk II, par. Il.d en Band C, hoofdstuk IX, par. VI).727

De laatste stuiptrekking van het buitenparlementaire verzet tegen de In- 
dië-politiek was de poging Kroon of Tweede Kamer te bewegen vervolging 
in te stellen tegen de na-oorlogse dienaren van de Kroon. Op 29 april 1948 is 
bij de Tweede Kamer een desbetreffend adres van Gerbrandy en acht ande
ren (Welter, oud-generaal Winkelman, Gerretson, Meyer Ranneft, W.K.H. 
Feuilletau de Bruyn, prof.dr. J. Coops, mej. J.E. van Ravesteyn, N.W. van 
Hartingsveldt) binnengekomen, gevolgd door de inlevering ervan op 1 mei
1948 bij het Kabinet van de Koningin. Dit rekest opende een rechtstreekse 
aanval op de leden van het zittende en het vroegere kabinet. De onderteke
naars verzochten de Kroon respectievelijk de Tweede Kamer de procureur- 
generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, overeenkomstig de artikelen 4- 
19 van de Wet, houdende regeling van de verantwoordelijkheid van de 
hoofden der ministeriële departementen (Stbl. 1855, nr. 33), opdracht te ge
ven een vervolging in te stellen, omdat uit een reeks door de adressanten 
aangevoerde feiten ernstige vermoedens zouden voortvloeien, dat de leden 
van de regering, die sedert het herstel van de Staten-Generaal in november 
1945 (de adressanten meenden dat de start van de Voorlopige Staten-Gene
raal hiervoor kon worden aangehouden) deel hadden uitgemaakt van het 
kabinet en voor de daden van het kabinet verantwoordelijk waren, zich 
schuldig zouden hebben gemaakt aan het niet zorgen voor de uitvoering van 
de Grondwet en van de wet op de Indische Staatsregeling en het Besluit D 
66, voor zover die van de Kroon afhing, zomede aan het misdrijf van het 
toenmalige art. 355, sub 3, van het Wetboek van Strafrecht, namelijk het ge
ven van beschikkingen of bevelen, wetende, dat daardoor de Grondwet of 
andere wetten van de Staat of zijn koloniën of bezittingen in andere wereld
delen werden geschonden. Kern van het verwijt was dat, toen de Staten- 
Generaal in november 1945 formeel weer waren hersteld, de Grondwet en de 
Indische Staatsregeling in acht hadden moeten worden genomen en geen 
gebruik meer had mogen worden gemaakt van het Londense staatsnood-
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recht, zoals dat onder verantwoordelijkheid van de toenmalige premier Ger
brandy en zijn team ministers was voorbereid. De adressanten verdachten de 
leden van de regering ervan aldus het herstel van het wettig staatsbestel te 
hebben willen verhinderen en op autoritaire wijze een nieuwe rechtsorde te 
hebben willen vestigen.

Het Staatshoofd heeft het rekest van Gerbrandy c.s. voor advies aan de 
premier gezonden, die het op 13 mei 1948 heeft doorgestuurd aan de minis
ter van O.G. met het verzoek diens visie op dit stuk te mogen vernemen. 
Jonkman heeft niet schriftelijk op het verzoek van Beel gereageerd. Hij achtte 
het stuk onzinnig. De regering had jarenlang betoogd dat er in Indië na de 
bevrijding een noodtoestand had bestaan, die om bijzondere maatregelen 
had gevraagd. Juist op het moment van inzending van het rekest was in het 
parlement de herziening van de Grondwet, onder meer met het oog op de 
nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk in vervolg op de ontwikkelingen met 
en in de Overzeese Gebieden, in eerste lezing aan de orde. Deze grondwets
herziening, die op het punt van de aanpassing voor de nieuwe rechtsorde de 
voorwaardelijke steun van de CHU en de VVD verwierf, ontmantelde het 
rekest politiek. De Kroon zag natuurlijk geen reden tot vervolging te beslui
ten; het was ondenkbaar dat een meerderheid in de Tweede Kamer zou 
worden gevonden om de door Gerbrandy c.s. aanbevolen weg te gaan. De 
onvrede in de Kamer over de "Linggadjati"-politiek was grotendeels al ver
dampt. De regering had voor haar Indië-politiek en de herziening van de 
Grondwet in de Tweede Kamer steeds een meerderheid weten te vinden. De 
Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer stelde de Kamer 
op 15 juni 1948 voor het bedoelde rekest ter griffie neer te leggen ter inzage 
van de leden. Op 1 juli 1948, de laatste zittingsdag in oude samenstelling, 
ging de Tweede Kamer daarmee akkoord. Aldus was deze laatste buiten
parlementaire voetzoeker van Gerbrandy in de periode van het kabinet-Beel, 
aan de vooravond van zijn parlementaire status, tijdig gedoofd.728 "Deze 
adressanten toonden wel een volstrekt gemis aan inzicht in onze constitutio
nele verhoudingen", aldus kenschetste P.J. Oud als staatsrechtgeleerde ach
teraf het handelen van Gerbrandy en zijn kompanen.729 Het was immers in 
strijd met de staatsrechtelijke verhoudingen te veronderstellen dat bij ver
denking van een ambtsmisdrijf een minister zou kunnen blijven zitten. Geen 
minister immers, die van een ambtsmisdrijf wordt verdacht, wordt gehand
haafd; evenmin kan een minister, die het vertrouwen van de Tweede Kamer 
heeft verloren, aanblijven.

c. De Veiligheidsraad, Nederland en de Republiek rond de hete brij
In de maanden oktober en november 1947 zijn internationaal en nationaal 

enkele uitgangspunten voor de komende onderhandelingen tussen de partij
en in de Indonesische kwestie, onder bemiddeling van de Commissie van 
Goede Diensten van de VR, wat scherper omlijnd. Voorop stond het militaire 
vraagstuk. Het Consulair rapport, uitgebracht aan de VR, gaf aan dat de op
roep tot het staakt-het-vuren in Indië om velerlei redenen niet werd nage-
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komen. Het gevolg hiervan was dat de VR, na de nodige discussie, bij reso
lutie van 1 november 1947 de partijen opriep tot daadwerkelijke stopzetting 
van de strijd en tot indamming van de terreur te komen. In deze resolutie 
werd ook een interpretatie gegeven van de VR-oproep tot het staakt-het- 
vuren, die voor Nederland neerkwam op een beperking van de zuiverings
acties achter de Van-Mook-lijn. Dergelijke acties konden alleen nog worden 
ondernomen in antwoord op provocaties van de andere kant, al heeft Ne
derland de eigen verantwoordelijkheid in enkele gevallen, zoals op het ei
land Madoera, zwaarder laten wegen dan de oproep van de VR. Deze reso
lutie, die door partijen aanvaardbaar werd geacht, heeft de noodzaak voor 
de partijen bij de onderhandelingen in ieder geval tot een regeling van de 
militaire vraagstukken te komen onderstreept. De Nederlandse regering 
koesterde de hoop dat de bemiddeling van de Commissie van Drie van de 
VR zowel voor het militaire als voor het politieke deel van het conflict oplos
singen kon bewerkstelligen, zodat extra bemiddeling zoals van India niet 
nodig werd geoordeeld. Wél heeft de regering tegemoetkomende geluiden 
van de kant van vooraanstaande republikeinen op hun inhoud willen toet
sen. Binnen de regeringscoalitie was immers de PvdA-vleugel er voor van de 
internationale druk gebruik te maken om met de Republiek alsnog tot invul
ling van "Linggadjati" en daarmee tot oplossing van de geschillen te komen. 
Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de PvdA-fractie in de Twee
de Kamer naar aanleiding van de discussie over de politiek inzake de Indo
nesische kwestie nog eens met klem op de noodzaak gewezen tegenover de 
internationale gemeenschap de goede wil te tonen en met de Republiek tot 
overeenstemming te komen. Dat de KVP het bij monde van haar politieke 
leider op dat moment liet afweten, was significant.

Laatstgenoemde politieke groepering, die evenals de civiele en militaire 
top in Batavia de bestaande Republiek geen krediet wilde geven en een ver
der politieel optreden in wezen als de beste oplossing beschouwde, werd 
goed bediend met het besluit van de regering om in afwachting van een 
overeenkomst met de Republiek militair geen stappen terug te doen en uit
gangspunten te houden voor een actie tegen Djocja. De socialistische minis
ters hebben kennelijk het militaire drukmiddel niet willen ontberen; van de 
groep katholieke ministers heeft uiteindelijk ook de minister van Oorlog, die 
zijn geloofwaardigheid inzake de toegezegde demobilisatie zag aangetast, 
zich bij deze besluitvorming neergelegd. Alleen de partijloze minister van 
Marine heeft in deze gang van zaken reden gezien zijn ontslag te nemen. De 
kosten voor het onderhouden van de sterkte van de strijdkrachten aan Ne
derlandse kant in Indië zijn tenslotte hoger uitgevallen dan minister Fiévez 
voor Oorlog en Marine - als minister a.i. - voor 1948 heeft geraamd.

Tenslotte zorgde de Indische politiek aan de vooravond van de hernieuw
de onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek nóg voor een mili
taire verrassing, die pas geleidelijk in de openbaarheid en daarmee ook in de 
parlementaire annalen is gekomen: de inval door Nederlandse troepen van-
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B e z o e k  aan de R e p u b l i e k

t.Achter de Coulissen.,,

Uit: Elseviers Weekblad 20 september 1947, p.3 (Eppo Doeve)
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uit de pas op 4 augustus 1947 bij de afsluiting van de politiële actie betrok
ken stellingen in het nog niet bezette deel van het onmiddellijk ten noord
oosten aan Java grenzende (bij Soerabaja) gelegen eiland Madoera, begin no
vember 1947. Politieke, militaire en humanitaire overwegingen lagen ten

Een overzichtsfoto van de conferentie van de legercommandant in Nederlands-Indië, lt.- 
gen.S.H. Spoor (linkerrij, centrum), met de leden van de Consulaire Commissie (rechterrij) in 
Hotel des Indes in Batavia op 29 september 1947. Tegenover generaal Spoor zijn gezeten 
v.l.n.r.: Tsiang Chia-Tung (China); Walter A. Foote (V.S.); Etienne Raux (Frankrijk); Charles 
Eaton (Australië); de pas aangetreden Britse Consul-Generaal sir Francis M. Shepherd; Paul 
Vanderstichelen (België) (de beide laatsten met bril). (Foto Anefo)
Kenschets Van Mook van leden Consulaire Commissie: zie ommezijde.
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Van Mook over leden Consulaire Commissie (zie foto ommezijde):
"Het gedrag van Raux is uitermate zonderling, aangezien hij uitgesproken pro-republikeins is. ... 
Naar Foote zegt, is Raux niet geheel toerekenbaar en uiterst onbetrouwbaar in zijn reacties. Alhoewel 
Shepherd een verstandige indruk maakt, is zijn assistent Lambert volkomen van de kook en acht deze 
onze positie onhoudbaar met de ons ter beschikking staande middelen, zodat door hem abandonnering 
met overdracht der verantwoordelijkheid voor orde en rust aan de Veiligheidsraad openlijk wordt aan
bevolen. Van de overige leden zijn de Amerikaan en de Belg geheel op onze hand, terwijl de Chinees 
weifelend is, doch in onze richting gaat en de Australiër ons persoonlijk gunstig gezind lijkt, doch 
waarschijnlijk door zijn instructies uit Australië in tegengestelde richting gedreven wordt." (Uit: L t-  
gouverneur-generaal Van Mook aan minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i. Beel, 24 september 
1947, in: Drooglever XI, nr.102)
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Nederlandse militairen van de Expeditionaire Macht aan het werk in Indië, hier bij het be
geleiden van een treintransport vanuit Palembang (Zuid-Sumatra) naar het binnenland, na
dat de politiële actie op 4 augustus 1947 om 24.00 uur tot een einde was gekomen. Binnen de 
vergrote Nederlandse enclaves en aan de bestandsgrenzen moest gepatrouilleerd worden 
om infiltraties en aanslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Er vielen daarbij talloze slachtof
fers: de prijs om - zoals op deze foto - de spoorweg naar olievelden op voormalig republi
keins gebied open te leggen was hoog. (Foto Spaarnestad)
Voor de problemen rond de zuivering van de bezette gebieden: zie ommezijde.
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De problemen rond de zuivering van de bezette gebieden (zie foto ommezijde):
Na de beëindiging van de beperkte politiële actie op 4 augustus 1947 leek de zuivering van het bezette, 
vormalig republikeinse gebied de aangewezen weg om het vertrouwen bij de bevolking te herwinnen 
en de economische activiteiten op gang te brengen, maar er moest ook worden gezorgd dat de be- 
standsgrenzen werden bewaakt. Bovendien moesten de troepen zodanig worden ingezet, dat snelle 
hergroepering in de uitgangsstellingen mogelijk was, als drukmiddel op "Djocja" om zich inschikke
lijk te tonen en aan de onderhandelingstafel tot resultaten te komen. De uitvoering van de wapenstïl- 
standsovereenkomst met de daarbij behorende evacuatie van de ingesloten republikeinse eenheden (de 
"pockets") achter de Nederlandse voorposten, zoals die tussen Nederland en de Republiek als onder
deel van het zogeheten Renville-pakket op 17 januari 1948 was gesloten, heeft voor enige tijd een be
langrijke verlichting van de zorgen van de Nederlandse militaire leiding in Indië betekend. De mili
taire problemen waren intussen groot, getuige het volgende bericht:
"Djocja heeft ons niet-oprukken na 5 Augustus uitgebuit en voor gesteld als zwakte; het ergste is 

echter, dat die zwakte nu keer op keer gaat blijken; het kleine bendewezen is niet te onderdrukken, de 
infiltratie gaat verder, daden van sabotage komen dagelijks voor, het onttrekken van troepen aan het 
burgerbestuur betekent de wisse dood van enige planters.” (Gen.Maj.E. Engles volgens: "Notulen 
van de bespreking gehouden ten huize van de legercommandant op zondag 2 november 1947", in: 
Drooglever XI, nr.271, p.496)
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grondslag aan deze militaire operatie om de resterende noordelijke helft van 
het eiland in te nemen, maar dat deed niets af aan het feit dat de inval als een 
schending van de resolutie van de VR van 1 november 1947 kon worden be
schouwd. Nederland achtte zich dan wel niet officieel gebonden aan deze 
VR-resolutie en meende te kunnen handelen op basis van de eigen verant
woordelijkheid, maar de geheimzinnigheid rond deze actie zou kunnen wij
zen op een kwaad geweten. In het zicht van mogelijke overeenkomsten met 
de Republiek op militair en politiek gebied hebben "Batavia" en "Den Haag" 
het eigen gebied militair en politiek willen af ronden en lijnen willen verkor
ten, maar daarmee de propaganda van de Republiek tegen Nederland niet 
onbelangrijk geholpen. De Nederlandse militaire presentie in de Oost 
scheen, precies als met de militaire eenheden bij de Republiek het geval was, 
een eigen logica te volgen, waarvan Nederland de politieke en financiële ge
volgen nog zou ervaren.

Het Consulair rapport
Terwijl in Nederland de regering lijnen uitzette voor de politiek inzake de 

Oost na de politiële actie en het ingrijpen van de VR en daarover met de 
Tweede Kamer in de slag was gegaan, was in Indië zelf in vervolg op de re
solutie van de VR van 25 augustus 1947 de Consulaire Commissie met haar 
werk begonnen. In de eerste resolutie van de VR van 25 augustus 1947 was 
immers onder punt 5 aan de regeringen, welke leden van de VR waren en 
die in Batavia beroepsconsuls hadden, verzocht deze beroepsconsuls op te 
dragen gezamenlijk ter voorlichting van en als leidraad voor de VR versla
gen op te stellen over de toestand in de Republiek Indonesië na het aanne
men van de resolutie van de VR van 1 augustus 1947, ter zake van het nako
men van de bevelen tot het staken van het vuren, alsmede de toestanden 
welke heersten in de gebieden die militair bezet waren of waaruit gewapen
de bezettingstroepen krachtens overeenkomst tussen de partijen terugge
trokken zouden worden. Op 1 september 1947 had de Consulaire Commissie 
zich gevormd. Deze Commissie bestond uit de navolgende consuls-generaal 
in Batavia: Charles Eaton (Australië), Paul Vanderstichelen (België), Tsiang 
Chia-Tung (China), Etienne Raux (Frankrijk), Francis M. Shepherd (Enge
land) en Walter A. Foote (V.S.). Van deze consuls-generaal beschikten alleen 
de Amerikaan, de Chinees en de Belg over de nodige ervaring in Indië, reden 
waarom het State Department de terugroeping van Foote had opgeschort. De 
Australiër was een afgezant ad hoc, terwijl de Brit pas na het einde van de 
politiële actie in Indië was gearriveerd.730 Van 3 tot en met 27 september 1947 
trokken deze consuls-generaal door Nederlands en republikeins gebied, ein
digend met een bezoek aan de autoriteiten in Djocja en Batavia, om hun visie 
op de ontwikkelingen te vernemen. Daarnaast hebben militaire waarnemers 
van de betrokken naties - de Amerikanen gingen met acht officieren afkom
stig uit de persoonlijke staf van generaal McArthur pas eind september 1947 
hiervoor aan het werk - rapport uitgebracht over de handhaving van de or
der tot staakt-het-vuren en de militaire situatie in het algemeen.731
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De situatie die de Consulaire Commissie met de militaire rapporteurs in 
ogenschouw moesten nemen, was verre van rustig en zeer gecompliceerd. 
Schermutselingen tussen de onder Nederlands gezag staande troepen en re
publikeinse eenheden gingen voort. In de gebieden die bij de politiële actie 
waren ingenomen, waren republikeinse eenheden in zogeheten "pockets" 
achtergebleven. Deze eenheden voerden een guerilla tegen de Nederlandse 
troepen. Het gevolg was dat de Nederlandse troepen zich moesten bezig 
houden met de zuivering van de ingenomen gebieden, hetgeen een voort
zetting van de politiële actie kon betekenen en derhalve als strijdig met de 
order tot staakt-het-vuren kon worden beschouwd, tenzij de republikeinse 
troepen via bemiddeling van derden zouden worden geëvacueerd uit hun 
"pockets" of de Nederlandse troepen zich zouden terugtrekken naar de uit
gangsstellingen van vóór de politiële actie, zoals de Republiek verlangde. 
Bovendien was merkbaar dat de Republiek de bestandslijnen als eenzijdig- 
Nederlands beschouwde, alsook dat het als geoorloofd werd beschouwd 
patrouilles uit te voeren op "Nederlands" gebied en aanvallen uit te voeren 
op hetgeen als een militaire bedreiging van Nederlandse kant werd geïnter
preteerd. Djocja ging bovendien voort op te roepen tot verzet tegen Neder
land en een internationaal front ten gunste van het republikeinse standpunt 
op te bouwen. Eens te meer voelde de militaire leiding in Batavia dat voort
zetting van de actie en inname van Djocja nodig was, maar het Paleis gaf niet 
thuis. Van Mook had van zijn reis naar de V.S. geleerd dat Amerika in geen 
geval voortzetting van de actie op dat moment zou tolereren.732 Zuivering 
van de bezette gebieden was vooreerst de meest geboden weg. Daar had 
men eigenlijk te lang mee gewacht om de troepen in de uitgangsstellingen te 
houden voor een verdere actie tegen Djocja.733 Deze voorgenomen zuiverin
gen betekenden geen wijziging in de doelstellingen van de Nederlandse po
litiek. Van Mook gaf op 25 september 1947 officieel de verklaring uit dat de 
Nederlandse troepen niet zouden worden teruggetrokken, zolang de per
soonlijke vrijheid in het binnenland niet kon worden gegarandeerd.734 Hier
mee trachtte Van Mook niet alleen de militairen tegemoet te komen en de 
militaire druk op Djocja overeind te houden, maar bovenal de aarzelende 
houding van de bevolking in de ingenomen gebieden om te buigen ten gun
ste van Nederland. De hoop werd gekoesterd dat Djocja onder druk van de 
economische insnoering en de uitzichtloze militaire positie door de knieën 
zou gaan, maar de wens was in dit opzicht toch te veel de vader van de ge
dachten.735 De Republiek leek niet te buigen, al werden op diplomatiek ter
rein enige voelhorens in de richting van Nederland uitgestoken - dit zal nog 
nader aan de orde komen - om de kansen op nieuwe onderhandelingen te 
peilen. Het gevolg was dat de houding van de bevolking in de bezette gebie
den, die dan wel als niet-vijandig kon worden gezien, bepaald leek te wor
den door de kansen van deze of gene partij op succes.736

