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Par.V beslaat de periode november 1947 - 17 januari 1948. Met grote 
moeite wist Nederland een onderhandelingsdelegatie onder aanvoering 
van de Javaanse topambtenaar Abdulkadir en praktisch geleid door de 2e 
man, de diplomaat Van Vredenburch, in het leven te roepen. Om er zeker 
van te zijn dat bij de onderhandelingen in Indië "Linggadjati" niet werd 
uitgekleed én de consolidatiepolitiek met eigen ogen te aanschouwen, trok 
eind december een ministeriële delegatie naar de Oost. Voorafgaand aan 
zijn vertrek had min.Jonkman een onaangename confrontatie over zijn 
begroting met een geprikkelde Tweede Kamer, die ontevreden was over 
de financieel-economische en politieke informatie over Indië. Het gelukte 
de CPN-fractie echter niet om de brede afschuw over militaire excessen 
als het gebeurde in Bondowoso om te munten in een succesvolle aanval 
op het regeringsbeleid. In Indië waren inmiddels de onderhandelingen via 
CGD-bemiddeling op de USS Renville moeizaam op gang gekomen. Het 
resultaat, waarvoor vooral het Belgische CGD-lid Van Zeeland zich had 
ingezet, was het Renville-pakket van 17 januari 1948: een bestand, dat 
uitging van de status-quo met ontruiming van de republikeinse "pockets" 
achter de linies; bevestiging van de Linggadjati-kernpunten en een sche
ma voor de stadia naar de nieuwe rechtsorde in reeksen politieke beginse
len. Nederland was over de streep getrokken door de V.S. met de Mar- 
shall-hulp als drukmiddel; de Republiek was door de CGD buiten mede
weten van Nederland verzekerd dat haar status geen verandering had 
ondergaan (z.g.Kalioerang-affaire). De partijen waren gebonden aan een 
tijdelijke voorziening, die gevolgd zou moeten worden door een politieke 
overeenkomst. Men was even ver als eind 1946, maar met een bezwaard 
verleden (militaire actie 1947): de kansen op verzoening waren dan ook 
gering. Bovendien leek de rek er bij "Djocja", waar de verbrede linkse 
coalitie ten val was gekomen, uit. De Nederlandse ministers waren in Indië 
tenslotte geconfronteerd met het ongeduld van de "federalen" (niet-republi- 
keinen), die eindelijk iets wilden zien van de federale inrichting van 
Indonesië en daarmee van de oprechte bedoelingen van de Nederlanders. 
De f?enw7/e-gebeurtenis werd aan Nederlandse zijde, na het Kamerdebat 
over de jongste gebeurtenissen, afgerond met de redevoering van konin
gin Wilhelmina op 3 februari 1948 voor een internationaal publiek (in de 
V.S. moest de Marshall-hulp nog wettelijk worden afgewikkeld), waarin de 
nieuwe rechtsorde naar het plan van de regering werd verdedigd. Juist 
voor het traditioneel Oranjegezinde deel van de rechtse oppositie was 
deze redevoering reden de koningin tot voorwerp van kritiek te maken, 
hetgeen voor Beel aanleiding was in de Eerste Kamer (algemene be
schouwingen) de buitenparlementaire oppositie ter rechterzijde ernstig te 
waarschuwen; Jonkman zette daar (begrotingsdebatten) het leerstuk van 
de ministeriële verantwoordelijkheid nog eens uiteen.