Zo kon aan de oostkust van Sumatra worden aangeknoopt bij illegale 
volksbewegingen uit de Japanse tijd, die zich gaandeweg in reactie op het
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optreden van de Midden-Sumatraanse TNI en Atjehse volkstroepen hadden 
ontwikkeld tot bolwerken van anti-republikeins verzet. De plaatselijke be
volking (bijvoorbeeld de Bataks en een minderheid als die van de immi
granten uit India) voelde zich bedreigd en zag de uitbreiding van het Ne
derlands gezagsgebied bij Medan in de politiële actie als een bevrijding. Be
woners van deze streek vroegen begin augustus 1947 aan de resident van 
Medan om onafhankelijkheid binnen de lijnen van "Linggadjati". Politieke 
bewegingen voor dit doel kwamen tot ontwikkeling; demonstraties onder
steunden dit; een voorbereidend comité voor de status van Oost-Sumatra 
(Soemetera Timoer) als semi-autonoom gebied (Daerah Istimewa = bijzonder 
gebied, deel van negara) binnen de toekomstige Indonesische federatie 
kwam tot stand (met tengkoe dr. Mansoer als voorzitter; tengkoe mr. Dzul- 
karnain was een van de belangrijkste leden en zou deel uitmaken van de 
Nederlandse vertegenwoordiging bij de CGD en van de Nederlandse be- 
standscommissie). De landvoogd heeft met een persoonlijk bezoek aan de 
oostkust van Sumatra zich overtuigd van de levensvatbaarheid van dit co
mité en vervolgens besloten het te erkennen als voorlopige Raad van de te
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vormen Daerah Istimewa Soemetera Timoer (8 oktober 1947). De Raad, aan
gevuld met vertegenwoordigers van nog enkele groepen, moest in samen
werking met de betrokken regeringscommissaris voor bestuursaangelegen
heden hoofdzakelijk statuut en organisatie voor dit gebied voorbereiden. De 
toekomst zag er voor dit gebied daarom niet slecht uit, omdat de oude zelf- 
bestuurders bereid leken hun aspiraties voor het herstel van de sultanaten in 
te ruilen voor een meer democratische bestuursvorm, al dreef het comité 
grotendeels op Maleise aristocraten en op aanhang onder een beperkt deel 
van de bevolking (Maleiers, Bataks). Van Mook zag de ontwikkeling op 
Oost-Sumatra als de eerste aaneengesloten en goed geleide beweging tegen 
het republikeinse bewind, waar zelfs begonnen kon worden met de opbouw 
van een eigen veiligheidsbataljon. Beel nam met voldoening van deze ont
wikkeling kennis en zou bij zijn bezoek aan Indië eind 1947 na aankomst in 
Batavia onmiddellijk doorreizen naar Oost-Sumatra. Zowel op grond van de 
wensen van de voorlopige Raad voor Oost-Sumatra als van de gegeven be
stuurlijke structuur is Oost-Sumatra vervolgens als toekomstige zelfstandige 
deelstaat in de Indonesische federatie (Negara) bij gouvernementsbesluit van 
25 december 1947 (nr. 1) aangewezen. In de loop van 1948 zou de verdere 
invulling van deze status plaatsvinden. Elders op Sumatra gingen in het Ne
derlands gezagsgebied de ontwikkelingen veel moeizamer, al was er overal 
wel wat in beweging gekomen. Zo was op Zuid-Sumatra (Palembang en 
omgeving), temidden van een weinig politiek geïnteresseerde bevolking, een 
comité ter voorbereiding van de status van Zuid-Sumatra als "daerah" tot 
stand gekomen. Dit comité echter kon, ook vanwege de banden van dit co
mité met gevestigde feodale en godsdienstige belangen, op weinig aanhang 
van betekenis bogen. Het comité heeft zich begin 1948 zelfs gericht op het 
bereiken van de status van "negara" voor geheel Zuid-Sumatra, maar het 
Nederlands bestuur heeft aanvankelijk weinig vertrouwen gehad in de pre
tenties van dit comité. In de loop van 1948 zou een Adviesraad van Zuid- 
Sumatra, onder voorzitterschap van Abdul Malik, tot stand komen die de 
negara-status binnen bereik zou brengen (Gouvernementsbesluit van 30 au
gustus 1948, nr. 4, betreffende Negara Soemetera Selatan). Hier zij aan toe
gevoegd dat de ten oosten van Sumatra gelegen eilanden Bangka, Billiton en 
de Riouw-archipel - waar in 1945-1946 het Nederlandse gezag vrijwel zonder 
tegenstand was hersteld - door de Nederlands-Indische regering in het zicht 
van de politiële actie tegen de Republiek tot gedeeltelijke autonomie waren 
opgestoten en derhalve leken te worden losgemaakt van de Republiek, 
waartoe de eilanden als bij Sumatra behorend door het Akkoord van Ling
gadjati werden gerekend. Bangka (225.000 inwoners) en Billiton (73.000 in
woners) golden door de tinwinning als economisch-strategisch zeer belang
rijke eilanden (zie over de tinwinning als sedert het voorjaar van 1947 ge
dacht onderpand voor Nederlandse leningen, in dit boek Band B, hoofdstuk
IV, par. V.4.c, pp. 1208-1209); de Riouw-archipel (160.000 inwoners) was van 
belang vanwege de grote bauxietvoorraden. Daarnaast was er op de eilanden
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sprake van een aanzienlijke rubber-, peper- en copraproduktie. De eilanden 
golden dank zij het snel na de vestiging van het Nederlandse gezag ingezette 
bestuurlijke en economische herstel als oases van rust en welvaart; de hoofd
stad van Bangka, Pangkal Pinang, kon trots de minderhedenconferentie 
(oktober 1946) huisvesten. Al in juni 1947 nam de landvoogd het standpunt 
in dat van invoeging van deze gebieden in republikeins gebied geen sprake 
kon zijn, zolang geen overeenstemming was bereikt omtrent een aantal rege
lingen van algemene aard. Voorts zou deze invoeging afhankelijk zijn van 
een volksraadpleging conform de bepalingen van het Akkoord van Ling
gadjati (art. 3 resp. art. 4.1). Aan de wens naar autonomie binnen de bedoel
de eilanden - op de Malino-conferentie hadden de vertegenwoordigers van 
de eilanden bij motie om een autonome status gevraagd - was al enigszins 
tegemoet gekomen. Bij ordonnantie van de landvoogd van 13 februari 1946 
(Ind. Stbl. 1946, nr. 17) was het mogelijk gemaakt voor gebieden, die niet tot 
het territoir van zelfbesturende landschappen behoorden, in afwachting van 
nadere voorzieningen gehele of gedeeltelijke overheidsbevoegdheid toe
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te kennen aan aan te wijzen overheidsorganen, waarmee het betrokken ge
bied op het niveau zou komen van een zelfbesturend landschap. Bij ordon
nantie van 18 januari 1947 (nr. 2) (Ind. Stbl. 1947, nr. 13) is deze mogelijkheid 
van toepassing verklaard voor het op tijdelijke voet in november 1946 inge
stelde administratieve gewest Bangka, Billiton en Riouw. In dit gewest was 
al bij besluit van de landvoogd van 10 december 1946 (nr. 8) (Ind. Stbl. 1947, 
nr. 138) in Bangka een voorlopige raad met adviserend karakter in het leven 
geroepen, waarnaast op Billiton onofficieel een dergelijke raad ontstond; ook 
op de Riouw-archipel was de wens naar de instelling van een eigen be
stuursorgaan met zelfstandige bevoegdheden boven gekomen. Op grond 
van de ordonnantie van 18 januari 1947 en in aansluiting op de bestuurlijke 
ontwikkelingen op de bedoelde eilanden besloot de landvoogd tot instelling 
van een Bangka-raad, een Billiton-raad en een Riouw-raad op 12 juli 1947 
(Ind. Stbl. 1947, nrs. 123, 124 en 125), waarmee de eilanden karaktertrekken 
gingen vertonen van een "daerah istimewa" zonder dat deze status werd 
vastgelegd. De definitieve indeling van deze gebieden, eventueel samen met 
Sumatraans gebied, werd open gehouden. Voor de Bangka-raad werden 
verkiezingen gehouden op 29 september 1947, waaruit een raad van 25 per
sonen voortkwam (14 Indonesiërs, 9 Chinezen, 2 benoemde Nederlanders); 
de Billiton-raad bestond na de verkiezingen van 9 december 1947 uit 18 le
den (12 Indonesiërs, 4 Chinezen, 2 benoemde Nederlanders); de Riouw-raad 
werd ingesteld op 1 augustus 1947, bestaande uit 15 benoemde leden (9 In
donesiërs, 4 Chinezen, 2 Nederlanders). De bedoelde eilanden zouden een 
eenheid gaan vormen in federatief verband. De voorzitter van de Bangka- 
raad, mr. Masjarif Gelar Datoek Bandaharo, zou als vertegenwoordiger van 
de voorlopige federatie optreden in de Nederlands-Indonesische delegatie 
bij de onderhandelingen met de republikeinen op de Renville (eind 1947 - be
gin 1948). Hij zou verder zijn stem geven aan de eind 1947 ontstane lobby 
van federaal-gezinde Indonesiërs (Komite Indonesia Serikat) en betrokken 
worden bij het overleg met leden van de Nederlandse regering op 4 januari 
1948 (zie in dit hoofdstuk onder par. V.b: Militaire en politieke onderhandelin
gen). Bij besluit van 23 juni 1948 (nr. 4) (Ind. Stbl. 1948, nr. 123) heeft de land
voogd de door de drie genoemde raden op 12 februari 1948 goedgekeurde 
federatieve regeling bekrachtigd, waarmee de federatie Bangka, Billiton en 
Riouw formeel was geboren.737

Op Sumatra mocht dan de Nederlandse pacificatie van de sedert 20/21 
juli bezette gebieden her en der in meer of mindere mate slagen en samen
werking tussen Nederlands gezag en de bevolking soms zelfs vruchtdragend 
worden genoemd, in de door Batavia gecontroleerde gebieden op Java en 
bijvoorbeeld op Bali was om een veelheid van redenen de republikeinse ge
dachte, naar Batavia wist, sterk. Met wat goede wil kon niettemin enige ver
betering in de bezette gebieden buiten Sumatra ten gunste van het Neder
lands gezag worden bespeurd. Een initiatief van Abdulkadir, de regerings
commissaris voor bestuursaangelegenheden voor West-Java, om ter uitvoe-
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ring van de "Linggadjati"-gedachte voor zijn ressort afgevaardigden aan te 
laten wijzen en bijeen te roepen voor de organisatie en verkiezing van een 
bestuur, leek een succesvolle aanzet voor een staatkundige organisatie als te
genwicht tegen de Republiek in te luiden.738 De eerste West-Java-conferentie 
(Bandoeng, 12-19 oktober 1947) zou de inleiding zijn voor de ontwikkelingen 
van een voorlopige eigen bestuursorganisatie in West-Java, waarvoor de 
grondslag werd gelegd op de twee vervolgconferenties (december 1947; fe- 
bruari-maart 1948). Op deze ontwikkelingen in bezet republikeins gebied in 
West-Java zal nog nader worden ingegaan onder par. V.b. in: Militaire en poli
tieke onderhandelingen: Nederland herformuleert CGD-voorstellen tot een laatste 
bod onder militaire tijdnood en federale successen (jaarwisseling 1947/1948), wan
neer de onderlinge wrijvingen tussen Nederland en de Republiek aan de 
vooravond van de akkoorden van januari 1948 worden beschreven. Er was 
derhalve op politiek terrein in bezet gebied wel wat op gang gekomen of ge
bracht. Was het echter allemaal niet te laat om de stemming van de bevol
king te doen omslaan ten gunste van de door Nederland gewenste gang van 
zaken en daardoor de Republiek daadwerkelijk politiek droog te leggen?

Temidden van deze militaire schermutselingen en de tamelijk wanhopige 
pogingen aan Nederlandse kant om de bezette gebieden politiek in te pal
men en het sociaal-economisch herstel ter hand te nemen, moest de Consu
laire Commissie haar werk doen. Aan Nederlandse zijde werd, vooral door 
Elink Schuurman (DIRVO) die formeel het meest met deze Commissie van 
doen had, weinig optimisme gekoesterd over de uitslag van het onderzoek 
van deze Commissie.739 Uit de gesprekken over en weer bleek dat de con
suls-generaal van Australië, Engeland en Frankrijk op de lijn zaten dat Ne
derland, gegeven de positie van de Republiek en het ingrijpen van de VR, er 
beter aan deed de troepen terug te trekken, eventueel onder controle van de 
VR. De halfslachtige houding inzake de politiële actie achtten zij fataal 740 
Frankrijk, anders nogal op de hand van Nederland, bleek in zijn consul- 
generaal een persoon te hebben, die zich geïrriteerd toonde over uitlatingen 
van sommige Nederlanders in Batavia over de Franse politiek in Indo- 
China.741 Diplomatieke acties werden in Londen en Parijs in opdracht van 
"Den Haag" ondernomen om te trachten de consuls-generaal van de betrok
ken landen een minder anti-Nederlands standpunt te doen innemen 742 In 
wezen kon Nederland slechts op volledig begrip rekenen bij de consuls- 
generaal van de V.S. en België, terwijl de Chinese consul-generaal - begrijpe
lijk gezien de belangen van de Chinese bevolkingsgroep die hij zocht te be
hartigen tegenover Batavia en Djocja - een weifelende houding innam.743

De sombere voorgevoelens aan Nederlandse kant over het rapport van de 
Consulaire Commissie werden in ieder geval gelogenstraft door het voorlo
pig rapport van 22 september 1947. Het stuk werd in een van de berichten 
uit Batavia zelfs als "fair" betiteld.744 De Nederlandse analyse van de ontsta
ne problematiek werd tot op zekere hoogte overgenomen. Zo werd gecon
stateerd dat de Nederlandse opmars een "speerpunten"-operatie was ge-
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weest, waardoor republikeinse eenheden achter de linies terecht waren ge
komen en guerillas overal werden gesignaleerd; dat de verschroeide-aarde- 
politiek van de Indonesiërs, plunderingen en moordpartijen (speciaal gericht 
op de Chinezen) sedert het begin van de militaire actie achter de Nederland
se linies waren geïntensiveerd; dat de Indonesiërs de Van-Mook-Iijn niet ac
cepteerden, ten gevolge waarvan militaire botsingen onvermijdelijk waren 
ondanks het bevel tot het staakt-het-vuren. Voornamelijk als gevolg van dit 
alles constateerde de Commissie dat de order tot het staakt-het-vuren niet 
werd nagekomen. De Commissie achtte het onmogelijk in de gegeven situa
tie het staakt-het-vuren effectief te doen controleren, laat staan te zorgen dat 
het daadwerkelijk werd nagekomen.745

Het voorlopig rapport van de Consulaire Commissie had zich derhalve 
beperkt tot het constateren van de feiten, die de beweringen van Batavia 
schenen te onderstrepen. De Commissie had ervan afgezien om aanbevelin
gen te doen. Dat zou buiten de resolutie van 25 augustus 1947 hebben gele
gen. Aan Nederlandse kant bleef men echter bevreesd voor het eindrapport, 
gezien de opvattingen van een deel van de Consulaire Commissie. Van 
Mook heeft nog getracht de houding van de Brit, de Fransman en de Chinees 
te beïnvloeden.746 Heeft dit effect gehad?747 In ieder geval was het eindrap
port van de Consulaire Commissie voor Nederland niet ongunstig. Natuur
lijk was dit eindrapport, dat op 14 oktober 1947 werd uitgebracht en op 22 
oktober 1947 werd gepubliceerd, een compromis tussen de pro-Nederlandse 
opvattingen (V.S.; België), de pro-republikeinse groep (Frankrijk, Engeland, 
Australië) en de weifelende Chinees.748 De lijn van het voorlopig rapport 
werd echter aangehouden, zodat ook dit rapport als "fair" moet worden ge
kenschetst. De samenvatting van dit eindrapport luidde als volgt:
- De orders tot het staakt-het-vuren waren wel uitgevaardigd, maar beide 

partijen wantrouwden eikaars oprechtheid op dit punt en geen van de 
partijen had een poging gedaan een overeenkomst hierover tot stand te 
brengen.

- Terwijl de republikeinse regering het bevel had gegeven dat de troepen 
op hun plaats zouden blijven en de vijandelijkheden zouden staken, zag 
de Nederlands-Indische regering het als een plicht binnen de zelf bepaal
de lijnen orde en rust te herstellen.

- Door de snelle militaire operaties aan Nederlandse kant waren aanzienlij
ke republikeinse eenheden ingehaald. Deze eenheden, op hun plaats ge
houden door het bevel tot het staakt-het-vuren, werden door de zuive
ringsacties van de troepen onder Nederlands gezag getroffen, ten gevolge 
van de Nederlandse interpretatie van dit bevel. De republikeinse regering 
had daarop het bevel aan de troepen gegeven zich te verdedigen en zich 
te verzetten tegen troepenbewegingen binnen Nederlands gebied. De ver
schillende interpretaties van de order tot het staakt-het-vuren maakten het 
derhalve volgens de Commissie onmogelijk dit bevel na te komen.
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- Naast de acties van de reguliere troepen onderscheidde de Commissie in 
haar eindrapport het optreden van benden, die moordden, brand stichtten 
en plunderden.

- Geconstateerd werd dat de bevolking in aanzienlijke mate al te lijden had 
van het banditisme en de verschroeide-aarde-politiek, verhevigd na de 
politiële actie. De Chinezen waren hierbij in het bijzonder het mikpunt.

- In Nederlands en republikeins gebied werden in moeilijke omstandighe
den bestuur en economie hersteld. In het Nederlands gebied was de vrees 
voor het banditisme en voor republikeinse wraak in de toekomst levend. 
In het republikeins gebied waren de gevolgen van de onderbreking in de 
normale handel voelbaar, al was de voedselsituatie in het algemeen nog 
goed te noemen, met de kans op verslechtering binnen enkele maanden.

- De bovenlaag van de Indonesiërs, op niet meer dan 5% van de bevolking 
geschat, bestond volgens dit rapport praktisch geheel uit nationalisten, 
gericht op een of andere vorm van onafhankelijkheid, al behoefde dat niet 
noodzakelijkerwijs te leiden tot steun aan de Republiek. De Nederlanders 
werden als zodanig niet gehaat en hun bijdrage aan het laten draaien van 
het land werd als essentieel beschouwd.749
Hoewel het rapport, anders dan aanvankelijk in Den Haag en Batavia was 

gevreesd, aan de Nederlandse visie op de moeilijkheden bij het handhaven 
van de order tot het staakt-het-vuren de nodige ruimte had geboden, kon 
niet worden ontkend dat in gelijke mate het republikeinse standpunt aan de 
orde was gekomen. Van Mook had zich dan ook gestoten aan de wijze waar
op Nederland als souverein in Indië op gelijke hoogte was gesteld met de 
Republiek. Als voorbeeld van de wijze waarop de Republiek volgens hem in 
dit rapport was ontzien, noemde hij in een analyse voor "Den Haag" het on
derscheid in het rapport tussen rondtrekkende benden en het reguliere re
publikeinse leger. Volgens de landvoogd waren benden en dit leger in gelijke 
mate betrokken bij de excessen.750 Van de ware aard van het republikeinse 
wanbeheer en terreursysteem had de Commissie naar de stellige overtuiging 
van Van Mook geen duidelijk beeld.751 De Republiek was immers naar zijn 
zienswijze een meester in het vertonen van propagandistisch aantrekkelijke 
beelden.752 In het kabinetsberaad van 3 november 1947 kwam minister 
Jonkman tot de slotsom dat het rapport een poging was tot weergave van de 
wederzijdse standpunten. De objectieve waarheid was echter hierdoor vol
gens hem niet aan de dag getreden.753 De analyses van Van Mook en Jonk
man bewezen echter tevens dat het rapport beantwoordde aan de betrokken 
resolutie van de VR van 25 augustus 1947. Het rapport was bruikbaar als op
stapje naar onderhandelingen tussen de twee partijen ter overbrugging van 
de wederzijdse interpretaties van de order tot het staakt-het-vuren. Zoals 
Jonkman in de vergadering van de ministerraad van 10 november 1947 op
merkte, was het immers zonneklaar dat het zoeken naar een modus voor de 
militaire vraagstukken prealabel was.754 Het rapport was dan ook voor de 
VR reden nogmaals aan te dringen op een overeenkomst tussen de partijen
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op dit punt en op een bijdrage van de Commissie van Goede Diensten bij het 
bereiken ervan, zoals de resolutie van 1 november 1947 zou aangeven.

De VR-resolutie van 1 november 1947
Op 29 september 1947 zond de vice-premier van de Republiek, Gani, een 

telegram aan de voorzitter van de VR met klachten over de wijze waarop het 
Nederlandse gezag zich liet gelden in de bezette gebieden en tegenover de 
Republiek. De pretentie van het Nederlands gezag dat de Van-Mook-lijn 
daadwerkelijk bezet gebied inhield, werd bestreden. De Nederlandse con
trole gold slechts enkele steden en de betrokken verbindingen, maar niet het 
binnenland, dat nog onder controle van de Republiek zou staan. Het tele
gram noemde het dan ook vanzelfsprekend dat de gevechten ten gevolge 
van zuiveringsacties en patrouilles doorgingen. Voor de Republiek waren de 
Nederlandse acties in het binnenland een vorm van bendewezen, waartegen 
werd opgetreden. De Nederlands-Indische regering werd beschuldigd door 
middel van allerlei vormen van intimidatie republikeinse gezagsdragers in 
bezet gebied te dwingen in dienst te treden van het gezag van Batavia, ten
einde de buitenwacht te doen geloven dat voldoende "constructieve" ele
menten beschikbaar waren om zonder de Republiek het land te kunnen be
sturen. De Nederlanders gingen voort, aldus dit telegram, om met behulp 
van "Quislings" naar de lijnen van de verdeel-en-heers-politiek marionetten- 
staten in te richten in weerwil van de resoluties van de VR, teneinde de Re
publiek te wurgen.755 Het telegram, dat een goed inzicht gaf in de republi
keinse visie op de ontwikkelingen in Indië, bood met het interimrapport van 
de Consulaire Commissie voldoende stof voor een debat in de VR. Het 
staakt-het-vuren, zo bleek uit beide stukken, werd niet gehandhaafd. Aange
zien de Australische vertegenwoordiger in de VR enkele dagen eerder al om 
een plaatsing van de Indonesische kwestie op de agenda van de VR had ge
vraagd naar aanleiding van het genoemde interimrapport, kon het republi
keinse telegram de urgentie hiervan slechts onderstrepen. Gromyko (SU) 
stelde daarom voor hiervoor royaal de tijd te nemen: op 3 oktober 1947 
kwam de Indonesische kwestie wederom in behandeling bij de VR.

De Australiër Evatt zag in het interimrapport van de Consulaire Commis
sie, waarvan de inhoud openbaar werd gemaakt, reden om de Commissie 
van Goede Diensten zo spoedig mogelijk bijeen te laten komen om een op
lossing van de gerezen problemen - namelijk de voortdurende vijandelijkhe
den - te vinden. Hij diende een daartoe strekkende motie in. Vervolgens 
kwam Gromyko met beschuldigingen jegens Nederland als de agressor in 
Indië en met kritiek op het interimrapport van de Commissie, dat niet objec
tief zou zijn. Zo achtte de Sovjet-afgevaardigde de verschroeide-aarde- 
politiek een logisch antwoord op agressie. Hij legde de VR een ontwerp
resolutie voor, waarin om terugtrekking van de troepen op de posities van 
de status-quo-ante werd gevraagd. De Nederlandse vertegenwoordiger, am
bassadeur Van Kleffens, die met Pillai (India), het oud-Tweede Kamerlid 
Palar (Republiek) en Romulo (Philippijnen) achter de raadstafel was uitge-
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nodigd, heeft nog eens op basis van informatie uit Batavia breeduit de Ne
derlandse visie op de republikeinse interpretatie van het bestand uiteengezet 
en nogmaals de Republiek gekenschetst als een kleine groep van tirannieke, 
door Japan in het zadel gehesen figuren. Daarbij overhandigde Van Kleffens 
ook de nodige documentatie aan het secretariaat. Nederland bleef zich ver
antwoordelijk achten voor de veiligheid van de bezette gebieden en bijge
volg achtte Van Kleffens het Sovjet-voorstel onaanvaardbaar. Tegen de Aus
tralische resolutie had hij geen bezwaar. Deze resolutie werd in stemming 
gebracht en verwierf 9 stemmen voor en twee onthoudingen (Sovjet-Unie; 
Polen).756

Op 7 oktober 1947 ging de behandeling van de Indonesische kwestie in de 
VR voort met betogen van de vertegenwoordigers van India, Polen, China en 
de Republiek. India (Pillai) en Polen (Katz-Suchy) hekelden het Nederlands 
gedrag in Indië en oefenden scherpe kritiek uit op de rede van Van Kleffens, 
die als zeer eenzijdig en weinig vredestichtend werd afgeschilderd.757 De 
kritiek op het onverzoenlijke karakter van de redevoering van Van Kleffens 
sneed hout. Van Mook vroeg op 8 oktober 1947 aan de minister van O.G. a.i., 
Beel, om de toon tegen de republikeinse regering in Den Haag en te Lake 
Success (VR) enigszins te matigen en vooral positief te richten op de samen
werking met behoorlijke en bekwame nationalisten, teneinde aan de opbouw 
van Indonesië en de vorming van de VSI te kunnen gaan werken. Minister 
Drees heeft in het kabinetsberaad van 13 oktober 1947 de nadruk op de 
wantoestanden in de Republiek gesteld tegenover het feit dat tevoren te 
weinig aandacht aan die toestanden was besteed. Hij achtte de positie van 
Nederland in de wereld door deze onevenwichtigheid in de voorlichting 
aanmerkelijk verzwakt.758 Het betoog van Van Kleffens lokte uiteraard de 
nodige reacties uit. Katz-Suchy (Polen) bracht tegenover de opsomming door 
Van Kleffens van de wreedheden aan republikeins zijde het optreden van 
Nederlandse troepen op Zuid-Celebes in 1946 in het geding en wel door een 
artikel uit Vrij Nederland van 14 juli 1947 over deze zaak voor te lezen. Hij en 
Pillai (India) wensten terugtrekking van de troepen op de lijnen van vóór de 
politiële actie. De Chinese vertegenwoordiger (T.F. Tsiang) meende eveneens 
dat Van Kleffens te veel het accent op de wreedheden van de tegenpartij had 
gelegd en vervolgens de Republiek had veroordeeld. Hiermee kon de Chi
nees niet akkoord gaan. Alvorens de VR echter tot verdere maatregelen zou 
besluiten, moest de VR volgens hem het definitieve rapport afwachten. Wel 
drong hij er al vast op aan dat de Commissie van Goede Diensten (CGD) de 
partijen tot elkaar zou brengen. Palar overdreef vervolgens namens de Re
publiek op dezelfde wijze als Van Kleffens voor Nederland had gedaan. Ne
derland had volgens hem - blijkens het interimrapport - niet gehandeld naar 
de letter en geest van de VR-oproep tot beëindiging van de vijandelijkheden. 
Nederland overwoog volgens Palar voortzetting van de actie ondanks de VR 
en de V.N., een bewering die nog nader in dit verhaal zal worden getoetst 
aan de hand van de discussies binnen het Nederlandse kabinet in het najaar
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van 1947 over de militaire wensen van de landvoogd in Indië. Terugtrekking 
van de troepen werd ook door Palar gewenst. Met betrekking tot de aan
staande werkzaamheden van de CGD bepleitte hij dat deze zouden geschie
den buiten Nederlands en republikeins gebied, een pleidooi dat door de be
schikbaarstelling van de USS Renville door de V.S. als onderhandelingsoord 
op de rede van Batavia is gerealiseerd. Verder wenste Palar dat in ieder ge
val bindende arbitrage in een nieuwe politieke regeling zou worden opge
nomen om een eenzijdige Nederlandse interpretatie en optreden zoals voor
heen te vermijden. Ook Palar keerde zich fel tegen Van Kleffens en bracht 
ook in korte bewoordingen de Zuid-Celebes-affaire ter sprake.759

De V.S.-vertegenwoordiger (W.R. Austin) opende op 9 oktober 1947 de 
debatten in de VR met een betoog, waarin hij stelde dat het Sovjet-voorstel 
tot terugtrekking van de troepen niet spoorde met art. 40 van het Handvest. 
In dit art. 40 werd weliswaar de VR gemachtigd op betrokken partijen bij een 
bedreiging van de vrede een beroep te doen zich te gedragen overeenkom
stig bepaalde gewenste voorlopige maatregelen, maar daarbij was aangete
kend dat dit geen afbreuk mocht doen aan de rechten, eisen of positie van 
deze partijen. De VR had volgens de Amerikaan geen bewijzen dat de voor
gestelde actie (het Sovjet-voorstel) geen afbreuk zou doen aan de partijen 
conform art. 40, zodat de VR zeker niet op basis van het interimrapport tot 
een oordeel over de uitwerking van het Sovjet-voorstel kon komen. De 
kwestie van de terugtrekking van de troepen was meer een zaak in het kader 
van een overeenstemming middels de CGD, die op 3 oktober 1947 voor het 
eerst bijeen was geweest. De Belg Van Langenhove steunde voluit het Ne
derlandse standpunt. De Republiek had volgens hem de beweringen van 
Van Kleffens niet weerlegd. Terugtrekking van de troepen zou slechts neer
komen op het oprukken van de republikeinse eenheden, met alle gevolgen 
van dien. Het ware beter het definitief rapport van de Consulaire Commissie 
af te wachten en bovendien als VR het oog te houden op de bevordering van 
de verwezenlijking van de aspiraties van de verschillende volken in Indone
sië in een geest van werkelijke samenwerking. In aansluiting hierop wees 
Van Kleffens op de resultaten in Oost-Indonesië en West-Borneo om aan te 
geven hoezeer Nederland werkte aan de verwezenlijking van die nationale 
aspiraties. Met de Republiek als zodanig zou Nederland geen geschil heb
ben. Het ging slechts om de inzet van de middelen en de snelheid. Met het 
beginsel van emancipatie zou Nederland geen probleem hebben. De Philip
pijnse afgevaardigde zag wel wat in het Sovjet-voorstel, indien door de re
publikeinse autoriteiten aan de VR de verzekering zou kunnen worden ge
geven dat zich geen excessen zouden voordoen. Op basis hiervan zou terug
trekking van de troepen kunnen worden overwogen na aanbevelingen 
daartoe van de CGD. Vervolgens kwam Gromyko (SU) nogmaals Nederland 
hekelen, waarbij hij het interimrapport van de Consulaire Commissie en pas
sant meenam. De voorzitter van de VR (de Brit Cadogan) stelde daarop voor
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om eerst het definitieve rapport van de Consulaire Commissie af te wachten, 
maar daar voelde Hodgson (Australië) niets voor.760

Op 11 oktober 1947 meende de Braziliaanse vertegenwoordiger in de VR 
dat het Sovjet-voorstel onuitvoerbaar was. De Poolse afgevaardigde onder
streepte nogmaals het belang van het Sovjet-voorstel, waarbij hij de Ameri
kaanse stellingname bestreed. Dat laatste deed ook de Australiër Hodgson, 
die evenwel het Sovjet-voorstel niet praktisch vond vanwege de kans op een 
verplaatsing van de confrontatie tussen de legers. Om de troepen te scheiden 
en een betere sfeer voor het werk van de CDG te scheppen, stelde hij bij re
solutie voor dat de troepen van beide partijen 5 km. zouden worden terug
getrokken van de lijn van 1 augustus 1947. De Brit Cadogan achtte de bedoe
lingen van beide resoluties goed, maar ze evenzeer onuitvoerbaar. Hij stelde 
bij resolutie voor om eerst een voorlopige demarcatielijn, aanvaard door bei
de partijen, door middel van de CGD en de Consulaire Commissie te doen 
vaststellen. Dit zou het eerste doel van de CGD moeten zijn, waartoe de 
Consulaire Commissie zou kunnen bijdragen door voorstellen in die richting 
te doen. Na een kort betoog van Palar over de Nederlandse schending van 
het bestand, verklaarde het Franse lid van de VR zich voorstander van het 
Britse voorstel, evenzo de Belg Van Langenhove, die een amendement van 
formele strekking op het Britse voorstel indiende. Dit voorstel werd door 
Engeland overgenomen. Australië wees echter het Britse voorstel af. Neder
land op zijn beurt achtte het Australische voorstel overbodig en verklaarde 
zich niet te zullen verzetten tegen het Britse voorstel, onder voorbehoud van 
de nadere instructie van de regering in Den Haag. Van Mook had zijn me
ning over het Australische voorstel snel klaar: hij liet Van Kleffens weten dat 
dit voorstel op onoverkomelijke bezwaren stuitte. De situatie van 1 augustus 
1947 was volgens Van Mook niet te reconstrueren. Uitvoering van het voor
stel zou neerkomen op het prijsgeven van grote gebieden aan terreur en cha
os, aldus de landvoogd. Zoals hij ook desgevraagd tegenover de Belgische 
consul-generaal - daartoe vanuit New York door de Belgische vertegen
woordiger in de VR geïnstrueerd - verklaarde, zou een dergelijk voorstel 
door de tegenpartij slechts kunnen worden opgevat als een terugdrijven van 
de Nederlandse troepen, hetgeen het signaal zou zijn voor massale vlucht 
van de bevolking uit vrees voor wraakacties. De landvoogd achtte iedere te
rugtrekking van de Nederlandse troepen fataal voor de Nederlandse positie, 
omdat alleen de verzekering van de blijvende aanwezigheid van de Neder
landse troepen de medewerking van goedwillende Indonesiërs zou kunnen 
waarborgen.761 Hoe logisch het standpunt van Van Mook ook leek, het pre
ludeerde op de status van de bezette gebieden en zou derhalve politiek on
verkoopbaar zijn. Gelukkig behoefde Van Kleffens zich nog slechts nader uit 
te spreken over het Britse voorstel.

In het kabinet in Den Haag is op 13 oktober 1947 het Britse voorstel be
sproken. Discussie ontstond over de vraag tot wie de voorstellen uit de Britse 
ontwerp-resolutie zich zouden richten. Ook werden de "goede diensten" van
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de CGD volgens Beel al ingevuld, nog voor het CGD-werk was gestart. Aan 
de andere kant vond Jonkman het logisch dat dit punt - de demarcatielijn - 
voorop werd gesteld. Op voorstel van Fiévez werd besloten het Britse voor
stel aanvaardbaar te achten onder de clausule dat begrepen werd dat voor
stellen over de demarcatielijn als deel van de "goede diensten" van de CGD 
aan de partijen zouden worden voorgelegd. In geen geval wilde de regering 
in Den Haag dat deze voorstellen aan de VR zouden worden gedaan, met 
alle complicaties omtrent de bevoegdheid van de VR in het conflict van 
dien.762

Inmiddels was de samenvatting van het definitieve rapport van de Con
sulaire Commissie bij de VR binnengekomen en onmiddellijk door het se
cretariaat onder de leden van de VR verspreid. Juist het compromiskarakter 
van dit rapport, dat doorklonk in de samenvatting, zorgde ervoor dat de 
verschillende sprekers in de VR zich gesterkt meenden te zien door de con
clusies van de Commissie. Zo zag de Poolse vertegenwoordiger in de VR op 
14 oktober 1947 in de samenvatting van het rapport reden te stellen dat de 
VR niet langer mocht wachten. De Nederlandse troepen gingen kennelijk 
voort met aanvallen. Het Britse voorstel wees hij als een op Nederland toege
sneden stuk af. Terugtrekking van de troepen aan beide zijden bleef gebo
den. De Sovjet-afgevaardigde wees alle westerse ontwerp-resoluties af. Het 
eigen voorstel achtte hij de enige weg om aan de vijandelijkheden, die door 
de Nederlandse interpretatie van de beslissing van de VR voortgingen, een 
adequaat einde te maken. De Columbiaan hield een anti-Nederlands betoog, 
al trachtte hij ook nog een praktische weg te bewandelen. De VR zou volgens 
hem de mogelijke interpretatie van de order tot het staakt-het-vuren moeten 
vaststellen. Syrië kwam tot de conclusie dat de voorstellen van Engeland en 
Australië niet erg praktisch waren, zodat hij het Sovjet-voorstel prefereerde, 
al wenste hij daaraan bepalingen toegevoegd te zien omtrent de vrijlating 
van gijzelaars, de afkondiging van amnestie voor politieke gevangenen en 
garanties voor de uitvoering van een en ander. De Chinese afgevaardigde 
concludeerde dat de samenvatting van het Consulair rapport onpartijdig 
was. Hij voelde veel voor het Sovjet-voorstel, maar hij had niet de indruk dat 
bij toepassing van dit voorstel (de terugtrekking van de troepen) de situatie 
zou opklaren. Het kwam er op neer dat hij de nadruk wenste gelegd te zien 
op de oplossing van de onderliggende problemen, waarvoor hij "Ling
gadjati" via bemiddeling van de CGD een weg achtte. Het leek er derhalve 
op dat geen van de ontwerp-resoluties veel kans maakte, terwijl aan de an
dere kant de Consulaire Commissie had geconstateerd dat de oproep tot het 
staakt-het-vuren niet werd nagekomen. De VR moest om gezichtsverlies te 
voorkomen tot een gezamenlijke aanbeveling tot uitvoering van deze oproep 
geraken. Precies als eind augustus 1947 hebben ook hier de V.S. de kans ge
roken constructief in te grijpen en aldus tegenover de buitenwacht en de ei
gen bevolking het imago van vredestichter en anti-koloniale mogendheid te 
kunnen profileren.763
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Nadat de Republiek officieel aan de VR had laten weten terugtrekking van 
de Nederlandse troepen ante bellum te wensen, kwam op 22 oktober 1947 de 
Indonesische kwestie wederom voor het voetlicht van de VR. Het volledige 
Consulaire rapport was inmiddels verspreid. Nadat de Australiër het eigen 
resolutie-ontwerp had aangevuld met een beroep op de militaire adviseurs 
van de Consulaire Commissie om op de terugtrekking van de troepen toe te 
zien en de Philippijn had aangedrongen op zwaarwegende stappen van de 
kant van de wereldorganisatie om hoe dan ook het staakt-het-vuren af te 
dwingen, kwam de Amerikaan Austin met een ontwerp-resolutie op tafel, 
die tevoren al via de "wandelgangen" in Batavia en Den Haag bekend was 
geworden en daar de nodige verontrusting had gewekt.764 Het is "Den 
Haag" gelukt om vóór de officiële indiening van de Amerikaanse ontwerp
resolutie in de VR daaruit een verwijzing naar art. 40 van het Handvest te 
doen verwijderen.765 De Nederlandse regering achtte een dergelijke openlij
ke verwijzing een inbreuk op de eigen soevereiniteit en bovendien een uit
daging om het gehele vraagstuk van de bevoegdheid van de VR in de Indo
nesische kwestie weer op te rakelen. De Amerikanen moeten begrepen heb
ben dat hun diplomatieke VR-succes daarbij schade zou kunnen oplopen.

Na een historisch overzicht te hebben gegeven van de stand van zaken in 
de bemoeienis van de VR met de Indonesische kwestie, stelde Austin dat de 
regeling op lange termijn van het geschil het eigenlijke probleem was. Aan
gezien beide partijen "Linggadjati" nog zouden aanvaarden - al is daarover 
tussen Nederland en de Republiek op deze zitting van de VR in het najaar 
van 1947 over de Indonesische kwestie geen gezamenlijk punt in de redevoe
ringen bereikt -, moest de hoop gevestigd blijven op het succes van het werk 
van de CGD. Het stopzetten van de vijandelijkheden was een eerste vereiste 
om tot hervatting van de onderhandelingen te komen. De Amerikaan wilde 
niet ingaan op een van de methoden tot daadwerkelijke scheiding van de 
Vechtende partijen, zoals die in de ontwerp-resoluties naar voren waren ge
bracht. De V.S. gingen ervan uit dat beide partijen een overeenkomst wilden 
bereiken, waarbij CGD en Consulaire Commissie met hun militaire adviseurs 
konden helpen. De ontwerp-resolutie van de Amerikanen constateerde op 
basis van de samenvatting van het rapport van de Consulaire Commissie dat 
het staakt-het-vuren niet geheel werd nagekomen en dat de beide partijen 
geen pogingen hadden gedaan met elkaar tot overeenstemming te komen 
over de uitvoering van de resolutie van 1 augustus 1947. De ontwerp
resolutie riep vervolgens beide partijen op met elkaar in overleg te treden 
(Chinees amendement: hetzij rechtstreeks of door bemiddeling van de CGD), 
omtrent de middelen, die zouden moeten worden toegepast om aan de re
solutie van 1 augustus 1947 uitvoering te geven en om in afwachting van de
ze overeenstemming alle (direct of indirect: geschrapt op Nederlands ver
zoek) in strijd met de resolutie zijnde handelingen (Chinees amendement: of 
aansporing daartoe) te beëindigen (Chinees amendement: en om de passen
de maatregelen te nemen ter bescherming van leven en eigendom). De CGD
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werd gevraagd partijen bij te staan bij het bereiken van een overeenkomst of 
van een regeling ter uitvoering van de resolutie van 1 augustus 1947; de 
Consulaire Commissie werd verzocht, samen met haar militaire hulpkrach
ten, de CGD haar diensten ter beschikking te stellen. Op 27 oktober 1947 
heeft Austin hieraan een alinea toegevoegd, die moest voorkomen dat Ne
derland voortging met het zuiveren van de gebieden binnen de Van-Mook- 
Iijn. Basis hiervoor was zijn bestudering van het volledige rapport van de 
Consulaire Commissie, in het bijzonder het verslag van het onderhoud van 
de Consulaire Commissie met een delegatie van de Nederlands-Indische re
gering onder aanvoering van generaal Spoor.766 Austin stelde voor om te be
palen (in de resolutietekst: deelt de betrokken partijen, de CGD en de CC 
mede) dat de VR-resolutie van 1 augustus 1947 moest worden uitgelegd als 
te betekenen dat het gebruik van de strijdkrachten van elk der partijen door 
militaire (later geworden: vijandelijke) actie om substantieel het territorium, 
zoals onder controle door een van de partijen op 4 augustus 1947, uit te brei
den (definitieve versie: om haar gezag uit te breiden over het gebied, dat zij 
op 4 augustus 1947 niet had bezet) ongeoorloofd was (Chinees amendement: 
in strijd is met de resolutie van de VR van 1 augustus). Hieraan is door een 
subcommissie, waarvan Australië, België, China en de V.S. deel uitmaakten, 
nog toegevoegd een passage over de terugtrekking van de troepen: mocht 
blijken dat enig terugtrekken van strijdkrachten noodzakelijk was, dan ver
zocht de VR de partijen zo spoedig mogelijk de in zijn resolutie van 25 au
gustus 1947 genoemde overeenkomsten met elkaar te sluiten. Dit laatste be
tekende: terugtrekking alleen na onderling overleg.767

Van Kleffens heeft in een eerste reactie op 22 oktober 1947 gesteld dat niet 
kon worden volstaan met de constatering dat het bestand niet was nageko
men, maar dat de VR moest nagaan waarom van de resolutie betreffende het 
staakt-het-vuren was afgeweken. De Nederlandse regering had gemeend dat 
het nakomen van deze resolutie in weerwil van de belangen van de vreed
zame bevolking een misdaad zou betekenen. Het Amerikaanse voorstel 
achtte Van Kleffens niet realistisch, omdat bijvoorbeeld Djocja te vijandig 
gezind was om onderhandelingen vruchtbaar te doen zijn. Ook hield dit 
voorstel geen rekening met de noodzaak in bepaalde gevallen van de oproep 
tot het staakt-het-vuren te moeten afwijken. Toch sloot Van Kleffens niet uit 
dat de CGD zou kunnen helpen een blijvende en bruikbare regeling van de 
verhouding tussen Nederlanders en de volken van Java en Sumatra te berei
ken, zoals dat al geschied was met de volken van Oost-Indonesië en West- 
Borneo. Voor Gromyko (SU) was het Amerikaanse voorstel onaanvaardbaar, 
omdat het stuk niet inging op de werkelijke problemen in Indonesië. Die 
problemen werden door Palar nog eens kort onderstreept; hij drong dan ook 
op grote spoed aan, voordat de VR uiteenging om op 27 oktober 1947 de de
batten te hervatten.768

Aan Den Haag seinde Van Kleffens dat hij voor een nader standpunt over 
de Amerikaanse ontwerp-resolutie eerst wilde afwachten hoe de verdere re-
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acties in de VR zouden zijn. Zelf had hij de neiging om niet in te gaan op al
lerlei details die met de militaire situatie samenhingen, maar alles te plaatsen 
in het licht van de noodzaak politieke ontspanning te bereiken. Het Consu
lair rapport wilde hij, tenzij anders geïnstrueerd, als een faire schildering 
aanvaarden.769 Van Boetzelaer liet daarop weten dat politieke ontspanning 
gebaseerd diende te zijn op het stopzetten van de vijandelijkheden en de er
kenning dat het ook om een intern Indonesisch conflict ging en om een bot
sing van onderscheiden verantwoordelijkheden conform het Akkoord van 
Linggadjati.770 Van Kleffens, die ook nog instructies kreeg hoe delen van het 
Consulair rapport te hanteren, heeft vervolgens grote moeite gehad om zeke
re vrijheid van handelen voor Nederland binnen de bezette gebieden te be
houden tegen de mogelijke interpretatie van het Amerikaanse voorstel in om 
in de bezette gebieden de status quo op te leggen.

De zitting van de VR op 27 oktober 1947 begon met een anti-Nederlandse 
redevoering van Pillai (India), mogelijk een afspiegeling van de vergeefse 
poging van de kant van India om een bemiddelende rol tussen de Republiek 
en Nederland te kunnen spelen (zie hieronder). Uit het Consulair rapport 
werd het nodige gelicht om aan te geven dat Nederland de oproep tot het 
staakt-het-vuren had genegeerd. Hij wenste terugtrekking van de troepen op 
de lijnen van vóór de politiële actie, iets wat de volgende spreker - Palar 
(Republiek) - hem uitgebreid nazegde. Palar hield een lang betoog over de 
geschiedenis van het Nederlandse bewind in Indië, dat volgens hem slecht 
afstak bij het koloniale beheer in India of de Philippijnen. Hij beschuldigde 
Nederland ervan steeds onder afspraken te willen uitkomen, afspraken een
zijdig te interpreteren en acties te ondernemen teneinde de oude machtspo
sitie in Indië te herstellen. Hij vroeg niet alleen om onmiddellijke staking van 
de vijandelijkheden en terugtrekking van de troepen op de uitgangsstellin
gen, maar ook om onderwerping van het Nederlands-Indonesisch geschil 
aan arbitrage (de CGD) en om internationale druk op beide partijen om een 
akkoord aan te gaan en na te komen. Van een vrijwillig aangegaan akkoord 
tussen beide partijen verwachtte hij niets. Vervolgens kwam Austin (V.S.) 
met de toevoeging aan zijn ontwerp-resolutie die al eerder is vermeld en be
trekking had op de uitleg van de VR-resolutie van 1 augustus 1947. Welis
waar had Austin op Nederlands verzoek een passage in zijn ontwerp
resolutie afgezwakt, teneinde het mogelijk te maken om in speciale omstan
digheden op te treden, hetgeen uit technisch oogpunt een schijnbare schen
ding van de Raadsresolutie kon opleveren, maar aan de andere kant wilde 
hij nadrukkelijk bereiken dat militaire operaties binnen de verst vooruitge
schoven stellingen werden uitgesloten. Hij achtte, gezien de uiteenzetting 
van generaal Spoor over de militaire situatie tegenover de Consulaire Com
missie, de Nederlandse interpretatie van het bestand, met name het stand
punt dat binnen de Van-Mook-lijn "mopping up"-operaties gerechtvaardigd 
waren, onjuist.771 Voor Nederland was het Amerikaanse standpunt een ern
stige tegenvaller, aangezien de V.S. met Frankrijk (lafhartig, volgens Van
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Kleffens), België, Engeland, Brazilië en China tot het kamp van de weifelen
de niet anti-Nederlandse VR-leden behoorden. Weliswaar namen deze lan
den veelal in het Indonesische vraagstuk een zeer individueel standpunt in, 
maar zij hadden oog voor de realiteiten van het Indonesische probleem. De 
Amerikanen leken zich echter bezorgd te maken over de mogelijke anti
westerse sentimenten, die bij een al te nadrukkelijk pro-Nederlandse koers 
inzake de Indonesische kwestie in Azië en in de mohammedaanse wereld 
zouden kunnen worden opgewekt. Bovendien moest de Amerikaanse rege
ring de binnenlandse publieke opinie, die na de wereldoorlog sterk anti- 
koloniaal was geworden, ontzien. Daarnaast kon worden onderscheiden het 
blok van anti-Nederlandse leden, te weten de Sovjet-Unie, Polen, Syrië, 
Australië en Columbia. Aangezien beslissingen in de VR met een meerder
heid van 7 stemmen moeten worden genomen, betekende dat voor de Ne
derlandse diplomatie ervoor te zorgen dat Amerikaanse resoluties zonder 
meer het vijftal niet anti-Nederlandse leden bijeenhielden en mogelijk Aus
tralië konden meekrijgen, zonder dat Australië al te veel de toonzetting van 
de resoluties zou kunnen bepalen. Australië moest weer oppassen dat door 
een al te scherpe houding geen enkele resolutie een vereiste meerderheid zou 
krijgen, omdat dan Nederland de lachende winnaar werd.772