In par. VI komt de periode januari-april 1948 aan de orde. Om de Kamer 
tegemoet te komen gaf premier Beel in de regeringsverklaring van 13 
januari 1948 een verslag van het ministerieel bezoek aan Indië, later nog 
op 15 en 21 januari aangevuld met mededelingen over het resultaat van 
de CGD-bemiddeling en de Kalioerangaffaire. In de uiteenzetting van het 
Indiëbeleid legde Beel de nadruk op de opbouw van de federatie (deelsta-

(vervolg: zie ommezijde)



tenpolitiek) in Indië, met een plaats voor een bescheiden en federaal 
geordende Republiek, verbonden met Nederland in een Unie als een 
"reële gemeenschap", derhalve geen "zware" of soevereine Unie als door 
KVP-er Romme gewenst. De in het Kamerdebat geuite suggestie van 
Romme om de Indië-kwestie te "nationaliseren" werd met de instelling van 
het College van Negenmannen als parlementair inspraakorgaan (en 
voorlopige delegatie voor de rijksconferentie), met vertegenwoordigers van 
alle politieke groepen (behalve CPN en SGP), uitgevoerd. De aangeno
men motie-Romme, waarbij werd gevraagd om een wettelijke regeling van 
het Collegiaal Orgaan (bijstand landvoogd) na instelling ervan bij KB, zou 
uiteindelijk niet worden uitgevoerd. M.i.v. 1 maart 1948 traden oud-minister 
Neher (PvdA) en Van Vredenburch als Gedelegeerden van het Opper
bestuur aan. Ook onder druk van de Raad van State werkte het kabinet 
vervolgens plannen uit voor de onderhandelingen in Indië, waarbij Beel 
zijn partij met de Unie-opzet trotseerde, zoals hij dat had gedaan met de 
verdediging van "Linggadjati11 eind 1946. Het succes van het bestand in 
Indië met de ontruiming van de "pockets" werd evenwel niet gevolgd door 
vooruitgang in de onderhandelingen met "Djocja". De VR/V.N. was het in 
reactie op de rapportage van de CGD niet gelukt om de CGD extra- 
bevoegdheden te geven om een doorbraak in Indië te forceren. Wel werd 
om informatie over de deelstatenpolitiek gevraagd. Alles hing af van de 
onderhandelaars zelf. Van Vredenburch wist aan Nederlandse kant een 
maximalistische koers door te drukken: alleen na overeenstemming (o.m. 
opgeven eigen buitenlandse betrekkingen en leger door Djocja) kon de 
Republiek toetreden tot een Voorlopige Federale Regering. Op 9 maart 
1948 werd deze VFR ter tegemoetkoming van de "federalen" geïnstalleerd 
zonder republikeinen. Hatta, die in Djocja inmiddels leiding gaf een aan 
"rechts" kabinet, kwam met zijn "vervullingspolitiek" -  om de internationale 
gemeenschap (de V.S.) gunstig te stemmen -  in moeilijkheden. Dat werd 
weerspiegeld in de wanordelijkheden bij de ontvangst van de Nederlandse 
delegatie op 12 april 1948 in Djocja. De gebeurtenissen in Indië waren 
voor de CHU- en VVD-fracties (precies als de ARP-fractie) in de Eerste 
Kamer reden om nog eenmaal het Indië-beleid van het kabinet negatief te 
beoordelen; daarentegen kreeg dat beleid juist steun van de KVP-er 
Kerstens, die zich distantiëerde van de bevoogdende voorstellen van zijn 
partij.
Par.VII rondt de Indonesische kwestie voor de periode-Beel af. Het einde 
van de periode-Beel werd bepaald door de herziening van de Grondwet 
met het oog op de invoering van de nieuwe rechtsorde van het Rijk. 