Op 29 oktober 1947 deelde Sir Alexander Cadogan (Engeland) mede dat 
hij zijn ontwerp-resolutie introk, omdat die gedekt werd door de veel ruime
re Amerikaanse resolutie. Vervolgens kwam Polen met een vlammend anti- 
Nederlands betoog dat uitmondde in de indiening van een ontwerp
resolutie, waarin na de constatering dat Nederland niet aan de resoluties van 
1 en 26 augustus had voldaan, de oproep aan Nederland werd gedaan om 
alle strijdkrachten en bestuursorganen uit het gebied van de Republiek terug 
te trekken en aan de Consulaire Commissie werd verzocht op de toepassing 
van de genoemde resoluties (en van de onderhavige resolutie) door de par
tijen toe te zien en daarover te rapporteren. Verder werd de CGD verzocht 
nota te nemen van de houding van de Nederlandse regering ten opzichte 
van de hiervoor genoemde resoluties van augustus 1947, onder art. 40 van 
het Handvest. De Nederlandse regering werd gewaarschuwd dat dit laatste 
kon betekenen dat eventuele sancties tegen Nederland door de VR zouden 
kunnen worden overwogen. De Poolse vertegenwoordiger sloot in zijn aan
drang op terugtrekking van de Nederlandse troepen aan bij het - wederom 
op 28 oktober 1947 bij schrijven van de republikeinse regering aan de voor
zitter van de VR onder de aandacht gebracht - republikeinse standpunt.773 
Van Langenhove (België) meende aansluitend dat Nederland, anders dan de 
Poolse afgevaardigde in de VR had betoogd, niet de absolute booswicht was 
en de Republiek uitsluitend correct had gehandeld. Hij riep op tot realisme, 
dat hij in de Amerikaanse resolutie had herkend, al had hij moeite met de 
nadere toevoeging door de Amerikaanse afgevaardigde inzake de operaties 
binnen de "speerpunten" van de Nederlandse troepen. Australië gaf te ken
nen dat het de republikeinse visie op het staakt-het-vuren ondersteunde en
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van plan was om het Sovjet-voorstel te ondersteunen, subsidiair de Australi
sche resolutie in stemming te doen brengen dan wel het Amerikaanse voor
stel te amenderen. De Nederlandse diplomatie zou het zwaar krijgen om én 
de V.S. bij te laten draaien én Australië vervolgens achter zich te brengen.774

Nadat op 30 oktober 1947, dank zij intensief werk van de Nederlandse 
delegatie bij de VR op het State Department in Washington, de zekerheid 
was verkregen dat de Amerikanen bereid waren om de stelling van Austin 
(V.S.) in de kwestie van de militaire acties binnen de bezette gebieden naar 
een Belgisch voorstel af te zwakken (de Belgen wilden nog slechts spreken 
van het tegengaan van substantiële wijziging van het gebied van 4 augustus
1947), kon Van Kleffens op 31 oktober 1947 een nogal tegemoetkomende en 
tegelijk besliste rede houden. De Consulaire Commissie had volgens hem zo 
objectief mogelijk gewerkt. Het rapport toonde volgens hem aan hoe inge
wikkeld de situatie was en had met de bijlagen duidelijk gemaakt waarom 
Nederland bepaalde dingen had gedaan of nagelaten. Dat de Nederlandse 
regering het staakt-het-vuren niet naar de letter had kunnen nakomen, vond 
volgens hem zijn oorzaak in vroegere acties van de republikeinse regering, 
die derhalve verantwoordelijk was. Hij sprak zijn vertrouwen uit in de CGD, 
al wees hij er op dat er ook intern bij de Republiek een geschil leefde tussen 
de nationalisten onderling, zoals over de autonomie van bepaalde gebieden. 
Nederland achtte zich volgens de woorden van de Nederlandse diplomaat 
verantwoordelijk voor de bevolking in Indonesië, conform "Linggadjati" en 
op basis van het Handvest (art. 73, betreffende de niet-zelfbesturende gebie
den). De Nederlandse regering hield naar zijn zeggen nog steeds vast aan het 
programma van "Linggadjati", zoals dat al eerder bij de aanzegging van de 
politiële actie van de kant van het Nederlandse gezag al was verkondigd. De 
republikeinse vertegenwoordiger kon dan wel menen dat de overeenkomst 
zelf was opgezegd door Nederland en dat bijgevolg de republikeinse rege
ring tegenover "Linggadjati" ook vrij stond, het programma van "Linggadja
ti" was door de VR in de resolutie van 25 augustus 1947 ondersteund. Van 
Kleffens heeft dan ook terecht aan dit politiek programma willen vasthou
den, wel wetend dat de Republiek niet zonder schade aan het eigen prestige 
tegenover de VR dit ooit overeengekomen programma kon loochenen. Dat in 
het Nederlandse kabinet vrijwel tegelijkertijd wel door Jonkman is geopperd 
de overeenkomst van Linggadjati zelf niet meer ongewijzigd te onderschrij
ven, vooral op het punt van de regeling van de toekenning van het de-facto 
gezag aan de Republiek en de daarmee samenhangende inrichting van de 
VSI, was een geheel andere zaak, waarvan Van Kleffens niet op de hoogte 
was. Op basis van de handhaving van het programma van "Linggadjati" en 
het genoemde artikel van het V.N.-Handvest waren de resoluties van de 
Sovjet-Unie, Australië en Polen dan ook voor Van Kleffens onaanvaardbaar. 
De Amerikaanse resolutie kon Nederland op het punt van het bereiken van 
een staakt-het-vuren ondersteunen. Maar hij vroeg ook aandacht voor de re
den van het falen van de resolutie van 1 augustus 1947, namelijk de ophit-
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sing door Djocja, die allerlei gewelddaden uitlokte. Op dit punt zou Van 
Kleffens kennelijk een gevoelige snaar raken bij de Chinese afgevaardigde in 
de VR en succes boeken met zijn activiteiten in de wandelgangen van de VR 
om de Chinees amendementen te doen indienen die Nederland als niet-lid 
van de VR zelf niet ter tafel kon brengen. Aldus kwam de laatstgenoemde 
later met een belangrijk amendement op het Amerikaanse voorstel om leven 
en eigendom in Indonesië te doen beschermen. Verder zag Van Kleffens 
weinig in directe gesprekken tussen de partijen - daarvoor was de CGD - en 
had hij bezwaren tegen onderdelen van de Amerikaanse resolutie en de toe
lichting op het slotstuk van de resolutie van de kant van Austin. De Chinese 
afgevaardigde poogde vervolgens beide partijen tegemoet te komen en lan
ceerde het eerder genoemde amendement.775

Daarop kwam Gromyko (SU) met een felle rede, gericht tegen Nederland 
en tegen de Amerikaanse resolutie. Brazilië verklaarde zich voorstander van 
het Amerikaanse voorstel, evenzo Engeland. De Sovjet-resolutie werd ver
volgens verworpen (SU, Polen, Australië en Columbia voor; V.S., UK, Fran
krijk en België tegen; de rest onthoudingen). De door de Sovjet-Unie ge
amendeerde Australische resolutie (terugtrekking op 25 km.) werd eveneens 
verworpen (voorstanders idem plus Syrië; België tegen; rest onthoudingen). 
Vervolgens kwam de Amerikaanse resolutie ter discussie. Australië diende 
een amendement in dat de strekking had alle acties, ondernomen na 4 au
gustus 1947, in strijd te achten met de resolutie betreffende het staakt-het- 
vuren. Voor Nederland was dat natuurlijk onaanvaardbaar. De Philippijnse 
gast in de VR bracht nog de omzetting van de CGD tot een arbitragecommis
sie in het geding, maar dit punt vond weinig weerklank. De Amerikaanse 
afgevaardigde stelde daarop een subcommissie voor, die een nieuwe redac
tie voor zijn resolutie zou moeten opstellen, een voorstel dat met 7 stemmen 
voor en 4 onthoudingen (SU, Polen, Syrië, Australië) werd aanvaard. Behan
deling van de Poolse resolutie werd voor dit commissiewerk uitgesloten. In 
dezelfde stemverhouding als hiervoor genoemd werd de samenstelling van 
de commissie goedgekeurd, te weten de V.S., België, China en Australië, een 
handige manoeuvre om te trachten China over te halen en Australië te lijmen 
met bepaalde concessies. De Amerikaanse diplomatie wilde hoe dan ook te
genover het thuisfront een succes in de VR kunnen boeken, zodat een zekere 
buigzaamheid tegenover het pro-Nederlandse België en anti-Nederlandse 
Australië bij voorbaat verzekerd was. De opzet werkte. De voorstellen van 
de betrokken landen werden ingetrokken ten gunste van de herziene Ameri
kaanse resolutie en de diverse amendementen aangepast en opgenomen. Het 
eindresultaat was voor Nederland niet onbevredigend te noemen.776

Op 1 november 1947 las de vertegenwoordiger van Australië het eindre
sultaat van de subcommissie voor (zie de al eerder genoemde resolutie met 
wijzigingen en aanvullingen), waarop het Chinese VR-lid nog eens apart zijn 
steun voor het voorstel beleed. De Indiër Pillai uitte kritiek, omdat de reso
lutie bijvoorbeeld geen rekening hield met de Nederlandse verantwoorde-
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lijkheid voor het voortduren van de vijandelijkheden. Voor de SU-afgevaar- 
digde was het Amerikaanse voorstel onaanvaardbaar, omdat geen terug
trekking van de troepen werd geëist. Omdat Australië door de SU was aan
gesproken op de eindtekst, verdedigde Hodgson het eindresultaat. Columbia 
poogde nog roet in het eten te gooien door de bevoegdheidskwestie in het 
geding te brengen, iets dat de VR tot dan toe met zorg had vermeden. Een 
Columbiaanse resolutie op dit punt werd verworpen met 6 tegen 5 stemmen. 
De Amerikaanse resolutie, zoals bijgesteld, werd aangenomen met 7 stem
men voor, een stem tegen (Polen) en 3 onthoudingen (SU, Syrië, Columbia). 
Een veto heeft de Sovjet-Unie kennelijk niet opportuun geacht. De Poolse 
resolutie werd met 2 stemmen voor (SU, Polen), 4 stemmen tegen (Australië, 
België, Frankrijk, UK) en de rest onthoudingen verworpen.777

De VR-resolutie van 1 november 1947 inzake de Indonesische kwestie, 
betreffende het staakt-het-vuren en de inschakeling daarbij van de CGD en 
de Consulaire Commissie, was niet als een bevel opgesteld, evenmin bete
kende deze resolutie een beslissing in de bevoegdheidsvraag. Aan de andere 
kant werden beide partijen met het oog op de buitenwereld aan zekere be
perkingen onderworpen, wilden zij niet het gevaar lopen internationaal kre
diet te verspelen en wellicht internationale sancties onder ogen te moeten 
zien. Zo diende Nederland voorzichtig te zijn bij zuiveringsacties en deze 
binnen de door de resolutie van 1 november 1947 gestelde grenzen te doen 
plaatsvinden (bescherming leven en goed) en moest de Republiek de ophit
sende propaganda beperken. Van Kleffens zelf, die tenslotte vooraan had 
gezeten bij dit internationale toneel dat de VR bood, was tevreden. Elke be
moeienis van de VR met het geschil in Indonesië was volgens hem voor Ne
derland lastig, maar de zaak was toch in goede banen geleid: "Wij zijn in In
dië nu eenmaal met vuur gaan spelen en zullen onze vingers enigermate 
moeten branden; dezerzijds konden wij slechts trachten de brandwonden 
zoveel mogelijk te beperken."778 Of Van Kleffens echter gelijk had met zijn 
stelling dat in de resolutie een rechtsgrond en zelfs een rechtsplicht kon 
worden gelezen tot het beteugelen van geweldpleging tegen personen en 
goederen, terwijl de ophitsing tot geweldpleging door Djocja onwettig was 
verklaard, kan echter betwijfeld worden. Dat was wel erg naar Nederland 
toegeredeneerd! Van Mook moet echter op soortgelijke lijn hebben gezeten, 
want hij feliciteerde Van Kleffens met het behaalde resultaat.779 De land
voogd meende zelfs dat de Nederlandse regering de resolutie met de nodige 
restricties kon aanvaarden, onder meer met het voorbehoud ten aanzien van 
de zogeheten "pockets" met republikeinse eenheden binnen de door het Ne
derlands gezag bezette gebieden en ten aanzien van de noodzakelijke bevei
ligingsmaatregelen in verband met voortgezette actie van de republikeinse 
strijdkrachten op de Van-Mook-lijn. Bovendien wenste hij van geen wijzi
ging in de status van de CGD te weten. De vraag kon immers gesteld wor
den of de CGD door de resolutie van 1 november 1947 veranderd was van 
karakter en de commissie van goede diensten was overgegaan in een
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"executief comité", belast door de VR met het toezicht op het staakt-het- 
vuren. Dit was wel de uitleg die bij de inmiddels optredende CGD (zie hier
onder) leefde, maar voor Nederland onaanvaardbaar moest zijn.780 Gegeven 
het Nederlandse standpunt dat de VR niet bevoegd was in de Indonesische 
kwestie, kon Nederland slechts goede diensten aanvaarden en niet meer dan 
dat. Aldus werd het kabinet in Den Haag gedwongen tot een standpuntbe
paling te komen inzake de VR-resolutie van 1 november 1947, publiekelijk of 
intern, met het oog op de besprekingen in Indië met de CGD. Op 10 novem
ber 1947 was de door Van Mook voorgestelde wijze waarop de Nederlandse 
regering de resolutie zou moeten aanvaarden, reden voor minister Drees om 
te stellen dat de landvoogd onvoldoende het internationale aspect van het 
Indonesische probleem zou waarderen. Internationaal rekende men volgens 
deze bewindsman op een reële poging van de kant van Nederland om tot 
stopzetting van de militaire activiteiten te komen. Onder het voorbehoud 
van beveiliging van de bevolking en de troepen van het Nederlandse gezag 
diende naar de mening van Drees een einde te worden gemaakt aan het be
zetten van zogeheten "pockets". Daarnaast was het dringend gewenst dat de 
regering het politieke kader voor overleg met de tegenpartij ging uittekenen, 
aangezien de regering zich tot hernieuwd overleg met de constructieve re
publikeinse elementen bereid had verklaard en overleg via de CGD voor de 
deur stond. Op instigatie vooral van de ministers Jonkman en Van Boetzelaer 
werd in deze kabinetszitting aan de oplossing van het militaire vraagstuk 
voorrang gegeven. De VR-resolutie werd serieus genomen. Op de implicaties 
van de politieke kant van het geschil met de Republiek zal hieronder nog af
zonderlijk worden ingegaan. Van belang in de verwerking van de uitspraak 
van de VR door de Nederlandse regering was het besluit van het kabinet, op 
voorstel van Van Boetzelaer, om Van Vredenburch als voorzitter van de mi
litaire contactcommissie in Batavia aan te bevelen. Een officiële reactie op de 
VR-resolutie van 1 november 1947 heeft het kabinet, op voorstel van Van 
Boetzelaer, nagelaten.781

Van Boetzelaer heeft, mogelijk na overleg in kleine kring met Beel, Drees, 
Jonkman en Neher op 10 november 1947, naar suggesties ook van Van Vre
denburch, verder de lijn bepaald inzake de resolutie van 1 november 1947. 
Anders dan bij de resoluties van 1, 25 en 26 augustus 1947 behoefde de Ne
derlandse regering volgens hem niet officieel te reageren op de jongste re
solutie van de VR. Waar bij de andere resoluties positieve daden van Ne
derlandse zijde werden verwacht en bijgevolg een standpuntbepaling nood
zakelijk was, bepaalde de VR-resolutie zich in de analyse van de minister 
van Buitenlandse Zaken tot het constateren van feiten en het geven van ad
vies over de interpretatie van de VR-resolutie van 1 augustus 1947. Neder
land kon volgens hem de resolutie van 1 november 1947 niet verwerpen, 
daar noch de inhoud noch de gevolgde procedure daartoe aanleiding gaven. 
De resolutie aanvaarden met allerlei restricties zou tot een hernieuwde con
troverse aanleiding kunnen geven en derhalve tot het opnieuw aan de orde
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stellen van de Indonesische kwestie in de VR. Een formele aanvaarding van 
de resolutie in haar geheel stuitte op bezwaren vanwege de laatste alinea 
(interpretatie staakt-het-vuren) en zou de Nederlandse regering kunnen bin
den tegenover de VR, die in deze zaak voor niet-competent werd gehouden. 
Derhalve kon volstaan worden met de schriftelijke bevestiging van goede 
ontvangst, waarmede de resolutie voor kennisgeving werd aanvaard. Te
genover de CGD echter zou worden medegedeeld dat de teneur van de re
solutie voor Nederland aanvaardbaar was, een standpunt dat tegenover de 
VR inzake de resoluties van 25 en 26 augustus 1947 was ingenomen.782

Van Mook kreeg van minister Jonkman bovenstaande conclusie te horen. 
Hem werd opgedragen geen gebied te ontruimen zonder dat aan bepaalde 
voorwaarden was voldaan, dat de republikeinse troepen vrij moesten kun
nen vertrekken naar republikeins gebied en dat werd verwacht dat hij 
"ernstig en krachtig" zou streven de vijandelijkheden door bemiddeling van 
de CGD en de Consulaire Commissie met de attachés wederzijds te doen 
ophouden, subsidiair de Republiek voor het internationaal forum - de ge
noemde bemiddelaars - in gebreke te stellen. Spoor had op dit laatste punt al 
zijn commandanten geïnstrueerd: zuiveringsacties waren toelaatbaar, mits 
bewijzen voorhanden waren die wezen op de noodzaak gevaar voor persoon 
of goed te moeten keren. De heren kregen de opdracht voortaan bij acties of 
het handhaven van een bezetting de nodige bewijzen in te dienen 783

Diplomatieke voelhorens in de Indonesische kwestie
Om de achtergrond van de tamelijk felle confrontatie tussen Nederland en 

de Republiek voor het forum van de VR in oktober 1947 te kunnen begrijpen, 
is het nodig op dit moment na te gaan in hoeverre inmiddels de diplomatie
ke contacten tussen Nederlandse en republikeinse vertegenwoordigers ter 
beslechting van het geschil waren gevorderd en hoe deze zich gedurende de 
VR-behandeling van de Indonesische kwestie zouden ontwikkelen. Begin 
september 1947 werd, zoals al eerder vermeld, van Britse zijde aan Neder
land bekend gemaakt dat Soebandrio, vertegenwoordiger van de Republiek 
in Londen, in een gesprek op het Foreign Office de bereidheid van de Repu
bliek om tot uitvoering van "Linggadjati" over te gaan, had laten doorklin
ken. Zelfs op het punt van de gemengde gendarmerie scheen de Republiek, 
als men Soebandrio mocht geloven, tot een gebaar in Nederlandse richting 
geneigd.784 Daartegenover stond dat gesprekken tussen Nederlandse verte
genwoordigers bij de VR en Palar en Sjahrir, de republikeinse gastvertegen- 
woordigers bij de VR, in de wandelgangen van de VR in september 1947 
niets opleverden. De indruk was dat de Republiek niets zag in een oplossing 
zonder internationaal toezicht. Een gesprek tussen het PvdA-Tweede Ka
merlid J.A.W. Burger, die in New York was voor het bijwonen van de Alge
mene Vergadering van de V.N. (zie Band A, p. 277), en Sjahrir bevestigde 
overigens deze uitkomst.785

Toen bekend werd dat Sjahrir naar Londen zou reizen voor overleg op het 
Foreign Office, leek het niettemin "Den Haag" en "Batavia" juist om Neder-
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landse vertegenwoordigers met hem contact te laten opnemen om te polsen 
in hoeverre de Republiek bereid was de door Soebandrio gedane uitlatingen 
daadwerkelijk bij onderhandelingen in te zetten.786 De Nederlandse regering 
moest immers haar goede wil tonen, zowel tegenover het buitenland als te
genover de kritische binnenlandse stem zoals die in de PvdA was te horen. 
De zaak werd des te urgenter, toen Sjarifoeddin zijn al hiervoor weergegeven 
verzoeningsgezinde verklaring uitgaf. Dat kon uitgelegd worden als teken 
van de moeilijkheden bij de Republiek ten gevolge van de effecten van de 
politiële actie, maar ook als een poging Nederland internationaal onder druk 
te laten zetten om met de vredestak te gaan zwaaien.787 Sjahrir kwam in ie
der geval eind september 1947 naar Londen en had daar gesprekken met de 
correspondent van de NRC, J.H. Huizinga, en met de hoofdredacteur van 
Vrij Nederland, H.M. van Randwijk. Ambassadeur Michiels van Verduynen, 
op de hoogte gesteld door de beide journalisten, kon Den Haag berichten dat 
Sjahrir de regeringsverklaring van 23 september 1947 onvoldoende vond als 
basis voor een akkoord tussen Nederland en de Republiek. Zeker de ondui
delijke bedoelingen van Nederland met de bezette gebieden hadden kwaad 
bloed gezet.788 De Engelse minister van Buitenlandse Zaken, Bevin, zag 
graag onder Britse patronage, zoals kort na de oorlog, het gesprek tussen 
Nederland en de Republiek hersteld, maar aan Nederlandse kant vreesde 
men hierdoor in een dwangpositie te worden gebracht.789 Op voorstel van 
Michiels van Verduynen besloot men aan Nederlandse kant niet verder te 
gaan dan het aanbod tot een direct gesprek tussen Sjahrir en een Nederland
se vertegenwoordiger.790

Een dergelijk gesprek heeft uiteindelijk ook, zij het via allerlei omwegen, 
plaatsgevonden. Die omwegen liepen via Caux-sur-Montreux (Zwit.), het 
centrum van de Morele Herbewapening van dr. Frank Buchman (z.g. Ox- 
ford-groep). Deze Oxford-groep wilde zich mengen in de Indonesische 
kwestie en een toenadering tussen beide partijen bewerkstelligen, waarbij de 
al eerder genoemde president-directeur van de N.V. Philips, ir. P.F.S. Otten, 
een rol heeft gespeeld. Otten - zelf geen Oxford-groep-man, maar wel met de 
groep en de activiteiten ervan goed bekend - is namelijk als een van de con
tactpersonen van deze groep naar de Nederlandse regering toe opgetreden, 
in welke rol hij ook met premier Beel enkele malen gesproken heeft. Waar 
Otten eerder de Nederlandse regering steun had aangeboden bij het bewer
ken van de internationale publieke opinie ten gunste van de Nederlandse 
visie op de Indonesische kwestie en daarmee van een evenwichtiger beeld 
van de problemen, heeft deze ondernemer zich ook ingespannen om verte
genwoordigers van de betrokken partijen in het Indonesische conflict in de 
geest van de Oxford-groep bijeen te krijgen. Otten schijnt nogal overhaaste 
stappen te hebben gedaan, maar moet toch het nodige hebben bijgedragen 
aan de bemiddeling van de Oxford-groep, ook materieel. Zo zou Otten heb
ben bewerkstelligd dat de president van Oost-Indonesië, Soekawati, een be
zoek aan Caux heeft gebracht om met Nederlanders over de Indonesische
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kwestie te spreken. Eerder is al vermeld dat Otten de drijvende kracht was 
achter een, op basis van dit soort gesprekken met enkele gelijkgestemde en 
in Nederland als coöperatief bekend staande (Oost-)Indonesische persoon
lijkheden opgesteld, eind september 1947 verschenen adres met aanbevelin
gen, dat door het CHU-Kamerlid Tilanus in het openbaar is besproken naar 
aanleiding van de regeringsverklaring van 23 september 1947. Maar ook re
publikeinen werden in contact gebracht met Nederlanders. Nog op 30 au
gustus 1947 vond in Caux een onderhoud plaats tussen Soebandrio en mr. 
H.J.Ch. Buurman van Vreden, hoofdambtenaar van het ministerie van Over
zeese Gebiedsdelen. Gesproken is toen vooral over de wijze waarop het be
leid van de Nederlandse overheden in Den Haag en Batavia een bijdrage kon 
leveren aan de overwinning van de gematigden op de extremisten in de Re
publiek, dat wilde zeggen dat gevraagd werd om een politiek die de gema
tigde linkerzijde (waaronder de groeperingen van Sjahrir en Sjarifoeddin) 
niet op één hoop dreef met de communisten en voorkwam dat de rechtse 
nationalisten (PNI) en de orthodox-islamieten (Masjoemi) van de vrees voor 
links zouden profiteren en zo het land democratie en vooruitgang zouden 
onthouden.791 De Oxford-groep leek het pleidooi van Soebandrio overgeno
men te hebben, want "Caux" deed alle moeite om een contact tot stand te 
brengen tussen Nederlandse vertegenwoordigers en oud-premier Sjahrir. 
Sjahrir echter liet weten niets met de Oxford-groep te maken te willen heb
ben en zich overigens ook niet vanwege zijn gezondheid naar Caux te kun
nen begeven. In de ogen van deze socialist moet een openlijke bemiddeling 
van de Oxford-groep, als westers-christelijk bolwerk van gevestigde financi- 
ele belangen (ondernemers, bankiers), onmogelijk zijn geweest. Niettemin 
heeft een Oxford-groep-vertegenwoordiger als boodschapper gefungeerd 
tussen minister Neher en Sjahrir.792 Een dergelijk gesprek werd aan Neder
landse kant, zowel in Den Haag als in Batavia, nuttig geoordeeld, al werd 
Sjahrir nog slechts als invloedrijk en niet meer als zeer belangrijk inge
schat.793 Neher en Sjahrir hebben elkaar in het Claridge-hotel in Londen op 
12 oktober 1947 getroffen, zonder begeleiders. Tegenover de door Sjahrir 
naar voren gebrachte problematiek rondom de aanwezigheid van de Ne
derlandse strijdkrachten heeft Neher nogmaals het Nederlandse voornemen 
de troepen op de garnizoenen terug te nemen, indien rust en veiligheid kon
den worden gewaarborgd, in herinnering gebracht. Neher heeft vooral ge
wezen op de hoopvolle verwachting van de Nederlandse regering ten aan
zien van de komende onderhandelingen en van de oplossing van het Indo
nesische conflict, waarvan de opstelling van de Rijksbegroting-1948 volgens 
hem zou getuigen. In die begroting immers waren de posten voor Oorlog en 
Marine aanzienlijk gekort, al was die korting allereerst uit financiële nood 
geboren en weinig doordacht met het oog op de te verwachten ontwikkelin
gen in Indië (zie Band A, hoofdstuk III, par. II, a en d). Neher en Sjahrir wa
ren het er over eens dat de beste oplossing door beide partijen gemeen
schappelijk - dus zonder hulp van derden - kon worden gevonden. Neher

3018



Par. IV. Van de bemoeienis door de V.N. tot aan de "Renville"-onderhandeIingen

had de indruk, zoals hij die in het kabinet verwoordde, dat Sjahrir de Ne
derlandse bedoelingen inzake de instelling van de soevereine Indonesische 
Federatie en de zorg voor een evenwichtige federatieve opbouw niet wan
trouwde. Daartegenover stond echter het verslag van een gesprek van de 
gezant van Zuid-Afrika (Leif Egeland) in Nederland met Sjahrir, waarin het 
nodige wantrouwen van Sjahrir in de Nederlandse bedoelingen kon worden 
gelezen. In de persoon van Beel werd de regering verder door Schermerhorn 
op de hoogte gesteld van diens eveneens te Londen privatim gevoerde ge
sprek met Sjahrir. Laatstgenoemde zou zich in dit gesprek voorstander heb
ben getoond van directe onderhandelingen tussen Nederland en de Repu
bliek (uit teleurstelling ook over de internationale ontwikkelingen); in de po
litiële actie zou Sjahrir geen reden zien niet meer te willen samenwerken met 
de Nederlanders. Hoe tegenstrijdig de verklaringen van Sjahrir in deze be
richten aan de regering ook geklonken moeten hebben, er was dan toch een 
eerste contact geweest met een vooraanstaand persoon uit het andere kamp, 
met wie in het verleden belangrijke zaken waren gedaan. Met de zending 
van Neher was aan Nederlandse kant een eerste stap gezet op weg naar her
vatting van het overleg. Het was tegen deze achtergrond dat in het kabinet in 
Den Haag werd gesproken over de wens dat van Nederlandse zijde in de VR 
zoveel mogelijk zou worden gewezen op de constructieve elementen in de 
Republiek.794

Ook al werden aan Nederlandse kant de diplomatieke voelhorens aan re
publikeinse kant gewaardeerd, officieel bleef Den Haag toch vasthouden aan 
de inzet van de CGD als brug tussen Nederland en de Republiek. Djocja zelf 
had immers geen enkele buigzaamheid jegens Nederland getoond, noch op 
officieel diplomatiek niveau (de VR), noch via de publiciteit (radiouitzendin- 
gen), noch te velde (militaire acties), zoals Van Mook niet naliet steeds te be
richten aan Den Haag en als argumenten hanteerde tegen contacten zoals 
met Sjahrir.795 Terwijl voor het wereldforum moest worden geconstateerd 
dat de zaak in Indië muurvast zat en de oproep tot het staakt-het-vuren niet 
werd nageleefd, werd achter de coulissen getracht de patstelling te doorbre
ken. Zonder dat moest immers het werk van de CGD, nog voor deze goed en 
wel aan het bemiddelen was gegaan, bij voorbaat heilloos worden genoemd. 
Het was de High Commissioner van India in Londen, Krishna Menon, die 
vermoedelijk in overleg met Sjahrir begin oktober 1947 liet weten dat India 
bereid was Nederland en de Republiek bij elkaar te brengen.796 Aan Neder
landse kant leverde dat geen positieve reacties op. Men wilde het werk van 
de VR niet doorkruisen, maar ook India - dat toch al pro-Republiek was - 
niet bruskeren. Beel voelde er in ieder geval niets voor de Indiër te ontvan
gen, zoals de Nederlandse ambassadeur in Londen, Michiels van Verduy
nen, had geadviseerd. De Indiër heeft het moeten doen met een door de ge
noemde ambassadeur voorgedragen boodschap over de Nederlandse hou
ding tegenover het Indiase voorstel. De Nederlandse regering, aldus de 
boodschap van 29 oktober 1947, meende niet te kunnen ingaan op de bemid-
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delingsvoorstellen van Krishna Menon, aangezien zij niet buiten de CGD ge
sprekken met de Republiek wilde voeren, al had zij de nodige waardering 
voor de voorstellen van Krishna Menon ter oplossing van de gerezen pro
blemen.797 Dat deze houding van Nederland tegenover de Indiase bemidde
lingspoging voor Nederland negatief zal hebben uitgewerkt op de inhoud 
van de betogen van de Indiase gast in de VR over de Indonesische kwestie, 
zoals al eerder opgemerkt, is waarschijnlijk.

Nederland heeft derhalve aan de VR-bemiddeling in de Indonesische 
kwestie de voorkeur gegeven en van de geluiden achter de coulissen, die een 
bijdrage meenden te kunnen leveren aan de oplossing van het geschil in de 
Oost, slechts kennis genomen. De vraag was vervolgens: zou de VR- 
bemiddeling kunnen leiden tot datgene wat "Den Haag", "Batavia" en be
paalde kringen in de Republiek zeiden te wensen, te weten een gemeen
schappelijke oplossing naar het program (geheel of gedeeltelijk?) van het 
Akkoord van Linggadjati? De onderhandelingen via de CGD op de USS 
Renville zouden hierop een schijnbaar optimistisch antwoord geven.

Parlementaire tussenstand: de Algemene Politieke Beschouwingen 1947 (Tweede 
Kamer)

Terwijl in New York de Veiligheidsraad discussieerde over de Indonesi
sche kwestie, maakte de Tweede Kamer in het kader van de Algemene Poli
tieke Beschouwingen schriftelijk een soort tussenstand op. Veel kon dat niet 
inhouden, zo pas na het debat over de regeringsverklaring van 23 september 
1947. Zo betoogde in het Voorlopig Verslag op de Rijksbegroting van 1948, 
gedateerd 23 oktober 1947, het rechterdeel van de oppositie dat het Akkoord 
van Linggadjati kwade gevolgen had gehad, die door het recente beleid iet
wat waren gekeerd. De bewering van de ARP-Tweede Kamerfractie, dat de 
regering de oppositie in het standpunt inzake de Indonesische kwestie prak
tisch genaderd was, werd echter door de fractie van de KVP heftig weer
sproken. De fractie van de PvdA zag in het Verslag een goede gelegenheid 
nogmaals te pleiten voor een grote en royale politiek om uit de impasse in de 
kwestie te geraken. Ongetwijfeld heeft bij de houding van deze fractie de in
formatie uit eerste hand over hetgeen in het internationale forum van de
V.N. (Burger) en binnen de Republiek zo al leefde (de gesprekken van Bur
ger respectievelijk Schermerhorn met Sjahrir) een belangrijke rol gespeeld. 
De door de PvdA-fractie bepleite grote en royale Indische politiek zou moe
ten inhouden: de instelling van een soepel en (politiek) veelzijdig centraal 
orgaan - met vertegenwoordiging van het opperbestuur - voor de overgangs
fase, ter waarborging ook van de uitvoering van de regeringspolitiek; selectie 
van het ambtenarenkader overzee naar opvattingen over radicale emancipa
tie; benutten van de internationale samenwerking ter bestendiging van de 
vrede en veiligheid, ook in het republikeinse gebied; doordringing van het 
besef dat Nederland had mee te werken aan emancipatie en pacificatie in ge
heel Oost-Azië, alsook van de overtuiging dat de Nederlands-Indonesische 
Unie voor de wereld van belang was in de totstandkoming van grotere fede-
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ratieve wereldverbanden. Men kon - zoals KVP-Kamerleden wel deden - 
zich afvragen of dit nu wel zo'n duidelijk program was. Wél klonk in dit 
PvdA-pleidooi de zorg voor het belang van de internationale factor door, 
waar de andere regeringspartij veel meer de klemtoon legde op de Neder
landse verantwoordelijkheid voor en dus op de voorlopig blijvende presen
tie van de Nederlandse factor in Indonesië, zij het te gieten in nieuwe mo
dellen. Dat de regering nog steeds geen begroting met betrekking tot Indo
nesië had gemaakt en evenmin duidelijk had gemaakt hoe de Indonesische 
politiek zou worden gefinancierd, had ergernis gewekt, zowel bij de rege
ringsgezinde fracties als bij de rechtse oppositie.798

De Memorie van Antwoord verscheen na de VR-resolutie van 1 november 
1947, te weten op 6 november 1947. De regering kon nu een soort balans op
maken van de grenzen, waarbinnen het beleid in de Indonesische kwestie 
zich na de bevrijding had bewogen. De regering had allereerst te maken met 
de bepaling dat de reconstructie van het Koninkrijk, naar de koninklijke re
devoering van 1942, diende te worden gedragen door een samengaan van de 
verschillende staatsdelen op basis van vrijwilligheid, "welke niet pas begint, 
wanneer Nederland zijn wil voor een bepaalde constructie zou hebben op
gelegd, doch welke men reeds bij het ontwerpen der reconstructie moet er
kennen". Vervolgens moest volgens de regering het feit worden onderkend 
dat de Republiek, "gebruik makend van de na-oorlogse omstandigheden", 
zoals de afwezigheid van het gezag van de Nederlands-Indische regering 
gedurende enige tijd na de capitulatie in delen van de archipel, eenzijdig had 
verklaard gezag over delen van Java, Madoera en Sumatra uit te oefenen, 
hetgeen terwille van de vreedzame voorbereiding der nieuwe rechtsorde 
door de Nederlandse regering als politieke realiteit was erkend. Hen andere 
bijzondere omstandigheid was dat de VR zich met de laatste fase in het con
flict in Indonesië had bemoeid. Tenslotte werd er aan herinnerd dat de rege
ring parlementair in de eerste plaats steun vond bij twee grote partijen, 
"onder wie naar de aard der democratie enig verschil van mening kan be
staan ten aanzien van het te voeren beleid". Onder verwijzing naar deze om
standigheden, die het regeringsbeleid beperkten en beïnvloedden, wees de 
regering elke beschuldiging over een gebrek aan regeerkracht in de Indone
sische kwestie resoluut van de hand. Doorvoering van de Linggadjati- 
gedachte, met behulp van de aangeboden goede diensten van de Commissie 
van Drie, bleef de hoofdlijn in het Indonesisch beleid. Een hernieuwd contact 
tussen Nederland en de Republiek bleef volgens de Memorie van Antwoord 
mogelijk. De politiële actie was niet bedoeld geweest om de Republiek te 
vernietigen. In het door de PvdA-fractie ingediende program zaten naar het 
oordeel van de regering zeker goede punten voor de verdere positieve uit
bouw van de regeringspolitiek. De regering zag evenwel geen reden om na 
de regeringsverklaring en de nadere uiteenzettingen over de regeringspoli
tiek in de Kamer nogmaals deze politiek uiteen te zetten. Een gedetailleerd 
plan over de economische opbouw van Indonesië kon de regering zonder
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overleg met en instemming van Indonesische vertegenwoordigers niet ge
ven. Dat het tijd werd "de Nederlands-Indonesische Unie als duurzaam ver
band in het kader van Linggadjati" nader te concretiseren, mede met het oog 
op de verantwoordelijkheid voor de steeds toenemende investering in Indo
nesië, gaf de regering toe, maar was voor haar kennelijk geen reden op dit 
punt zelf opheldering te geven of nadere stappen aan te kondigen.799 Con
clusie: de regering heeft in de ontwikkelingen op het internationale front 
geen reden gezien nadere informatie te geven over de Nederlandse uit
gangspunten voor de onderhandelingen, zoals op het gevoelige punt van de 
behandeling van de bezette gebieden en de daarmee samenhangende militai
re problemen zoals die in de VR waren besproken. Evenmin wilde de rege
ring zich in de financieel-economische kaart ten aanzien van Indonesië laten 
kijken, hetgeen spoorde met de grote onzekerheid die in Nederland zelf op 
financieel-economisch gebied, meer in het bijzonder op deviezengebied, op 
dat moment voor de periode na de Wereldbanklening-1947 en in het licht 
van de onzekerheid over de realisering van de Amerikaanse dollarhulp leef
de (zie hierover in dit boek: Band B, hoofdstuk IV, par. V, 3.b).

Waar de regering zich in de Memorie van Antwoord zo vaag toonde met 
betrekking tot haar Indonesische politiek aan de vooravond van de onder
handelingen met de Republiek via derden, kon niet verwacht worden dat in 
de mondelinge beraadslagingen in de Tweede Kamer vanaf 11 november
1947 de regering tot een uitgesprokener stellingname zou kunnen worden 
overgehaald. Romme (KVP) moet dat begrepen hebben, want de KVP- 
fractievoorzitter verschool zich achter de verdeling binnen de fractie van de 
haar toegemeten tijd om hetgeen hij namens zijn fractie wilde zeggen over de 
overzeese gebiedsdelen uit te stellen tot de behandeling van hoofdstuk XIII 
van de Rijksbegroting.800 Hij trok hiermee de lijn door, die hij bij de verant
woording van het beleid van de Kamerfractie op het eerste congres van de 
KVP - op 25 en 26 oktober 1947 te Utrecht in "Tivoli" gehouden - voor 1.300 
afgevaardigden uit het gehele land had getrokken. Op dat congres had 
Romme de steun voor het kabinet-Beel verantwoord, maar op het punt van 
de Indonesische kwestie verklaard deze zaak niet geheel te kunnen behan
delen. Voor Romme stond bij deze gelegenheid de vraag centraal wat er 
moest gebeuren terwille van de opbouw van het Rijk op grond van de ko
ninklijke boodschap en ter uitvoering van het Akkoord van Linggadjati, 
maar de omstandigheden bij de totstandkoming van het beleid inzake Indo
nesië noemde hij zo wisselvallig dat de KVP-fractievoorzitter ervan afzag om 
anders dan voor de organen van de toekomstige Unie tussen de rijksdelen 
gedetailleerd aan te geven wat de verlangens aan katholieke zijde waren. De 
KVP-Tweede Kamerfractie had de regering, aldus Romme op het KVP- 
congres, gevolgd bij de politiële actie en de inwilliging van de internationale 
verzoeken inzake deze actie, de fractie steunde de regering ook bij haar poli
tiek ter consolidatie in Indië. De opbouw van Indië stond volgens Romme 
centraal. Hoewel Romme in zijn congresrede zelf de parlementaire verant-
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woordelijkheid voor de Indonesische kwestie, vanwege de verschillende ont
wikkelingen, gegroeid achtte, heeft hij bij de Algemene Politieke Beschou
wingen hiervan op dit punt geen blijk gegeven. Zoals eerder uiteengezet 
(Band A, hoofdstuk I, par. III, pp. 111-112 inzake de kinderbijslag, pp. 118- 
119 inzake de arbeidsvrede en de medezeggenschap) heeft Romme zich in 
zijn bijdrage aan de beraadslagingen over de Rijksbegroting-1948 beperkt tot 
enkele katholieke thema's. Het is niet onmogelijk dat deze voorkeur voor de
ze thema’s zijn "neerlandocentrisme" verried, die ook verantwoordelijk moet 
worden gesteld voor zijn weigering op de uitnodiging van het KVP-Tweede 
Kamerlid Sassen van begin oktober 1947 in te gaan om in New York met Sas
sen en anderen getuige te zijn van de internationale kant van het Indonesi
sche vraagstuk. Romme liep de regering niet met allerlei adviezen voor de 
voeten, noch oefende hij druk uit - zoals in augustus 1947 - bepaalde stappen 
te ondernemen, maar veel wijzer moet de regering van zijn opmerkingen 
over de Indonesische kwestie in de Kamer en daarbuiten niet zijn gewor
den.801

Dat lag bij de PvdA-fractie in de Tweede Kamer totaal anders. Fractie
voorzitter Van der Goes van Naters zag zich toch verplicht de regering, in 
het bijzonder natuurlijk de PvdA-ministers, zo kort na het debat over de 
jongste regeringsverklaring, te herinneren aan de gewenste uitgangspunten 
voor een goede politiek inzake Indonesië. Al te goed was hij op de hoogte 
van de onrust, die binnen de PvdA over het Indië-beleid broeide en enkele 
dagen na dit debat zou uitmonden in een brochure van 23 PvdA-leden, 
waaronder 7 leden van de Tweede Kamerfractie van de PvdA (zie in de vol
gende paragraaf: sub a. De Tweede Kamer over hoofdstuk XIII van de Rijksbegro
ting 1948: de oppositie meent kansen te zien voor een aanval op minister Jonkman, 
en aantekening 937). Van der Goes onderstreepte daarom nogmaals de 
PvdA-lijn, zoals die al in het Voorlopig Verslag was neergelegd en waarop 
de regering positief had gereageerd. Hij juichte het toe dat de regering door 
middel van de goede diensten van de Commissie van Drie tot overeenstem
ming met de Republiek wilde geraken en bijgevolg hernieuwd contact met 
de Republiek mogelijk achtte. Hij sprak de hoop uit dat enige ministers per
soonlijk daaraan spoedig zouden meewerken, waarmee hij naar buiten 
trachtte te brengen hetgeen al enige tijd binnen de regering als plan circu
leerde: de uitzending van enige ministers om ter plekke in Indië de Neder
landse onderhandelaars bij te staan, gerealiseerd in de tocht van Beel, Drees, 
Jonkman en Neher naar Indië eind 1947. Van der Goes waarschuwde voor de 
weg om de Republiek door een politieke blokkade politiek te willen uitdro
gen, dat wilde zeggen een nieuwe vormgeving te scheppen, om de Repu
bliek heen, van de andere Indonesische staten, autonome gebieden, met Ne
derland en de West, zonder alles te doen wat mogelijk was om de Republiek 
daarin te betrekken. "Op den duur zou dit een wonde plek kunnen blijken, 
die niet geneest", waarmee Van der Goes een voorspelling deed die met de 
opschorting van de vertegenwoordiging van de Republiek in het voorlopig
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federaal bewind in 1948 aan kracht zou winnen. Verder ging Van der Goes in 
op het gevoelige punt: de politiek ten aanzien van de bezette gebieden. Hij 
voelde weinig voor de autonomisering van bezette gebieden op Java, tenzij 
als voorlopige administratieve maatregel. Had men de verwachting dat het 
een definitieve bestuursvorm zou betekenen, dan verlangde de PvdA- 
fractievoorzitter dat door een onder onpartijdige controle staande beslissing 
van de bevolkingsgroepen daarvan eerst moest blijken alvorens die toestand 
als blijvend kon worden erkend. Van der Goes heeft hier terecht de vinger 
geheven tegen een deelstatenmanie, zoals die, naar hij uit zijn informatie
bronnen goed wist, bij de Nederlands-Indische top leefde en in Nederland 
zeker bij de KVP steun vond. Ook al kon men door het overwicht van de Re
publiek de toekomstige federatie in Indonesië wankel vinden, het was in het 
licht van de onderhandelingen met diezelfde Republiek weinig tactvol de 
bezette gebieden via allerlei staatsconstructies op voorhand van die Repu
bliek te doen scheiden.802

Schouten (ARP) bleef namens zijn fractie op 11 november 1947 bij de Al
gemene Politieke Beschouwingen bezwaren koesteren tegen het beleid van 
het kabinet inzake Indonesië. In zijn ogen was het onjuist met de Republiek 
hernieuwd contact op te nemen. De politiële actie was zijns inziens niet 
doeltreffend geweest. De toestand bleef precair. "De lijst van doden en ge
wonden wordt dagelijks langer", aldus Schouten, die daarmee deze keer niet 
overdreef. Van officiële zijde was begin november 1947 meegedeeld dat van 
4 augustus tot 31 oktober 1947 de Nederlandse verliezen kwamen op 248 ge
sneuvelden, 745 gewonden en 19 vermisten. Wat de financiële kant van de 
affaire betrof, werd het land naar het oordeel van Schouten in het onzekere 
gelaten. Dat was volgens hem onduldbaar, tenzij de regering zich voor deze 
zwijgzaamheid zou kunnen beroepen op 's lands belang.803 Tilanus (CHU) 
was wat gematigder. Hij onderstreepte dat de CHU-Kamerfractie geen kolo
niale politiek in de oude zin van het woord voorstond, maar wenste wel vast 
te houden aan een samengaan van de deelstaten binnen de omlijsting van 
het Koninkrijk. De Republiek was echter bij hem, precies als bij Schouten, de 
angel, die moest worden verwijderd en ontkend: "Daarom hoop ik, dat de 
heren ministers die zogenaamde politieke realiteit hebben afgezworen." Hij 
betreurde het dat men voor de VR had gebogen en de actie had beperkt. De 
incidenten die uit Indië werden gerapporteerd, de berichten over gesneuvel
den, waren in zijn ogen een rechtstreeks gevolg van deze beleidsfout. De 
PvdA kon dan wel een overmaat van internationaal gevoel hebben in plaats 
van nationaal besef - Tilanus zei dat te betreuren -, de Nederlandse regering 
had volgens hem allereerst de plicht te zorgen voor handhaving van orde en 
rust. Of de regering wel kon bogen op parlementaire steun bij haar Indische 
beleid, zoals de regering zelf als een factor van gewicht had aangevoerd, 
betwistte Tilanus: eerder leek het er volgens hem op dat parlementaire steun 
werd afgedwongen voor hetgeen als fait accompli werd gepresenteerd. Dat 
was naar zijn mening zeker het geval geweest bij de ondertekening van het
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Akkoord van Linggadjati.804 De woordvoerder van de liberalen in deze zaak, 
Vonk (PvdV), meende dat de regering zich te veel baseerde op dromen, zoals 
het Akkoord van Linggadjati, dat onuitvoerbaar was. Hij besteedde verder 
aandacht aan de financiële kant van de Indonesische kwestie. Zoals al eerder 
opgemerkt, hadden de liberalen blijkens hun bijdrage aan deze Algemene 
Politieke Beschouwingen het oog gericht op de twee-derde meerderheid die 
voor de herziening van de Grondwet vereist was, zodat zij kennelijk ruimte 
wilden laten om de regeringscoalitie te ontmoeten bij het openbreken van de 
Grondwet ten behoeve van de nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk (zie 
Band A, p. 214).805