Anders dan van kabinetszijde voorgesteld rolde uit de staatscommissie 
(politici en juristen) het voorstel om hetgeen was overeengekomen in de 
Grondwet vast te leggen. Het politieke draagvlak kon aldus worden 
verbreed (CHU, VVD); de ARP ging dit voorstel niet ver genoeg en de 
CPN ging dit te ver. Dit "positieve" stelsel verkreeg bij de eerste lezing de 
steun van een ruime meerderheid in de Kamers. De zorg om de nodige 
steun voor de tweede lezing gaf CHU en VVD een machtspositie, die 
weinig goeds voor een soepele oplossing van de Indonesische kwestie 
inhield. De onderhandelingen in Indië stagneerden ondertussen. De Repu-
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bliek kwetste de Nederlandse soevereiniteit door nieuwe buitenlandse 
betrekkingen (met de USSR) aan te gaan; de VFR tartte met een confe
rentie van alle niet-republikeinse gebieden de Republiek. Vanwege de 
impasse kwamen de CGD-leden Dubois (V.S., die Graham was opge
volgd) en Critchley (Austr.) begin juni 1948 met voorstellen om de Repu
bliek zo snel mogelijk in de federatie op te nemen, waarvoor Nederland 
zijn eisen ten dele zou moeten inslikken. Nederland protesteerde en wist 
de voorstellen van tafel te krijgen; "Djocja" was ingenomen met de voor
stellen en schortte de gesprekken in reactie op de Nederlandse houding 
op. De inmiddels gestarte "federale" Bandoeng-conferentie toonde onge
duld omtrent de officiële interimperiode en betreurde het uitblijven van een 
akkoord met de Republiek. Leidende "federalen" werkten op de z.g.kleine 
Bandoeng-conferentie (Bijeenkomst Federaal Overleg) een schets voor de 
interimperiode als opmaat voor een echt-lndonesische federatie uit 
(resolutie van 15 juli 1948). De "federalen" ontwikkelden zich tot een 
"derde macht" in de kwestie. Beide gebeurtenissen vormden een uitdaging 
voor Nederland; in reactie werd voortvarend gewerkt aan voorstellen voor 
een echte interim-regering en er werd een missie naar Washington ge
stuurd om de Amerikanen - met hun zware stem in de CGD en met hun 
Marshall-hulp - te paaien. Met de ontvangst in Den Haag van een 
BFO-delegatie en van de nieuwe V.S.-man in de CGD (de V.S. waren 
nogmaals het geërgerde Nederland terwille geweest) begin augustus 1948 
kon het kabinet-Beel de Indië-zaak toch nog redelijk afsluiten. De interna
tionale gemeenschap bleef blijkens de resolutie van 29 juli 1948 niettemin 
ongerust over de afloop van het geschil in Indië: partijen werden opgeroe
pen met behulp van de CGD het F?env7//e-pakket na te komen. Achteraf 
gezien is deze oproep het signaal voor de laatste ronde geweest, waarin 
partijen nogmaals met elkaar slaags zouden raken. Daarmee was de kans 
op verzoening via het flenw7/e-pakket verspeeld. Een derde kans heeft 
Nederland niet gekregen.
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V. "Linggadjati" herhaald en de Nederlandse terreinwinst als status-quo: 
Nederland en de Republiek worden het onder VR-bemiddeling eens over 
een bestand en politieke beginselen ("USS Renville", 17 januari 1948)

a. De aanloop naar de "Renville"-overeenkomsten
Een Haagse of Indische delegatie?
In de loop van september 1947 kwam de samenstelling van de Commissie 

van Goede Diensten (CGD) van de VR rond. De leden waren: België in de 
persoon van de christen-democratische oud-premier Paul van Zeeland, die al 
eerder in dit boek (Band A, p. 383) ter sprake is gekomen in verband met 
diens inzet voor een Europees economisch samenwerkingsverband (België 
was voorgedragen door Nederland); Australië in de persoon van Richard C. 
Kirby, rechter in het Australische Arbitration Court (Australië was voorge
dragen door de Republiek); de V.S. in de persoon van Frank P. Graham, 
voormalig hoogleraar geschiedenis en president van de universiteit van 
North Carolina (de V.S. waren door België en Australië uitverkozen). De V.S. 
namen hiermee de rol van Engeland, dat eerder in het Indonesische conflict 
had bemiddeld, over, teken ook van de erkenning van de veranderde 
machtsverhoudingen in de wereld. Het secretariaat van de CGD kwam on
der leiding te staan van de Indiër Narayanan, afkomstig van de Aziatische 
sectie van de V.N., hetgeen aan Nederlandse kant de vrees voor indiscreties 
via deze persoon naar de Republiek opriep.864 Hoewel Van Zeeland bij 
voorbaat aan Van Kleffens had laten weten dat hij en Graham onpartijdig
heid wilden nastreven, was het moeilijk voor te stellen dat Kirby zulks zou 
doen. Bekend was geworden dat Kirby als enige oplossing van de Indonesi
sche kwestie de volledige onafhankelijkheid van de archipel zag en in die zin 
de Australische regering al had geadviseerd.865 De jurist-econoom Van Zee
land was van het drietal ongetwijfeld de meest ervaren politieke persoon
lijkheid. Hij gold als een briljante, zij het wat zelfingenomen en ongeduldige 
technocraat, die voor de oorlog korte tijd (1935-1937) een kabinet van natio
nale unie (met socialisten) had geleid dat met een (te) ambitieus, radicaal en 
ten dele succesvol programma de strijd had aangebonden tegen de economi
sche malaise en tegen uiterst rechts. Na beschuldigingen vanuit de eigen 
katholieke achterban over mogelijke financiële banden met zijn vroegere 
werkgever, de centrale bank van België, was hij afgetreden en had de bezet
tingstijd, voor de vervulling van opdrachten van de Belgische regering, 
doorgebracht in Engeland en de V.S.. Het lag in de lijn van de verwachtingen 
dat Van Zeeland zijn stempel zou kunnen drukken op de CGD, wanneer het 
op beslissingen zou aankomen. Aan Nederlandse kant werd, gezien het ver
leden van Van Zeeland (samenwerking met links), met zekere zorg het op
treden van Van Zeeland tegemoet gezien. Van Kleffens had bijvoorbeeld 
geen hoge dunk van Van Zeeland, die hij als onvast typeerde, terwijl Gra
ham geëtiketteerd werd als provinciaals, achterdochtig, koppig, al te huma-
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nitair intellectueel, doch vatbaar voor rede.866 De drie kandidaten waren 
door hun regeringen om hun kwaliteiten uitgenodigd zitting te nemen in de 
CGD. De CGD als zodanig ontleende haar gezag aan de resolutie van de VR 
van 25 augustus 1947; de CGD-leden evenwel waren vertegenwoordigers 
van de regeringen die waren uitgenodigd om de CGD te bemannen. Zij kon
den gebonden worden aan instructies van deze regeringen. Bij de keuze van 
de drie personen hadden de regeringen van de betrokken landen zich bij 
voorbaat vergewist van de plooibaarheid van de kandidaten volgens de door 
deze regeringen voorgestane lijnen in de oplossing van de Indonesische 
kwestie: de wegen van de geleidelijkheid zoals die door België werden voor
gestaan; de anti-koloniale lijn van Australië; de verzekering van het succes 
van de VR-bemiddeling tussen de partijen in Indonesië, naar Amerikaans (de 
facto het State Department) recept. Wat dit laatste recept betreft moet wor
den aangetekend dat Graham aanvankelijk zonder instructies in Indië stond, 
waardoor zijn verwarring bij de confrontatie met de Indonesische kwestie 
ten gevolge van zijn sympathie voor de republikeinse zaak (de vergelijking 
met de Amerikaanse opstand) en van de logica van de argumentatie van de 
Nederlanders, van de onenigheid ook binnen de boezem van de CGD, en de 
daaruit eind december 1947 resulterende vraag naar een duidelijke instructie 
begrijpelijk zijn. Het voor de Nederlandse positie in Indië op dat moment 
gunstige antwoord van het State Department op dit verzoek van Graham 
zou, zoals zal worden beschreven, van beslissende invloed zijn op het gehele 