Uiterst rechts en uiterst links waren uiteraard weinig ingenomen met het 
beleid inzake Indonesië, om uiteenlopende redenen. Het wisselvallig beleid 
in de Indonesische kwestie, zoals bij de behandeling van de Republiek en het 
Akkoord van Linggadjati, werd door Zandt (SGP) gehekeld. Het was vol
gens hem een "dromen eerste klasse", waarvan de laatste akte weer getuig
de: toch weer praten met de Republiek.806 Volgens Wagenaar (CPN) had de 
regering het vraagstuk minder oplosbaar gemaakt. Het koloniaal oor- 
logsavontuur was volgens hem een bedreiging voor de vrijheid van het In
donesische volk en betekende, zo voortgaande, het financiële bankroet voor 
Nederland. Het staakt-het-vuren moest worden uitgevoerd, ook door stop
zetting van de zuiveringsacties; de Nederlandse troepen dienden te worden 
teruggetrokken uit de Oost, aldus het standpunt van de CPN-fractie.807

Premier Beel heeft op 13 november 1947 ten overvloede nogmaals de 
grenzen aangegeven, waarbinnen de regeringspolitiek inzake Indonesië zich 
bewoog. Zo hield de regering nadrukkelijk vast aan het behoud van het 
staatsverband onder het Huis van Oranje. Tegen de Republiek konden veel 
bezwaren worden aangevoerd, maar zij belichaamde naar de opvatting van 
de regering toch voor velen de Indonesische nationale idealen, ook gesteund 
door vele goede elementen. De regering hield vast aan het Akkoord van 
Linggadjati, zoals neergelegd in de motie-Romme-Van der Goes. Nieuwe 
onderhandelingen met de Republiek - waartoe de regering zich herhaaldelijk 
bereid had verklaard - ontmoetten nog steeds grote bezwaren, terwijl inmid
dels in menig opzicht de toestand ernstige zorgen baarde, aldus kenschetste 
Beel de situatie van dat moment, die daar aan toevoegde: "Maar anderzijds 
leiden de tijdsomstandigheden, waarop de heer Van der Goes van Naters 
zozeer de nadruk legt, en de innige samenhang van de Indonesische, bui
tenlandse en binnenlandse politiek er toe hernieuwd contact met de Repu
bliek als in de lijn der ontwikkeling te beschouwen, in de eerste plaats om 
eindelijk te komen tot het staken der vijandelijkheden, in de tweede plaats 
om opnieuw te streven naar een regeling met de Republiek en in de derde 
plaats om de vorming van federatie en Unie verder voor te bereiden." De 
waarschuwingen van Van der Goes nam Beel serieus, maar hij meende dat 
het van de Republiek zelf afhing of het isolement zou worden doorbroken. 
Gezien de politiek van de Republiek tegen de bezette gebieden was het vol-
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gens Beel niet anders mogelijk dan met alle coöperatieve Indonesiërs de con
solidatie van de bezette gebieden ter hand te nemen.808

De vraag kon natuurlijk worden gesteld, zoals Schouten (ARP) op 14 no
vember 1947 deed, of de regering met dit door Beel aangeduide program wel 
de juiste conclusie had getrokken uit de ontwikkelingen sedert de 27-mei- 
voorstellen. Schouten rakelde hiermee de kwestie op, waar nu precies de 
ARP-Kamerfractie inzake "Linggadjati" stond, gebaseerd als de 27-mei- 
voorstellen waren op het Akkoord van Linggadjati. Het bleek dat Schouten 
"Linggadjati" wilde aanvaarden als staatkundig program, maar de overeen
komst verwierp, namelijk als erkenning van de Republiek als wederpartij. 
Het beginsel van gezag en vrijheid had de regering volgens de AR-voorman 
verzuimd consequent in het beleid toe te passen.809 Ook Tilanus (CHU) vond 
"Linggadjati" een rammelend stuk. Met de visie van Schouten stemde hij 
dan ook in. De bewering van Beel, dat de oppositie ter rechterzijde 
"Linggadjati" zou hebben aanvaard, wees hij dan ook, evenals Schouten, met 
kracht af. Maar ook Tilanus aanvaardde het staatkundig program van het 
Akkoord. Beel had dus wel grotendeels gelijk en dat was met het oog op het 
openbreken van de Grondwet terwille van de nieuwe rechtsorde van het Rijk 
niet zonder belang. De kloof met de rechtse oppositie werd dan ook voor
namelijk bepaald door het vraagstuk van de erkenning van de Republiek, al 
leek dat bij deze oppositie eerder een emotionele zaak te zijn dan een ratio
nele.810 Overigens: ook van PvdA-zijde werd enige kritiek op "Linggadjati" 
geuit. Zo gaf Van der Goes toe dat met de ondertekening van het Akkoord 
de zaak nog niet "perfect" was. "De uitvoerbaarheid, de werkbaarheid, liet 
zich niet - nog niet - synchroniseren", waarvoor hij overigens ook de rechtse 
oppositie verantwoordelijk stelde 811

Romme (KVP) gaf op 18 november 1947 Schouten (ARP) lik op stuk. Hij 
herinnerde eraan dat bij de discussies in de Tweede Kamer over het rege
ringsbeleid inzake de Indonesische kwestie in december 1946 het rechterdeel 
van de oppositie tegenover "Linggadjati" andere staatkundige beginselen 
had geplaatst. Hij verheugde zich er dan ook over dat althans over het staat
kundig beginselprogram van "Linggadjati" een zo brede overeenstemming 
in Nederland en zijn volksvertegenwoordiging was gegroeid. Evenzo achtte 
Romme het standpunt van Tilanus (CHU), dat met één dag meer militaire 
actie alles in Indië in orde gekomen was, onjuist. De resultaten van de actie 
mochten niet in de waagschaal worden gesteld door met de rug naar de VR 
te gaan staan. Daarmee heeft Romme nog eens nadrukkelijk de regering voor 
haar keuze in augustus 1947 - waar hijzelf toentertijd een andere voorkeur 
leek te hebben - steun gegeven. Beel zei het hem nog eens na.812

Dit korte debat in de Tweede Kamer bij gelegenheid van de Algemene 
Politieke Beschouwingen had de regering nogmaals bevestigd in haar voor
nemens, zoals die in de regeringsverklaring van 23 september 1947 waren 
verwoord. De regering heeft hoogstens een duidelijk standpunt van Romme 
gemist. Deze .had immers op 24 september 1947 in de Tweede Kamer over de
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mogelijke noodzaak van een tweede politiële actie gesproken en zich scep
tisch getoond over de kansen het gestelde doel zonder verdere militaire actie 
te bereiken. Aan de andere kant had Romme geen verzet aangetekend tegen 
de aankondiging van de kant van de regering om met de Republiek via de 
CGD opnieuw te gaan onderhandelen. Ook voor Romme telde de internatio
nale factor, zoals uit zijn uitval in de richting van Tilanus was gebleken. De 
regering kon derhalve dan toch menen het groene licht voor overleg met de 
Republiek, op basis van "Linggadjati", te hebben gekregen.

"Batavia" wenst de militaire kaart achter de hand te houden en ''Den Haag'' volgt 
moeizaam

Hoe werd nu de situatie in Nederlands-Indië in Batavia en Den Haag be
oordeeld op het moment dat internationaal de onvrede over het uitblijven 
van een daadwerkelijk staakt-het-vuren, zoals door de VR gevraagd, zich 
kristalliseerde in een nieuwe VR-resolutie?

Al in de inleiding op de beschrijving van het Consulair Rapport is ver
meld dat in Batavia werd beseft dat voortzetting van de militaire actie tegen 
Djocja voorlopig onmogelijk was geworden en dat zuivering van de bezette 
gebieden geboden was. Van Mook had oorspronkelijk graag gezien dat de 
opstelling van de troepen voor een opmars naar Djocja niettemin zou kun
nen worden gehandhaafd, maar de militaire top heeft hem kunnen overtui
gen dat dit niet mogelijk was.813 De keuze voor zuivering was ook een te
leurstelling voor de Nederlandse militaire bevelhebber, Spoor, aangezien 
volgens hem het voortbestaan van de haard van verzet te Djocja het onmo
gelijk maakte voldoende veiligheid voor de bevolking te verzekeren. Ander
zijds hadden hij en de andere leden van de militaire top in Batavia ook wel in 
de gaten dat de argumenten van Van Mook om zich te schikken in het voor
lopig onvermijdelijke, zoals de onmogelijkheid van Nederland om de V.S. in 
de VR op straffe van sancties te trotseren, gelding hadden. Van Mook was 
hoopvol gestemd over de veranderingen die in Indië zouden kunnen intre
den, indien de zuivering consequent werd aangepakt.814 Hij veronderstelde 
dat Djocja wel eens moedeloos kon worden en dat de medewerking vanuit 
de bezette gebieden aan de door Nederland beoogde pacificatie best kon 
meevallen.815 Beel hielp het hem hopen.816

Het geven van prioriteit aan de zuivering van de bezette gebieden en aan 
de politieke en economische reconstructie van de niet-republikeinse gebie
den riep vanzelf de vraag op waarvoor en in welke omvang de Nederlandse 
(Nederlands-Indische) troepen nog benodigd waren. Strikt genomen maakte 
de uitsluitende inzet (op korte termijn) van deze troepen voor zuivering van 
de bezette gebieden en patrouillediensten aan de Van-Mook-Iijn het mogelijk 
de aflossing van de troepen in Indië conform de eerder gedane toezeggingen 
aan de betrokkenen plaats te laten vinden.817 Zoals al eerder in Band A, 
hoofdstuk II, par. IlI.d van dit boek is gesteld, ging het hier om een gevoelige 
zaak, waarbij "Den Haag" leek te dansen aan de touwtjes van "Batavia". De 
aflossing van de 28.000 oorlogsvrijwilligers (OVW-ers) en het verlof van een
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deel van het KNIL, volgens schema na aankomst van de zogeheten tweede 
divisie uit Nederland, was tot kennelijke verrassing van de minister van 
Oorlog opgehouden door de inzet van deze divisie bij de politiële actie in de 
zomer van 1947. De minister van Oorlog had namelijk nog in juli 1947 aan- 
gekondigd dat in 1947 een begin zou worden gemaakt met de demobilisatie 
van de OVW-ers. Bovendien had hij bekend gemaakt dat de dienstplichtige 
militairen, die in 1946 en 1947 naar Indië waren verscheept, op maximaal 
twee jaar tropendienst moesten rekenen, "onvoorziene omstandigheden 
voorbehouden". Daarenboven werd het einde van 1949 genoemd als uiterste 
termijn van het verblijf van dienstplichtige militairen overzee in het kader 
van de oude verplichtingen van Nederland tegenover Indië. Dat betekende 
concreet dat de eerste divisie, die Nederland als "7-december"-divisie in het 
najaar van 1946 had verlaten, in 1948 zou moeten terugkeren. Minister 
Fiévez heeft dit in de loop van 1947 enkele malen bevestigd. Indien er op ge
rekend kon worden dat de politiële actie van 1947 had beantwoord aan haar 
doel en de uitvoering van "Linggadjati" dichterbij had gebracht, was het 
mogelijk die actie slechts als een beperkte vertragende factor in het aflos- 
sings- en demobilisatieschema voor de Nederlandse en Nederlands-Indische 
militairen te zien. Wat echter, als moest worden afgewacht of de Republiek 
met Nederland onder bemiddeling van de VR-Commissie van Goede Dien
sten wel tot nadere militaire en politieke afspraken wilde komen en intussen 
een moeizame zuivering van de bezette gebieden - onder het voortdurend 
gestook van Djocja - moest worden ondernomen?

Die vraag moest in het najaar van 1947 eveneens door de regering worden 
beantwoord. Het antwoord heeft, zoals al eerder uitvoerig beschreven, ver
rassende politieke, militaire en financiële consequenties gehad. Toen Van 
Mook in september 1947 het Nederlandse kabinet op de hoogte stelde van 
het besluit om voorlopig het op Djocja gerichte geweer aan de voet te hou
den (een actie op grote schaal werd niet mogelijk geacht vóór februari-maart
1948) en voorrang te geven aan de zuivering van de bezette gebieden, heeft 
de minister van Oorlog begrepen dat het aflossings- en demobilisatieschema 
daardoor zou worden aangetast en zijn bezorgdheid daarover tegenover de 
premier geuit. Na daarnaar te zijn gevraagd door Beel, heeft Spoor op 14 
oktober 1947 de landvoogd en de ministers van Oorlog en Marine met een 
nota voor het blok geplaatst: alleen door het aflossings- en demobilisatie
schema te negeren was het denkbaar de mogelijkheid voor voortzetting van 
de politiële actie tegen Djocja open te houden. Van Mook stond vierkant 
achter Spoor. In het Nederlandse kabinet echter hebben niet alleen Fiévez en 
Schagen van Leeuwen hun verwondering geuit over de nota van Spoor. In 
de vergadering van de Raad voor Zaken Overzee van 28 oktober 1947 was 
Jonkman van oordeel dat Spoor militaire operaties had ontworpen die in 
feite de militaire krachten van Nederland te boven gingen.818 Hij herinnerde 
eraan dat in het voorjaar van 1947 nog slechts gedacht werd aan een militaire 
operatie in West-Java. Natuurlijk aanvaardde hij de verantwoordelijkheid
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voor het gevolgde beleid, maar eert veel beperkter actie had Nederland veel 
moeilijkheden bespaard. Gegeven de bescheiden mogelijkheden van Neder
land moest alles gericht worden op de bezette gebieden en verder alles ge
daan om positief gebruik te maken van de goede diensten van de Commissie 
van Drie ter beëindiging van de vijandelijkheden. Met dit betoog trok Jonk
man de lijn door die in de Tweede Kamer bij gelegenheid van het debat over 
de regeringsverklaring van 23 september 1947 door Logemann namens de 
PvdA-fractie was getrokken. Ervan uitgaande dat niet eerder dan in het 
voorjaar van 1948 voortzetting van de politiële actie overwogen kon worden, 
heeft Drees in het genoemde RZO-overleg gewaarschuwd zich niet te laten 
"entrainer dans le gouffre" 819 Het terzijde schuiven van het voorgenomen 
aflossings- en demobilisatieschema beroofde Nederland volgens hem van 
arbeidskrachten en had ernstige financiële gevolgen. Hij achtte het niet wel 
denkbaar dat de V.S. Nederland zouden willen bijspringen voor een militaire 
bezetting van (de rest van) Java en Sumatra. Een hernieuwde grootscheepse 
militaire actie in Indië was ook niet te verenigen met de volgens hem vrijwel 
onontkoombare rantsoenverlagingen (zie over de toen dreigende devie- 
zenuitputting en consumptieverlaging: Band B, hoofdstuk IV, par. V.3.b, van 
dit boek). In diens pleidooi het beleid in Indië af te stemmen op de mogelijk
heden van Nederland viel Lieftinck met klem Drees bij. In de opstelling van 
de Rijksbegroting voor 1948 was immers uitgegaan van een niet onaanzien
lijke verlaging van de sterkte van de Nederlandse strijdkrachten in Indië. Dat 
was, zoals hiervoor uiteengezet in Diplomatieke voelhorens in de Indonesische 
kwestie, zelfs ingezet als blijk van goede wil van Nederland tegenover enkele 
republikeinen. Bovendien had Lieftinck grote zorgen over de deviezenvoor- 
ziening in 1948, waarvan hij in zijn deel in de Memorie van Antwoord aan de 
Tweede Kamer bij de behandeling van de Rijksbegroting-1948, gedateerd 6 
november 1947, voorzichtig gewag zou maken (zie in dit boek: Band B, 
hoofdstuk IV, pp. 1129-1130). Hij stelde dan ook dat Nederland het militair 
in Indië slechts kon uitzingen, zolang de voorraden zouden strekken. Kans 
op aanvulling van materiaal uit het buitenland was er niet. Hij voorspelde 
derhalve dat het militaire apparaat in de loop van 1948 vanzelf ineen zou 
zijgen. Fiévez achtte de nota van Spoor voor zijn sector uit personeelsover- 
wegingen onaanvaardbaar. Ook voor de minister van Marine, die er op ge
rekend had dat de mariniersbrigade in januari 1948 zou kunnen terugkeren, 
was de nota niet te verteren.820 Beel heeft toen geconcludeerd dat de opge
worpen vraagstukken zo belangrijk waren en het te volgen politieke beleid 
zo onverbrekelijk hiermee was verbonden, dat het hem wenselijk voorkwam 
dat generaal Spoor ten spoedigste naar Nederland kwam om met de Raad 
voor Zaken Overzee nogmaals zijn nota te bespreken.821 Een telegram heeft 
vervolgens om de overkomst van Spoor en/of staffunctionarissen gevraagd, 
hetgeen door tussenkomst van Van Mook is uitgelopen op de overkomst van 
enkele hoge officieren uit Batavia.822 Van Mook namelijk heeft zijn ongenoe
gen laten blijken over de oproep aan Spoor om naar Nederland te komen.
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"Het lichtvaardig telkens oproepen van de legerleiding" gaf volgens hem 
blijk van "een tekort aan besef, dat de mensen hier moeilijk telkens weer 
kunnen worden gemist". Spoor was volgens de landvoogd "met al zijn ei
genaardige eigenschappen toch nog steeds de beste en meest fantasierijke 
g e n e r a a l d i e  ons leger heeft voortgebracht" en diende dan ook, gezien zijn 
wankele gezondheid, te worden ontzien.823 Beel ging er echter nu eenmaal 
van uit dat de te nemen beslissingen voor het verdere optreden van Neder
land in de Indonesische kwestie toch steeds terugkwamen bij het kabinet, 
zodat "Batavia" naar Den Haag diende te komen (de landvoogd was bij 
voorbaat vanwege de contacten met de CGD geëxcuseerd) en niet, zoals Ba
tavia graag zag, "Den Haag" naar Batavia.824

Op 20 november 1947 kon Beel de delegatie onder aanvoering van de 
kwartiermeester-generaal voor Nederlands-Indië in de Raad voor Zaken 
Overzee welkom heten. De leden van het kabinet werden geconfronteerd 
met de volgende keuze: wilde men de optie op verdere actie in Indië open 
houden, dan was vermindering van de sterkte uitgesloten en kon het vertrek 
van OVW-ers en mariniers naar Nederland - zoals voorzien op korte termijn
- geen doorgang vinden; wanneer de regering zich echter wenste te beperken 
tot de handhaving van de bezette gebieden, dan kon een vermindering van 
maximaal 7 bataljons ten opzichte van 1 april 1947 plaatsvinden. Aan het 
bieden van uitzicht aan de uitgezonden militairen op vertrek uit Indië kon 
de regering, dat zagen de aanwezigen ook wel in, zich niet onttrekken. In
dien Djocja echter eenmaal lucht zou krijgen van het begin van de militaire 
repatriëring, moest worden gerekend op een onverzettelijke houding bij de 
regering van de Republiek, aangezien de tijdsfactor in haar voordeel ging 
werken. Gedacht kon dan wel worden aan oplossingen als de versnelde 
vorming van Indonesische politie-eenheden en de uitzending van de derde 
divisie, begrepen werd ook dat daarmee de problemen (financieel, militair- 
technisch, militair-moreel) niet waren opgelost. Terecht vroeg Lieftinck zich 
af wat men dacht nodig te hebben na een verdere politiële actie in Indië. De 
minister van Oorlog, die hoe dan ook - zeker tegenover de OVW-ers - een 
datum van repatriëring wilde noemen, meende derhalve dat nog slechts tot 1 
april 1948 verdere actie mogelijk was en tot oktober 1948 handhaving van de 
bezette gebieden. Indien Djocja het conflict slepende wist te houden, zou 
Nederland tegen die tijd gedwongen worden om toe te geven.825 In die voor
spelling heeft Fiévez - zij het met een klein jaar verschil - gelijk gekregen.

Het kabinet heeft op 24 november 1947 de knopen bij het militaire vraag
stuk in Indië doorgehakt. Nadat Fiévez zijn onvrede over het eigenmachtig 
optreden van Batavia op militair gebied, dat zijn beloften over demobilisatie 
en aflossing had ondermijnd, geuit had, werd besloten delen van het KNIL 
en 2.400 OVW-ers vóór 1 april 1948 te repatriëren. De overige OVW-ers zou
den ten spoedigste na die datum worden teruggehaald. Met extra vergoe
dingen en een premie zou getracht worden OVW-ers in dienst te houden. De 
Rijksbegroting-1948 zou worden aangepast. Vastgesteld werd dat de dienst-
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tijd voor de dienstplichtigen in Indië gezien de nieuwe demobilisatie- en af- 
lossingsschema's met een half jaar werd verlengd. Die schema's gingen uit 
van het open houden van de optie op verdere militaire actie tegen Djocja tot 
het voorjaar van 1948. Aangezien die actie uiteindelijk verder is uitgesteld tot 
eind 1948, toen daadwerkelijk de tweede politiële actie van start ging, is de 
diensttijd voor deze categorie wederom in strijd met de mededelingen van 
de regering verlengd.826 Na een radiorede van generaal Spoor van 25 no
vember 1947, waarin werd bekend gemaakt dat het demobilisatieschema niet 
kon worden aangehouden, volgde op 29 november 1947 een nadere verkla
ring van minister Fiévez. Daarin werd in aanvulling op de toespraak van 
Spoor mededeling gedaan van de hiervoor weergegeven besluiten van de 
regering over de demobilisatie. Bekend werd gemaakt dat de situatie in Indië 
ongunstiger was dan was gehoopt. Er zou volgens deze verklaring geen ge
bied worden opgegeven, waarmee getracht werd de bevolking in Indonesië 
gerust te stellen en de republikeinen de hoop te ontnemen op een uitput
tingsslag tegen Nederland.827 Van de hierop volgende parlementaire discus
sie met betrekking tot het thema van de demobilisatie en de afloop van het 
betrokken beleid is elders al verslag gedaan (Band A, hoofdstuk III, par. Ill.d, 
pp. 793-798: Het demobilisatiebeleid politiek verantwoord?). Van belang voor dit 
hoofdstuk is de constatering dat het kabinet in het najaar van 1947 onder 
druk van Batavia naast de zuivering van de (al te groot uitgevallen) bezette 
gebieden in beginsel heeft willen vasthouden aan de mogelijkheid tot inzet 
van de troepen in Indië voor een verdere militaire actie. Dit besluit, dat in het 
spel tegenover de Republiek aan de vooravond van de nieuwe onderhande
lingen onder toezicht van de VR-Commissie van Goede Diensten begrijpelijk 
was, heeft nogal wat teweeg gebracht en mogelijkerwijze de Republiek 
overtuigd van de kwade bedoelingen aan Nederlandse kant.