onderhandelingsproces. Ondanks deze verscheidenheid binnen de CGD, 
weerspiegeling van het feit dat twee landen direct en één indirect via de con
flicterende partijen waren gekozen, moest de CGD als geheel onpartijdig 
kunnen zijn. De drie leden beschouwden zich in ieder geval als gelijken; het 
voorzitterschap zou bij toerbeurt worden waargenomen.867 De eerste bijeen
komst van de CGD vond plaats in Sydney (Australië) op 20 oktober 1947.868 
Besloten werd om zo snel mogelijk naar Indonesië te gaan. Met het oog 
daarop heeft de CGD beide partijen in het conflict gevraagd de Commissie 
op zo kort mogelijke termijn te ontvangen.869 Beel heeft de CGD doen weten 
dat de landvoogd en Van Vredenburch zich voor de ontvangst en het eerste 
contact ter beschikking stelden.870

De Nederlandse regering moest, nu de CGD zich constitueerde, zich bera
den over de samenstelling van de Nederlandse delegatie bij de CGD. Op 8 
oktober 1947 waren in Indië de namen van de republikeinse delegatie, die 
onder voorzitterschap van de premier en minister van Defensie Amir Sjari- 
foeddin zou staan, bekend gemaakt. Het was een nogal zware met ministers 
opgetuigde delegatie, die de pretentie van de Republiek als staat moest 
schragen. Een vooraanstaande Chinees uit Soerabaja vertegenwoordigde in 
deze delegatie de belangrijke Chinese minderheid en moest met zijn aanwe
zigheid de beschuldigingen over de mogelijke republikeinse betrokkenheid 
bij intimidatie en terreur jegens de minderheden logenstraffen. Aanvankelijk 
was ook de naam van Sjahrir als lid van deze delegatie genoemd, maar in de
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definitieve namenlijst van de republikeinse delegatie bij de CGD ontbrak hij. 
De republikeinse delegatie weerspiegelde de politieke samenstelling van het 
kabinet in Djocja. Wat in de Republiek, ondanks de politieke moeilijkheden 
aldaar, kennelijk vanuit een zeer positieve benadering van de bemiddeling 
van de CGD vrij snel tot stand was gekomen, zou in Nederland heel wat 
hoofdbrekens kosten. Bovendien zat men in Nederland niet om die bemid
deling van de CGD te springen. Uiteindelijk zou ook in dit geval Van Mook 
het verre "Den Haag" weer eens een lesje leren. In de vergadering van het 
kabinet van 13 oktober 1947 kwam Beel met het voorstel om de delegatie te 
doen bestaan uit vertegenwoordigers van de twee politieke partijen die het 
kabinet-Beel schraagden, in plaats van een delegatie van buiten de politiek. 
Naast de landvoogd en Van Vredenburch zouden derhalve twee vertegen
woordigers namens de twee regeringspartijen zitting moeten nemen in de 
Nederlandse delegatie. Aangezien Jonkman zich om gezondheidsredenen 
niet beschikbaar had gesteld, heeft Beel in dit kabinetsberaad de namen van 
Drees en Neher genoemd voor de PvdA-vertegenwoordiging, terwijl hij 
daarnaast de toezegging van Steenberghe voor de KVP-stoel kon melden. 
Steenberghe, die al eerder in dit hoofdstuk als KVP-kandidaat voor de CG is 
vermeld, gold door zijn internationale ervaring, vooral opgedaan in de V.S., 
als de aangewezen persoon om met de CGD, in het bijzonder met de Ameri
kaanse vertegenwoordiger daarin, tot zaken te komen. De discussie was kort. 
Mansholt meende dat Schermerhorn de aangewezen kandidaat voor de 
PvdA was, maar Beel achtte dit na het slijtageproces van de CG onmogelijk. 
Drees viel als kandidaat af. Hij liet weten na zijn samenwerking met de CG- 
voorzitter er weinig voor te voelen om deze in zekere zin op te volgen, nog 
afgezien van zijn gezondheid. Dat vervolgens uiteindelijk Neher, die in au
gustus 1947 nog betrokken was geweest bij de Indonesische kwestie en Indië 
toen bezocht had, werd voorgedragen als PvdA-kandidaat was te voorzien. 