De gevolgen van het hiervoor weergegeven besluit van de Nederlandse 
regering heeft enkele aanwijsbare politieke en financiële consequenties ge
had. De verlengde inzet van de Nederlandse troepenmacht in Indië heeft een 
politiek leven gekost: dat van de minister van Marine, Schagen van Leeu
wen. De wijze waarop in Indië volgens hem de zaak militair op zijn beloop 
werd gelaten en niet werd gekozen voor het stellen van een limiet, waarbin
nen Nederland rekening houdend met de wensen van de VR militair een af
wachtende houding innam, heeft de minister van Marine er toe gebracht op 
23 november 1947 het Staatshoofd om ontheffing uit zijn functie te vragen. 
Om te voorkomen dat de strijdkrachten in Indië geleidelijk aan werden ver
lamd bij gebrek aan materieel meende Schagen van Leeuwen dat de bezette 
gebieden dienden te worden ontruimd ofwel diende te worden doorgetast 
naar Djocja. De lasten van de operaties in Indië (inzet van een deel van de 
vloot; de mariniersbrigade) verhinderden immers de kostbare opbouw van 
de door hem gewenste vloot (vgl. Band A, hoofdstuk III, par. II.d, pp. 761- 
762). Met het hem verleende ontslag op 24 november 1947 was Schagen van 
Leeuwen de tweede minister in de periode-Beel, na het vertrek van Ringers
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in 1946, die door de ontwikkelingen in de Indonesische kwestie vertrokken is 
(zie Band A, hoofdstuk III, par. I.a, pp. 683-685). Al eerder is vermeld dat 
Schagen getracht heeft de regeringsverklaring van 23 september 1947 aan te 
scherpen, waarvoor hij geen aanhang binnen het kabinet heeft weten te vin
den. Schagen heeft het nog enige tijd aangezien en vervolgens gemeend geen 
medeverantwoordelijkheid meer te kunnen dragen voor een beleid dat vol
gens hem het wereldcommunisme in de kaart dreigde te spelen en aan de 
roeping van Nederland in de Oost verzaakte. Parlementair heeft dit ontslag 
slechts bij het Tweede Kamerlid Tilanus (CHU) nieuwsgierigheid gewekt. 
Beel heeft toen door openhartig te zijn over de motieven van Schagen van 
Leeuwen voor zijn ontslag, ongetwijfeld een signaal willen geven aan allen 
die zich betrokken voelden of betrokken waren bij de Indonesische kwestie 
dat het kabinet met grote moeite de Republiek nog een kans wilde geven tot 
een vreedzame oplossing van het geschil te komen (vgl. Band A, hoofdstuk 
III, par. La, pp. 684-685; par. II.c, pp. 750-751).

Dat de verschuiving van het demobilisatieschema gevolgen heeft gehad 
voor de opbouw van de strijdkrachten in het Rijk in Europa is vanzelfspre
kend. Schagen heeft voor zijn sector daaruit de consequenties getrokken; 
Fiévez heeft in het kabinet even gesuggereerd wel eens niet meer de verant
woordelijkheid voor de gang van zaken rond demobilisatie en aflossing te 
kunnen nemen. Fiévez is evenwel op zijn post gebleven en moest bijgevolg 
de consequenties voor zijn begroting en voor die van het door hem ad inte
rim beheerde departement van Marine voor zijn rekening nemen. Bij Nota 
van Wijziging heeft Fiévez zijn begroting voor 1948 moeten verhogen met 
een bedrag, dat slechts een fractie vertegenwoordigde van het bedrag waar
mee enkele jaren later het parlement bij de afrekening van de begroting van 
Oorlog voor 1948 is geconfronteerd (Band A, hoofdstuk III, par. Il.a, pp. 727- 
729). Uiteindelijk moest het bedrag voor de begroting van Oorlog voor 1948 
vrijwel verdubbeld worden. Evenzo heeft Fiévez als minister van Marine a.i. 
de verantwoordelijkheid genomen voor de verhoging van de Marinebegro- 
ting voor 1948. Deze verhoging, die binnen het kabinet discussie heeft uit
gelokt en heeft geleid tot het besluit om de mariniersbrigade aan te houden 
tot 1 januari 1949 (was: 1948), was ook bij lange na niet het werkelijke bedrag 
dat de begroting voor Marine voor 1948 extra vroeg (zie Band A, hoofdstuk 
III, par. Il.d, p. 763). In ieder geval waren de aanvankelijk aangevraagde ex
tra bedragen voor Oorlog en Marine voor 1948 gering, zodat het beoogde 
diplomatieke effect van de (in vergelijking met de cijfers voor 1947) sterk 
verlaagde begrotingen voor deze twee departementen voor 1948 niet geheel 
werd bedorven. Nog steeds leek het er op dat Nederland óók rekening hield 
met een gunstige afloop van de onderhandelingen met de Republiek en der
halve ook met een geleidelijke ontmanteling van het militaire bedrijf in In
donesië. Dat moest een duidelijk signaal voor de Republiek en de internatio
nale gemeenschap zijn. Of dat signaal geloofwaardig was?
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Nederlandse schending van de VR-resoluties? Het geval-Madoera 
Tegen de achtergrond van de bemoeiingen van de internationale gemeen

schap om een einde te maken aan de vijandelijkheden in Indië en de betrok
ken partijen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen, van de eerste voor
zichtige officieuze contacten tussen Nederlanders en republikeinen om de 
weg naar de onderhandelingstafel te verkennen en van de stellige toezeg
ging van de kant van de Nederlandse regering in de Tweede Kamer om her
nieuwd overleg met de Republiek te voeren, heeft één affaire vrijwel alles in 
de waagschaal gesteld: de inname van het nog niet bezette republikeinse 
deel van het eiland Madoera in november 1947, derhalve nó de VR-resolutie 
van 1 november 1947. Landvoogd Van Mook en legercommandant Spoor 
hebben de nodige argumenten gehad om geheel Madoera op dat moment 
onder Nederlandse controle te brengen. Daarvan was het humanitaire argu
ment, namelijk de verlening van hulp aan de noodlijdende bevolking, niet 
het slechtste en ook geen onwaarachtig argument. Aan de andere kant be
wees deze sluikse militaire actie dat de Nederlandse militaire presentie in 
Indië, zolang die op de bestaande sterkte overeind werd gehouden, eigen 
oplossingen voor politieke problemen leek te dicteren. Hiervoor is al uiteen
gezet dat de militaire kaart in Batavia van wezensbelang werd geacht om de 
onderhandelingen met de Republiek vanuit een positie van kracht te kunnen 
voeren. Het geval-Madoera toonde aan dat de militaire mogelijkheden aan 
Nederlandse kant zo verleidelijk konden worden, dat het risico van een in
terna tionaal-politiek debacle voor lief leek te worden genomen. Elders in dit 
boek (Band A, hoofdstuk III, par. I, p. 693) is de stelling betrokken dat het 
militaire alternatief, sedert de eerste politiële actie in 1947, een eigen leven is 
gaan leiden en tot de tweede politiële actie moest voeren. Het geval-Madoera 
onderstreept voor de periode-Beel deze stelling. Bovendien heeft het er veel 
van dat de "hardliners" in de Indische zaak, waaronder het leger (Neder- 
lands-Indië) en de KVP (Nederland), met het geval-Madoera vergoeding 
werd geboden voor de wrok over het voorlopig afblazen van een actie naar 
het republikeins kerngebied (Djocja) en het zich onderwerpen aan vérgaande 
internationale bemoeienis. Het geval-Madoera zou dan wel eens bijgedragen 
kunnen hebben aan de pacificatie van de Nederlandse gemoederen in Bata
via en Den Haag aan de vooravond van hernieuwde onderhandelingen met 
de Republiek. De PvdA heeft zich, tegen de achtergrond van belangrijke 
binnenlandse wetgeving en het uitzicht op steun van "Batavia" en de KVP 
voor hernieuwde onderhandelingen met de Republiek, op een enkele scher
mutseling in de Tweede Kamer na, neergelegd bij deze zaak, waarschijnlijk 
ook op grond van de groeiende twijfels over de ware aard van de Republiek. 
Het geval-Madoera is vervolgens, na de inname van het gehele eiland door 
het Nederlandse gezag, exemplarisch geworden voor de plannen van dat 
gezag met de voormalige republikeinse gebieden. Het losweken van deze te 
Linggadjati aan de Republiek toegevallen gebieden is na de Renville-overeen- 
komsten en -afspraken tussen Nederland en de Republiek van januari 1948
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voor de Republiek het bewijs geworden van het ware karakter van de Ne
derlandse politiek in Indië: terugdringing van de Republiek. De Republiek 
heeft dan ook niet nagelaten om voor het wereldforum Nederland aan te 
klagen, onder meer aan de hand van het geval-Madoera, maar tot veel meer 
dan CGD-rapportage heeft dit in de periode-Beel niet geleid. Daarvoor was 
de zorg voor een succesvolle afwikkeling van het Renville-pakket internatio
naal te groot. Evenzo verdronk op nationaal niveau het geval-Madoera in de 
aandacht voor de grote thema's die de relatie Nederland-Indonesië tijdens en 
na de Renuz/Ze-onderhandelingen beheersten, al is er in het Nederlandse par
lement ter linkerzijde enige argwaan over de ontwikkelingen op Madoera na 
de politiële actie hoorbaar geweest.

Pas op de slotdag van de politiële actie van 1947 hadden Nederlandse 
strijdkrachten de zuidelijke helft van het noord-oostelijk tegenover Soerabaja 
(Oost-Java) gelegen eiland Madoera in hun bezit. De bedoeling was geweest 
om het gehele eiland op 4 augustus 1947 te veroveren, maar de door de re
publikeinen opgeworpen hindernissen (vooral in de vorm van mijnenvel
den) gooiden roet in het eten. De Nederlandse strijdkrachten konden hun 
doelen dan ook niet bereiken vóór de afsluiting van de politiële actie, die on
der druk van de internationale gemeenschap (de VR-resolutie van 1 augus
tus 1947) gevorderd werd. Voor de Nederlands-Indische regering was Ma
doera echter van zo groot politiek en militair-strategisch belang, dat het se
dert 4 augustus 1947 voor "Batavia" nog slechts een kwestie van tijd was om 
op de een of andere manier de controle over het gehele eiland in Nederland
se handen te brengen. Madoera werd politiek van groot gewicht geacht, om
dat op dit eiland een krachtige anti-republikeinse nationalistische stroming 
aanwezig werd verondersteld, bouwsteen voor een toekomstige deelstaat of 
zelfstandige regio in de door Nederland gewenste federatieve opbouw van 
Indonesië. In dit verband kon het van belang zijn de roep om Nederlandse 
hulp vanuit de plaatselijke bevolking te honoreren. Het humanitaire argu
ment, door Nederland tegenover de buitenwacht met klem gehanteerd, had 
dan ook een belangrijke politieke component. Hulp was wél nodig, want het 
gehele eiland verkeerde in kommervolle omstandigheden; de verdeling van 
het eiland maakte het alleen nog maar erger voor het resterende republikein
se deel. In dit verband sprak het vanzelf aandacht te hebben voor een be
langrijk bestaansmiddel van de bevolking, namelijk de zoutwinning, die met 
een inname van het hele eiland veilig kon worden gesteld tegen vernietiging 
door republikeinse eenheden. Dan was er het bestuurlijke argument om het 
eiland geheel te bezetten. De door "Batavia" erkende plaatselijke resident 
ervoer de verdeling van zijn gebied als moeilijk, waardoor zijn samenwer
king met de Nederlanders wel eens in ongunstige zin kon worden bepaald. 
Het behoud van de traditioneel met het Nederlandse gezag gekoppelde be
stuursstructuur woog voor "Batavia" zwaar genoeg om mee te tellen in de 
plannen ten aanzien van Madoera. Militair-strategisch diende Madoera on
der Nederlandse controle te worden gebracht, omdat het eiland gold als
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sleutel tot Oost-Java. Vanuit het niet-bezette deel van Madoera kon immers 
gemakkelijk republikeinse infiltratie plaatsvinden op de Oost-hoek van Java. 
Buiten Midden-Java was dit het enige republikeinse gebied in het zuidelijk 
deel van de archipel, waardoor het vanuit Nederlands-Indisch gezichtspunt 
vanzelf sprak om te trachten het eiland geheel in te nemen. Buiten deze za
kelijke politieke en militaire argumenten bij een consolidatie van het sche
mergebied van de Nederlandse macht op Madoera kan ook een prestigear- 
gument gespeeld hebben. De civiele en militaire top in Batavia moeten het 
mogelijk hebben geoordeeld om de veldtocht tegen de Republiek dan toch 
voort te zetten en een belangrijk punt te scoren, zonder dat "Den Haag" of 
"New York" achteraf tegen het fait accompli van de afronding van dit gebied 
veel bezwaren zouden kunnen inbrengen. Het humanitaire argument zou 
zeker werken; de vermoede afwezigheid van republikeins civiel bestuur en 
militaire presentie van enig belang ondermijnde bij voorbaat republikeinse 
claims en garandeerde buitendien een militaire wandeling voor de Neder
landse strijdkrachten; de mogelijkheid van een effectieve Nederlandse con
trole op en rondom het eiland zou een guerilla van republikeinse eenheden 
uitsluiten en derhalve ideale voorwaarden kunnen scheppen om op het ei
land naar Nederlandse visie nieuwe verhoudingen te scheppen en de wel
vaart te herstellen.828

Dat Madoera een speciale plaats in de overwegingen te Batavia na de po
litiële actie innam, is dan ook begrijpelijk. Bij de bekendmaking door Van 
Mook van de - door de Nederlands-Indische regering bepaalde - lijnen van 
het Nederlandse gebied op 29 augustus 1947 was inzake Madoera officieel 
de helft van het eiland geclaimd. Waar de grens tussen Nederlands en repu
blikeins gebied nu precies liep, was kwestieus. Bestuurlijk evenwel was in
middels, zonder enige ruchtbaarheid, aan de resident het gehele eiland toe
gewezen, waardoor al vooruitgelopen werd op een mogelijk toekomstig fait 
accompli.829 Begin september 1947 bespraken de landvoogd en de leger
commandant in Batavia de noodzaak om Madoera geheel in te nemen. Het 
hele eiland was al als patrouillegebied voor de Nederlandse strijdkrachten 
aangewezen en als zodanig bekend gemaakt aan de Consulaire Commissie 
van de VR, zodat het mogelijk werd geacht om de patrouille-activiteiten op 
zeker moment over te doen gaan in consolidatie van het niet-bezette deel van 
het eiland, vanzelfsprekend onder de nodige geheimhouding.830 Gebleken 
was dat de patrouilles vrijwel nergens republikeinse tegenstand van enig 
belang ontmoetten en dat de bevolking de terugkeer van het Nederlandse 
gezag toejuichte. Dat laatste had ongetwijfeld te maken met de slechte kle- 
ding- en voedselsituatie van de bevolking en het gebrek aan medicijnen, mo
gelijk een bijkomend gevolg van de effectieve Nederlands blokkade van de 
republikeinse gebieden. De bevolking moet gehoopt hebben dat de Neder
landers snel verbetering in haar situatie konden brengen, hetgeen aan 
"Batavia" nog hoge organisatorische en financiële eisen zou gaan stellen.831 
Op 30 september 1947 heeft Van Mook Beel meegedeeld dat Madoera binnen
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korte tijd geheel onder Nederlandse controle zou zijn, maar dat hieromtrent 
berichten uit de pers werden gehouden om de republikeinse propaganda 
geen stof voor acties te bieden.832 "Den Haag" heeft geen bezwaren laten ho
ren. Beel liet in een brief aan Van Mook persoonlijk, gedateerd 11 oktober 
1947, weten dat hij hoopte dat "de zuiveringsactie eerstdaags haar voltooiing 
kan naderen en tegenover de buitenwereld kan blijken, dat het Nederlandse 
gezag in staat is in zijn gebied orde en rust te handhaven".833

De overgang van patrouille-activiteiten naar een definitieve bezetting van 
het in naam republikeinse deel van Madoera - waar overigens het republi
keinse gezag nauwelijks nog effectief optrad - kon natuurlijk gezien worden 
als een Nederlandse schending van de VR-oproep tot beëindiging van de 
vijandelijkheden en als een eenzijdige correctie van de bestandslijnen. Een 
dergelijke definitieve bezetting zou ook niet lang uit de publiciteit kunnen 
worden gehouden. Vandaar dat aan Nederlandse kant bij de plannen voor 
de inname van geheel Madoera rekening werd gehouden met de internatio
nale context. Zo werd de eerste voorgenomen aanval op het republikeinse 
deel van Madoera afgeblazen, toen de vertegenwoordiger van de V.S. in de 
VR (Austin) bij de debatten over de Indonesische kwestie op 28 oktober 1947 
met aanvullingen op de Amerikaanse ontwerp-resolutie kwam ter beteuge
ling van verdere militaire acties van beduidende omvang achter of aan de 
bestandsgrenzen van 4 augustus 1947.834 Het leek niet verstandig het werk 
van de Nederlandse diplomaten bij het State Department en in de wandel
gangen van de VR, gericht op het ontscherpen van de Amerikaanse voor
stellen, ongedaan te maken door het prompte bewijs te leveren van de juist
heid van deze voorstellen. Toen eenmaal de voor Nederland acceptabele VR- 
resolutie van 1 november 1947, zoals eerder in deze paragraaf beschreven, 
was gepasseerd, behoefde nog slechts de inhoud van deze resolutie te wor
den afgewogen tegenover de Nederlandse verantwoordelijkheid voor de be
volking van Madoera om de genoemde Nederlandse belangen bij een bezet
ting van geheel Madoera de doorslag te laten geven. Daarbij moest rekening 
worden gehouden met waarschuwingen uit eigen kring. Van Kleffens heeft 
"Den Haag" proberen duidelijk te maken dat de VR-resolutie van 1 novem
ber 1947 weliswaar de mogelijkheid open liet om personen en goederen in 
geval van gevaar te beschermen, maar dat een dergelijke ingreep niet het ka
rakter mocht krijgen van een territoriale uitbreiding. In Indië heeft Van Vre
denburch eveneens de draagwijdte van een "ondeugende" toepassing van de 
VR-resolutie ter verdediging van het optreden op Madoera goed gezien en 
daarom met Spoor overleg gepleegd over de politieke opportuniteit van een 
Madoerees avontuur. Spoor moet enige twijfels hebben getoond, maar Van 
Mook heeft niet geaarzeld. Op 7 november 1947 heeft generaal Spoor op het 
stafkwartier van de A-divisie te Soerabaja dan ook meegedeeld dat de land
voogd bezetting van het gehele eiland Madoera, zo geruisloos en zo snel 
mogelijk als elders in geval van kleinere correcties op de bestandslijnen ten 
gunste van het Nederlandse gebied was geschied, had gebillijkt. Het was
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zaak om aan de acties geen enkele publiciteit te geven en deze zo uit te voe
ren, dat na verloop van tijd, wanneer de bezetting bij de Republiek bekend 
zou worden, de gehele operatie geschiedenis was, aldus de legercomman
dant. Besloten werd op 10 november 1947 (codenaam: Overwal) de actie te 
starten, die twee dagen zou duren.835 De consolidatie van Madoera en vele 
andere gebieden achter of aan de bestandsgrenzen was een motief, waarom 
aan Nederlands/Nederlands-Indische kant niet zo'n grote haast werd ge
toond om de besprekingen met de Republiek te beginnen. Verwacht kon 
immers worden dat de Republiek deze besprekingen zou willen openen met 
een discussie over de demarcatielijnen, waar Nederland veel meer was ge- 
interesseerd in een oplossing van de militaire kwestie in het algemene zin. In 
ieder geval werd aan Nederlandse kant ook rekening gehouden met de 
noodzaak het noordelijke deel van Madoera weer te ontruimen; in dat geval 
moest een "gemengde gendarmerie", dat wilde in dit geval zeggen door Ne
derlanders gecontroleerde plaatselijke veiligheidstroepen, geïnstalleerd zijn. 
De actie werd rechtvaardig geacht om tegemoet te komen aan de wens van 
de plaatselijke bevolking haar in haar nood te helpen. Gezien het feit dat 
Nederland zich officieel niet gebonden achtte aan de VR-resolutie van 1 no
vember 1947, kon de stelling worden betrokken dat het Nederland vrij stond 
soeverein in Indië op te treden. Dat Nederland met de bezetting van geheel 
Madoera na de VR-resolutie van 1 november 1947 de internationale gemeen
schap én de Republiek zou tarten, moet gezien de wijze van voorbereiding 
van deze actie, niettemin wel zijn beseft. Vandaar ook dat in de toelichting 
op de bekendmaking van de Indische regering van 21 november 1947, waar
bij werd bericht dat Madoera geheel onder Nederlandse controle stond, ge
sproken werd van Nederlandse patrouille-activiteiten en niet van een mili
taire bezetting.836

Op 21 november 1947 heeft Van Mook minister Jonkman en Van Kleffens 
op de hoogte gesteld van de succesvolle inname van het gehele eiland en van 
de zeer positieve houding van de bevolking tegenover de Nederlanders. De 
landvoogd sprak de verwachting uit spoedig voor Madoera een volledig In
donesisch bestuur te kunnen vormen onder leiding van de resident en met 
medewerking "van vrijwel de gehele Madoerese bovenlaag". Het republi
keinse bewind had volgens Van Mook terreur met behulp van niet- 
Madoerese strijdgroepen betekend; de algemene toestand van de bevolking 
noemde de landvoogd zeer slecht.837 Jonkman heeft de bezetting van het nog 
resterende republikeinse deel van Madoera in het kabinetsberaad van 24 no
vember 1947 op basis van deze schets van Van Mook weten voor te stellen 
als "vreedzame penetratie". De Raad volgde hem hierin en zag kennelijk 
geen reden in deze actie op Madoera strijdigheid met de resolutie van de VR 
van 1 november 1947 te constateren. Wellicht hebben de verhalen over de 
honger en ellende buiten de door Nederland gecontroleerde gebieden op het 
eiland bijgedragen aan de instemming van het kabinet. Wel besloot het kabi
net op voorstel van Jonkman de landvoogd tot een zekere voorzichtigheid te
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manen in gevallen, waarbij de bevolking buiten de Van-Mook-lijn vroeg om 
Nederlands ingrijpen. Het was immers niet ondenkbaar dat een dergelijk 
verzoek door republikeinen was uitgelokt om Nederland te kunnen beschul
digen van schending van de VR-resolutie van 1 november 1947. Bovendien 
dienden de besprekingen met de Republiek niet door allerlei acties te wor
den doorkruist.838 Enig vermoeden dat het geval-Madoera politiek een ris
kante onderneming was en derhalve hoogst uitzonderlijk diende te zijn, 
heeft derhalve in het kabinet wel geleefd.