Jonkman verklaarde zich tenslotte bereid om als voorzitter van de delegatie 
op te treden, zij het dat hij dan eventueel slechts aan de inleidende bespre
kingen zou deelnemen.871 De Nederlandse delegatie dreigde nogal zwaar uit 
te vallen - volgens velen een constante in het optreden namens de Neder
landse regering buiten de eigen landsgrenzen -, aangezien Beel aan Van 
Mook nog liet weten dat vertegenwoordigers van de Malino-gebieden (in 
een afzonderlijke delegatie) en van de minderheden (Indische Nederlander, 
Chinees, Arabier) bij de nieuwe onderhandelingen zouden dienen te worden 
betrokken, als leden of adviseurs.872 Van Mook werd gevraagd naar diens 
oordeel.

De door Beel bedachte constructie, die door het kabinet was bevestigd, 
was een op de Nederlandse binnenlandse politiek toegesneden model, een 
spiegel van de republikeinse delegatie, waaraan nogal wat haken en ogen 
zaten. Voor Beel gold echter als leidraad, zoals hij als minister van O.G. a.i. in 
een bijeenkomst met zijn afdelingschefs op 4 oktober 1947 onverbloemd had 
gesteld, dat hij het als zijn plicht zag op basis van "Linggadjati" zoveel mo-
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gelijk stevige banden tussen de rijksdelen te bouwen en de Nederlandse be
langen maximaal veilig te stellen. Hij wenste derhalve garanties voor die 
Nederlandse belangen (bijvoorbeeld de delging van de Nederlands-Indische 
staatsschuld) en dus ook een volkomen samenspel tussen de vertegenwoor
digers van de regering in Den Haag en Batavia.873 In deze lijn paste het voor
stel van Beel wel, maar het voorstel was te politiek bedacht. Zo dreigde door 
de inzet van een zware delegatie een deel van het werk van de toekomstige 
ronde-tafel-conferentie over de nadere invulling van de nieuwe rechtsorde 
van het Koninkrijk naar voren te worden gehaald, aangezien een dergelijke 
zware delegatie slechts de bedoeling kon hebben de Republiek met de nieu
we partners in te bedden in een nieuw akkoord ter aanvulling op dat van 
Linggadjati. Dat de onderhandelingen over een staakt-het-vuren en de status 
quo, in het licht van "Linggadjati", aldus gecompliceerder en langduriger 
zouden worden, was gemakkelijk te voorspellen. Dat de internationale ge
meenschap op een dergelijke uitbreiding van de onderhandelingen niet zat 
te wachten, was evident. "Batavia" moet dat allemaal hebben beseft, maar 
zich in het advies aan "Den Haag" hebben beperkt tot het argument dat de 
Republiek niet door een delegatie, met gewichtige Nederlanders uitgerust, te 
veel reliëf moest worden gegeven, met alle gevolgen ook voor de stemming 
onder de bevolking in de "Nederlandse" gebieden. Niet Nederland diende te 
onderhandelen, maar de nieuw gegroeide organisatie zelf, zonder onder
scheid in allerlei deelstaten en groeperingen. Van Mook pleitte voor een de
legatie die in geen enkel opzicht ruimte zou laten voor de veronderstelling 
dat belangrijke beslissingen, mogelijk in afwijking van "Linggadjati", zouden 
worden genomen. Het kwam er derhalve op neer dat hij een delegatie voor
stond, waarbij de Indonesiërs zelf waren ingeschakeld, aangevuld met wat 
Nederlandse adviseurs en hoofdambtenaren. De Republiek was in de ogen 
van Van Mook en zijn adviseurs niet meer dan een - afbrokkelende - deel
staat, die als zodanig diende te worden behandeld.874

De reactie van Van Mook heeft in het kabinetsberaad van 20 oktober 1947 
voor enige consternatie gezorgd. De neiging van het kabinet de zaak voor 
zich uit te schuiven werd prompt door Van Boetzelaer gestuit: gezien de bij
eenkomst in Sydney mocht verwacht worden dat de CGD spoedig naar In
donesië zou reizen. Er was dus haast geboden bij de samenstelling van de 
Nederlandse delegatie. Aan de andere kant was er het wantrouwen dat Van 
Mook zijn eigen gang zou gaan bij afwezigheid van Nederlands toezicht en 
mogelijk de resoluties van de VR zou negeren, zoals minister Vos verwoord
de.875 Van Mook had echter wel degelijk een alternatief uitgebroed, dat dit 
soort bezwaren moest ondervangen. Als opvolger van Idenburg in de functie 
van directeur-generaal Algemene Zaken had hij Abdulkadir op het oog, de 
Recomba van West-Java. Als zodanig zou Abdulkadir ook waarnemend 
LtGG zijn. Van Mook wilde nu dat Abdulkadir, die met ingang van 30 okto
ber 1947 Idenburg zou op volgen, de delegatie bij de CGD zou gaan leiden. 