Bij de behandeling van de begroting van het departement van Overzeese 
Gebiedsdelen voor 1948 in de Tweede Kamer halverwege december 1947 
kwam het geval-Madoera aan de orde. Deze zaak was namelijk op 21 no
vember 1947 door de Nederlands-Indische regering zelf in de openbaarheid 
gebracht.839 Nadat de republikeinse vice-premier Setyadjit onmiddellijk zijn 
stem had verheven tegen het Nederlandse optreden, dat volgens de Repu
bliek een schending van de VR-resolutie van 1 november 1947 had opgele
verd, was een klacht ingediend bij de CGD en was deze instantie met een 
onderzoek van de zaak-Madoera begonnen. De Voorzitter van de VR werd 
van de kant van de Republiek gevraagd de CGD tot spoedige rapportage 
over haar onderzoeksresultaten te manen.840 Het communiqué van "Batavia" 
over het geval-Madoera en het republikeinse protest waren voor het Tweede 
Kamerlid Joekes (PvdA) reden om op 16 december 1947 in het kader van het 
genoemde begrotingsdebat de minister om inlichtingen te vragen. Was de 
actie op Madoera geschied in overleg met en met machtiging van de rege
ring; hoe verklaarde de regering deze actie in het licht van de VR-resolutie 
om de vijandelijkheden te staken? Zoals Joekes in de vergadering van het 
partijbestuur van de PvdA op 6 december 1947 had uiteengezet, was hij er
van overtuigd dat Nederland zich, blijkens de Madoera-zaak, niet hield aan 
het staakt-het-vuren. Het Kamerlid De Groot (CPN) zag de Madoerese 
kwestie als een bewuste negatie van de besluiten van de VR door de regering 
en "door het koloniale bewind in Indonesië".841 Op 17 december 1947 heeft 
minister Jonkman geantwoord dat de feiten, zoals die over Madoera bekend 
waren gemaakt, op het eerste gezicht een schending van de VR-resolutie van 
1 november 1947 leken op te leveren. Daartegen wenste de minister allereerst 
te stellen dat VR-resoluties voor Nederland, dat als goed lid van de V.N. in 
het algemeen bereid was deze tot uitvoering te brengen, geen kracht van wet 
hebben en niet de bedoeling konden hebben de verantwoordelijkheid van de 
overheid ter plaatse, waarover de VR zijn bemoeienissen uitstrekte, over te 
nemen. Vervolgens meende de minister, "ook wanneer men deze resolutie 
ziet in die zin, waarin zij werd gegeven", het gebeurde op Madoera volgens 
de inlichtingen van de Nederlands-Indische regering volstrekt redelijk te 
kunnen verklaren. De verdwijning van republikeins civiel en militair gezag 
in het niet-bezette deel van Madoera na 4 augustus 1947 maakte de uitbrei
ding van het Nederlandse gezag op verzoek van de bevolking naar de bewe
ring van de minister tot een onmilitaire zaak, bevestigd door het feit van één
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lichtgewonde aan Nederlandse kant sedert de actie op Madoera was onder
nomen. De minister herinnerde er daarbij aan dat bovendien altijd al be
stuurlijk en militair in de gehele bezetting van Madoera was voorzien. Een 
beperkte bezetting zou immers ondoelmatig zijn geweest; het republikeinse 
restant van Madoera zou ook, afgesloten van het overige republikeinse ge
bied, volgens de minister moeilijk een eigen bestaan hebben kunnen leiden. 
Jonkman voegde hieraan tenslotte toe dat de zoutwinning op het eiland door 
de actie was veilig gesteld. Een eigen Madoerees bestuur zou binnenkort 
optreden, aldus Jonkman in antwoord aan de Tweede Kamer over het Ma
doerees avontuur.842

Joekes en De Groot toonden zich op 18 december 1947 weinig ingenomen 
met het antwoord van de minister, derhalve ook op het punt van de inname 
van Madoera. Joekes (PvdA) had er wel begrip voor dat de minister aan de 
vooravond van zijn reis naar Indië zich op de vlakte wilde houden op talloze 
punten, maar hij had toch wel graag meer duidelijkheid gehad over het 
standpunt van de regering inzake de (voormalige) republikeinse gebieden: 
"Het vraagstuk van de Republiek is een essentieel en zeer belangrijk onder
deel van het gehele Indonesische probleem." Het isoleren van de Republiek, 
op welke wijze dan ook, was daarop volgens het PvdA-Kamerlid niet het 
juiste antwoord. Het geval-Madoera was derhalve voor Joekes een toetssteen 
voor het regeringsbeleid ten opzichte van de Republiek, waarover hij weinig 
wijzer was geworden. Joekes wist dat binnen het partijbestuur van de PvdA 
ernstig werd getwijfeld of Nederland nog wel een greep op de zaken in Indië 
had. Voor De Groot (CPN) bleef het duister waarom de Nederlandse rege
ring de oproep van de VR om het vuren te staken had genegeerd.843 Elders 
zal nog, bij de uitwerking van de voorbereidingen voor de onderhandelin
gen tussen Nederland en de Republiek op het Amerikaanse schip de USS 
Renville, aandacht worden besteed aan de poging van de oppositie ter rech
terzijde om het ongenoegen over het antwoord van de minister bij deze de
batten over de begroting van O.G. voor 1948, dat zelfs in de gelederen van de 
regeringscoalitie blijkens de reactie van het PvdA-Kamerlid Joekes leefde, bij 
motie vast te leggen.844 In tweede termijn heeft Jonkman zich verscholen 
achter het ontbreken van de nodige gegevens voor de regering om de klach
ten in de Tweede Kamer over de antwoorden van de kant van de regering te 
kunnen pareren. Inzake het door Joekes opgeworpen probleem achter de 
kwestie-Madoera, namelijk de vraag wat de regering van plan was te doen 
met de te Linggadjati aan de Republiek toegewezen gebieden, moet Jonkman 
weinig bijgedragen hebben aan de overwinning van het wantrouwen van de 
Republiek jegens Nederland: teruggave zou afhankelijk zijn van de verzor
ging van orde en rust en van de invoering van de nieuwe rechtsorde, alsook 
van de wil van de plaatselijke bevolking.845

Hoe is het nu verder met deze kwestie gegaan? De CGD begon nog eind 
november 1947 met het onderzoek naar de gang van zaken op Madoera en 
vroeg beide partijen om hun zienswijze. Nederland heeft daarop, evenals de
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Republiek, geantwoord met een memorandum.846 Het Nederlands memo
randum gaf een overzicht van de ontwikkelingen op het eiland sedert 4 au
gustus 1947, die logisch zouden hebben geleid tot de inwilliging van de ver
zoeken van de plaatselijke bevolking door de Nederlands-Indische regering. 
De Republiek heeft uiteraard het standpunt ingenomen dat Nederland ver
antwoordelijk was voor de verslechtering van de toestanden op het eiland en 
heeft herstel geëist van de status quo ante (20-21 juli 1947). Hoewel het geval- 
Madoera op de achtergrond raakte door de aandacht van alle betrokken par
tijen bij de onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek op de Ren- 
vïlle, heeft de CGD de republikeinse klacht over het Nederlandse optreden 
op Madoera zeer serieus af gewikkeld. Een CGD-Madura Observation Team, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de CGD en specialisten, onder leiding 
van de Amerikaan H.F. Brandis Jr., heeft tussen 15 en 19 december 1947 het 
eiland bezocht. Toegang tot het eiland is door de Nederlands-Indische rege
ring aan een aan dit Team toegevoegde republikein geweigerd.847 Aanvan
kelijk zag het er naar uit dat Nederland zonder meer op het strafbankje zou 
worden geplaatst. Uit de wijze namelijk, waarop leden van dit Team vragen 
hebben gesteld aan plaatselijke troepencommandanten en aan generaal 
Spoor, moest worden afgeleid dat het Nederlandse optreden als een schen
ding van de VR-oproep tot het staakt-het-vuren werd beschouwd.848 Een 
eensluidend rapport kon evenwel niet worden opgesteld. De Amerikaan zou 
hebben geworsteld met de schuldvraag in de zaak-Madoera, terwijl de Aus
traliër geen begrip wenste op te brengen voor het humanitaire aspect van 
deze zaak.849 Er zijn toen twee rapporten opgesteld, een Belgisch en een 
Amerikaans-Australisch.850 Deze stukken zijn niet als bijlagen bij het eerste 
CGD-rapport aan de VR voorgelegd, maar ter inzage van de VR-leden gede
poneerd bij het secretariaat van de VR.851 Een eensluidende veroordeling 
van Nederland als agressor is er niet uitgerold en daarmee ook niet een 
overwinning voor de Republiek. Het eiland bleef voorlopig in zijn geheel in 
Nederlandse handen. De overeenkomsten op de Renville hebben dan ook 
geen opheldering gebracht over de militaire kant van het geval-Madoera. Bij 
de bestandsovereenkomst, die tussen Nederland en de Republiek op 17 ja
nuari 1947 op de Renville werd gesloten, was de Van-Mook-lijn aanvaard als 
status-quo-lijn, waarlangs gedemilitariseerde zones tussen de voorste linies 
van beide partijen dienden te worden ingericht. Omdat op Madoera geen 
sprake meer was van republikeinse voorste linies, nam Nederland het 
standpunt in dat dan ook op Madoera niet gedemilitariseerd behoefde te 
worden en ook anderszins de Nederlandse troepen aan geen beperking on
derhevig konden zijn. Hoogstens zouden republikeinse eenheden, zo die nog 
aanwezig waren, gelegenheid moeten krijgen om conform de Renville- 
bepalingen zich terug te trekken naar republikeins gebied. Bij gevolg heeft 
Nederland de Van-Mook-lijn inzake Madoera niet van toepassing geacht.852

Het waren niet deze Nederlandse spitsvondigheden waarmee Madoera 
onder Nederlands gezag werd gehouden, die de Republiek bleven ergeren,
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maar de politiek-bestuurlijke manoeuvres onder Nederlandse schutse. De 
controle over het gehele eiland door Nederlandse troepen maakte Madoera 
rijp voor de nieuwe bestuurlijke vormgeving, die Van Mook c.s. ter verwe
zenlijking van het Linggadjati-program ("deelstatenpolitiek") als antwoord 
op de politiek van de Republiek na de politiële actie ter consolidatie van de 
archipel hadden uitgedacht (zie de al eerder genoemde ontwikkelingen op 
Oost-Sumatra en op West-Java). De verzelfstandiging van Madoera stond 
daarbij vanzelfsprekend op de agenda, al was er de complicerende factor dat 
er meer Madoerezen in Oost-Java woonden dan op het eiland zelf.853 Een 
vertegenwoordiger van Madoera nam dan ook deel aan de op 3 en 4 januari
1948 in Batavia gehouden besprekingen tussen vertegenwoordigers van alle 
negara's, daerahs en van het pas opgerichte comité dat zich inzette voor een 
spoedige verwezenlijking van de federatieve staatsvorm in Indonesië 
(Komite Indonesia Serikat) onderling en met de landvoogd en leden van de 
Nederlandse regering. Elders zal nog worden ingegaan op de door deze con
ferentie uitgelokte spoedige instelling van een Voorlopige Federale Raad.854 
In deze tijd kwam er ook schot in het Madoerees streven naar zelfstandig
heid. Er ontstond een Comité ter vaststelling van de positie van Madoera, 
dat op 16 januari 1948 een resolutie opstelde, waarbij werd verklaard dat alle 
relaties met de Republiek zouden worden verbroken, de regering in Batavia 
werd gevraagd om Madoera als negara binnen de toekomstige VSI te willen 
erkennen en de resident (R.A.A. Tjakraningrat) tot hoofd van deze negara te 
willen benoemen. Deze resolutie is vervolgens door dit comité aan een alge
mene volksstemming op Madoera onderworpen op 28 januari 1948. Een 
overweldigende meerderheid van de bevolking sprak zich ten gunste van 
deze resolutie uit.855 Van Mook zou, naar spoedig bekend werd, verbaasd 
zijn geweest over dit plebisciet, waarin hij niet gekend zou zijn en dat in
druiste tegen de regels die daarover op de Renville voor de voormalige repu
blikeinse gebieden waren overeengekomen. De pers wist al gauw dat de re
geringscommissaris voor bestuursaangelegenheden (Recomba) voor Oost- 
Java, Ch.O van der Plas, als drijvende kracht voor dit eigenzinnige optreden 
op Madoera moest worden beschouwd.856 De resident van Madoera heeft 
kort nadien bevestigd dat de landvoogd en andere autoriteiten in Batavia 
niet op de hoogte waren gesteld van hetgeen hij en de Recomba voor Oost- 
Java hadden bekokstoofd. Aan de andere kant lijkt het er op dat Van Mook 
ook weer niet al te ongelukkig was met de ontwikkelingen op Madoera, 
want op 20 februari 1948 heeft hij bij decreet Madoera als aparte politieke 
eenheid met de status van Negara en daarmee als bouwsteen voor de VSI 
erkend.857 Op 15 april 1948 zouden de verkiezingen voor een eigen voorlopi
ge raad, zoals door de landvoogd in zijn decreet voorzien, worden afgerond: 
die zouden overigens weinig reden laten voor Nederlands optimisme over 
de afkeer onder de bevolking jegens republikeins gezinde kandidaten. Mo
gelijk dat de stemming over de eerste resolutie op Madoera al te nadrukke
lijk "georganiseerd" is geweest.858
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Bovenstaande gebeurtenissen hebben het geval-Madoera weer voor het 
nationale en internationale voetlicht gebracht. Bij de debatten in de Tweede 
Kamer over de regeringsverklaring van 13 januari 1948 was het wederom 
Joekes (PvdA) die op 29 januari 1948 hierover aan de regering vragen stelde. 
Het genoemde plebisciet druiste volgens het Kamerlid in tegen de strekking 
van de wederzijds aanvaarde Renville-beginselen. Joekes meende vervolgens 
dat duidelijkheid moest worden verschaft over de vraag of "Batavia" van 
deze zaak afwist. Zo ja, dan was het allemaal des te erger. Vonk (VVD) ging 
er zonder meer van uit dat Van Mook achter deze zaak zat. Het was volgens 
hem het bewijs van het eigenmachtig optreden van de landvoogd. Het ple
bisciet noemde hij een "blunder". Minister Jonkman heeft ontwijkend ge
antwoord dat hij nog geen volledige inlichtingen had over deze zaak. Wél 
wilde hij kwijt dat niet verwacht kon worden dat de regering het Madoerees 
bestuur op dit punt zou gaan bestrijden en dat bovendien de Nederlands- 
Indische regering gerechtigd en verplicht was de onder haar gezag staande 
gebieden via de eigen bevolking en eigen organisaties te doen inrichten.De 
regering dekte hiermee het geval-Madoera ten tweede male af. Joekes heeft 
zijn partijgenoot-minister in dit debat niet verder over deze zaak aan de tand 
gevoeld. Enkele dagen na het besluit van de landvoogd om Madoera de sta
tus van Negara te verlenen, heeft Joekes aan de regering schriftelijk gevraagd 
of deze stap te rijmen viel met de Renville-beginselen, in het bijzonder met de 
daarin vastgelegde afspraken voor het houden van volksraadplegingen in de 
(door Nederlandse strijdkrachten in 1947) bezette gebieden over de toekom
stige status. Beel en Jonkman hebben op 25 maart 1948 geantwoord dat zij 
het besluit van de landvoogd niet in strijd achtten met deze Renville- 
beginselen. Van belang was de belofte van de kant van de regering dat de 
aanvaarde regelingen aan een latere volksuitspraak zouden worden onder
worpen. Een vrome belofte die niet kon verhullen dat de regering ten derde 
male de uiterst betwistbare gang op en met Madoera volledig voor haar re
kening nam. De regering leek een gevaarlijke weg op te gaan, zoals het ge
val-Madoera en andere in bezet voormalig republikeins gebied tot ontwik
keling gekomen of gebrachte zelfstandige gebieden bewezen. De deelstaten
politiek in Indië had kennelijk een hogere prioriteit voor "Batavia" en "Den 
Haag" dan de verhouding met de Republiek. De regering heeft dit ook in 
antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Goedhart (PvdA) 
op 3 maart 1948 onomwonden toegegeven. Goedhart vroeg of het stimuleren 
van Nederland-Indische zijde van een politiek van kleine staten in Indonesië 
de voorlopige overeenstemming met de Republiek niet in gevaar bracht. Mi
nister Jonkman heeft daarop namens de regering geantwoord dat de honore
ring van de uitspraken van de plaatselijke bevolking paste in het beginsel
programma van "Linggadjati", zoals dat was bevestigd bij de Renville- 
beginselen. De regering wenste natuurlijk de goede verstandhouding tussen 
Batavia en Djocja te bevorderen, maar niet ten koste van de wensen van de 
eigen bevolking.859
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De verzelfstandiging van allerlei bezette republikeinse gebieden, zoals 
Madoera (naast hetgeen vooral op West-Java de aandacht trok), speelde een 
belangrijke rol in de debatten in de VR naar aanleiding van het eerste inte
rimrapport van de CGD in februari 1948. Na een anti-Nederlandse voorzet 
van de Sovjet-Unie heeft de republikeinse afgevaardigde de gelegenheid 
aangegrepen Nederland aan te klagen door in het scheppen van allerlei 
nieuwe staten in de archipel een schending van de overeengekomen plebis- 
cietprocedures te zien. Nederland scheen volgens de republikein een eenzij
dige interpretatie zonder enig overleg met de Republiek te willen doorvoe
ren. Hij verzocht de VR dan ook tot de CGD het verzoek te richten spoedig te 
rapporteren over het stichten van nieuwe staten op Madoera (en West- 
Java).860 Daarop heeft de Chinese vertegenwoordiger in de VR een resolutie 
ingediend, waarin deze wens van de Republiek was neergelegd: de CGD 
werd verzocht bijzondere aandacht te besteden aan de politieke ontwikke
lingen in de genoemde gebieden en daarover aan de VR verslag uit te bren
gen. De resolutie, die voor Nederland aanvaardbaar was, is vervolgens met 
acht stemmen voor en drie onthoudingen (Argentinië, Oekraïne en de Sovjet- 
Unie) op 28 februari 1948 aangenomen.861 Op 18 mei 1948 heeft de CGD aan 
het verzoek van de VR voldaan en het rapport betreffende Madoera 
(volgend op een eerste rapport over West-Java van 23 april 1948) ingediend. 
De conclusie van de CGD was dat in de praktijk weinig veranderingen in het 
bestuur van Madoera te bespeuren waren, hoewel de staatsvorm van Ma
doera officieel gewijzigd was. Dat was geen onjuiste conclusie, omdat de 
Nederlands-Indische regering inderdaad moet hebben geaarzeld om be
stuurlijke bevoegdheden over te dragen aan een Madoerees bewind, dat ge
zien de verkiezingen voor de voorlopige raad van dit eiland moeilijk zonder 
meer op de hand van "Batavia" zou zijn. Dit rapport over Madoera was, sa
men met andere rapporten van de CGD over de ontwikkelingen in Indone
sië, voor de republikeinse afgevaardigde Palar weer een reden te meer op 10 
juni 1948 te beweren dat de Nederlandse regering slechts er op uit was de 
Republiek te worgen en uit te schakelen.862 Van Kleffens meende echter dat 
Nederland niets meer had gedaan dan de bevolking in de betrokken gebie
den, die zozeer verschilde van die van de rest van Java, een stem te geven 
waar de Republiek deze gebieden aan hun lot zou hebben overgelaten. Aan
gezien de CGD inzake het geval-Madoera (alsook inzake West-Java) geen 
oordeel had uitgesproken, kon het rapport ad acta worden gelegd. De VR 
heeft in de totale rapportage van de CGD reden gezien op 29 juli 1948 een 
resolutie naar Chinees voorstel met negen tegen twee (Oekraïne en Sovjet- 
Unie) aan te nemen, waarin de partijen in het Indonesisch conflict werd ge
vraagd met behulp van de CGD zich te houden aan de militaire en economi
sche artikelen van de Renuz7/e-bestandsovereenkomst en de politieke Renville- 
beginselen ten uitvoer te leggen.863

Voor de periode-Beel is daarmee het geval-Madoera afgehandeld. Het 
muisje heeft in deze periode wel een zeer lange staart gekregen. De militaire
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actie van november 1947 en de daarop gevolgde politieke verzelfstandiging 
van het eiland, los van de Republiek, heeft Madoera dan ook tot zinnebeeld 
doen worden van de Nederlandse indammingspolitiek ten opzichte van de 
Republiek na de politiële actie van 1947. Madoera, ooit expliciet bij het Ak
koord van Linggadjati de-facto aan de Republiek toegewezen, leek met an
dere gebieden zoals op Oost-Sumatra en op West-Java blijvend te worden 
afgescheiden van de Republiek. Daarmee is veel brandstof geleverd voor de 
controverse tussen Den Haag/Batavia en Djocja in hun pogingen om over
eenkomsten en afspraken van januari 1948 (Renville) tot uitvoering te bren
gen. Aan de andere kant heeft deze indammingspolitiek tegenover de Repu
bliek en de daarmee verbonden deelstatenpolitiek ook Nederland voor ver
rassingen geplaatst én geholpen. Zo zouden de "federalen" vanaf de zomer 
van 1948 een steeds eigenzinniger rol gaan spelen in het Indonesische drama 
en tenslotte na de tweede politiële actie bijdragen aan het herstel van de Re
publiek. De federale factor zou daarmee het Nederlandse plan tot ecartering 
van de Republiek van Soekarno (mede) verijdelen; tegelijk zou de federale 
factor Nederland daarmee verlossen van de morele last van de verantwoor
delijkheid voor de toekomst van met name de ooit als coöperatief aangedui
de niet-republikeinse gebieden. De "federalen" zouden hun keuze maken; 
daardoor in staat gesteld zou ook Nederland een keuze maken en wel - mede 
onder druk van de internationale factor - ten gunste van een versnelde over
dracht van de soevereiniteit. Het zouden tenslotte de ontwikkelingen in In
donesië na deze overdracht zijn, die een einde zouden maken aan het 
"voorbeeldige" geval-Madoera en aan de andere tot stand gebrachte auto
nome (Negara) en semi-autonome (Daerah) gebieden uit de Nederlandse 
tijd.
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Politieke stemmen uit de periode-Beel over het Indië-beleid:
"Het is de taak der Nederlandsche regering te bevorderen, dat de verschillende 
volkeren, welke over vier werelddeelen verspreid in het Koninkrijk der Neder
landen werden samengebracht en eeuwenlang hun samenleving hebben 
beproefd, thans na de omwenteling van den tweeden wereldoorlog naar de 
eischen van dezen tijd den nieuwen vorm van verdere samenwerking vinden." 
Minister van Overzeese Gebiedsdelen mr.J.A. Jonkman (PvdA) in de rege
ringsverklaring van 10 december 1946.

"Als we Indië loslaten is Nederland failliet." Minister-president dr.L.J.M. Beel 
(KVP) in een vergadering van ministers en financiële specialisten op 18 april 
1947.

"Maar ik voeg er bij: begrijpt ook, dat 100 pet. Merdeka, waarvan wij hooren 
spreken, een utopie is van het overspannen element, dat zit in het nationalis
me van de Republiek, omdat 100 pet. Merdeka in deze wereld evenmin 
bestaat voor een volk buiten Europa als voor eenig volk in Europa." Mr.C.P.M. 
Romme (KVP, fractievoorzitter) in de Tweede Kamer op 16 december 1946 
(Linggadjati-debat).

"Dit land (Indonesië) moge het thans militair van Nederland verliezen, het bezit 
potentiële mogelijkheden die het binnen afzienbare tijd even sterk, zoal niet 
sterker zullen maken dan Nederland. In deze omstandigheden laat niemand 
zich dwingen tot duurzame vrijwillige samenwerking met de dwinger." De 
Indonesiër L.N. Palar (PvdA) in de Tweede Kamer op 11 juli 1947.

"Ons land heeft alleen belang bij een vreedzame en vriendschappelijke, vrucht
bare samenwerking met Indonesië en niet bij een gewelddadige onderwerping 
en overheersing." Paul de Groot (CPN) in de Tweede Kamer op 23 juli 1947.

"Die Republiek is een systeem, een regime, dat aan de bevolkingen van Indië, 
voor wat Java, Sumatra en Madoera betreft, is opgelegd, een systeem, een 
regime dat zich in stand gehouden heeft en nog houdt door middel van terreur 
en tyrannie. ... Die Republiek, dat systeem, dat regime moet verdwijnen." J. 
Schouten (ARP, fractievoorzitter) in de Tweede Kamer op 24 september 1947.

"Ik betreur het in hoge mate, ..., dat men de actie niet enkele dagen heeft 
doorgezet tot Djocja; dat had mensenlevens, Nederlandse en Indonesische, 
gespaard en ernstige vernielingen waren voorkomen. En de regering had haar 
zedelijke plicht vervuld om voor de orde en veiligheid te zorgen." H.W. Tilanus 
(CHU, fractievoorzitter) in de Tweede Kamer op 24 september 1947.

"Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op de mens te vertrou
wen; het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op Prinsen, in dit 
geval de machtigen der aarde, die in de Veiligheidsraad verenigd zijn, te 
vertrouwen." Ds. P. Zandt (SGP, fractievoorzitter) in de Tweede Kamer op 25 
september 1947.

"Het besluit van de Regering om over te gaan, bij wijze van noodmaatregel, 
tot een militaire actie, is hier in de Kamer aanvaard door een grote meerder
heid, ook door de gehele fractie van de Partij van de Arbeid, met een enkele 
uitzondering. Ik behoef wel niet te zeggen, dat dit gebeurd is met een be
zwaard hart en uitsluitend als noodmaatregel." Mr.A.M. Joekes (PvdA) in de 
Tweede Kamer op 16 december 1947.

"Door het opnemen in de geprojecteerde federale regering van de Republiek 
wordt naar mijn mening de duivel binnenshuis gehaald." Mr.G. Vonk (PvdW 
VVD) in de Tweede Kamer op 15 januari 1948.
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