Van Vredenburch was bereid in een delegatie onder Abdulkadir voor de eer-
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ste contacten met de CGD te werken en ondersteunde de argumentatie van 
Van Mook, al achtte hij het wel wenselijk dat in Indië een collegiaal bewind 
tot stand kwam.876 Daarop is de zaak gegaan, zoals Van Mook het eigenlijk 
wilde hebben. Men ging er in het kabinet van uit dat de CGD zich toch eerst 
wilde oriënteren, zodat de overkomst van een zware Nederlandse delegatie 
(Jonkman, Neher, Steenberghe, zoals toen voorzien) eerst nodig zou zijn bij 
de besprekingen van principiële aard ter regeling van de politieke geschillen. 
Van Vredenburch moest naar de instructie van Van Boetzelaer en zoals afge
sproken met de landvoogd zelfstandig als vertegenwoordiger van de minis
ter van Buitenlandse Zaken met de CGD contact onderhouden en liaison of
ficier zijn tussen de CGD en de overheden in Batavia en Den Haag.877 Door
dat het steeds duidelijker werd dat deelneming aan de delegatie bij de CGD 
voor de Haagse afgevaardigden (buiten Jonkman) een opmaat kon zijn voor 
het lidmaatschap van het Collegiaal Orgaan, dat in voorbereiding was, heeft 
Steenberghe al begin november 1947 laten weten dat hij niet meer beschik
baar was. Hij had maar enige maanden tijd voor de Indonesische kwestie.878 
Daarmee kwam vanzelf de constructie van Van Mook als redelijk alternatief - 
vooreerst in de vorm van een delegatie voor de eerste contacten met de CGD 
- voor de partijgebonden delegatie, die men in Den Haag had uitgedacht, 
bovendrijven.879

Van Mook moet begrepen hebben dat Nederland treuzelde bij het samen
stellen van de delegatie. Blijkens de notulen van het kabinetsoverleg van 27 
oktober 1947 was dat ook zo, want Beel wilde de eerste besprekingen van de 
CGD, met name over de te volgen lijn en procedure, afwachten, alvorens de 
delegatie kon worden ingezet.880 De landvoogd wist inmiddels dat de Repu
bliek met een delegatie van de Nederlandse regering wilde praten, zodat hij 
met des te meer klem "Den Haag" wilde overtuigen van de noodzaak een 
delegatie van Indonesiërs samen te stellen. Alleen zo kon het vertrouwen 
van Nederland in de Indonesiërs zelf worden onderstreept en het wantrou
wen in de bedoelingen van Nederland worden weggenomen. Niets vreesde 
de Republiek volgens Van Mook zo zeer als een dergelijke delegatie, ook al 
was hijzelf zich er van bewust dat vele van de organisaties en bewegingen in 
de bezette gebieden - die Batavia in deze delegatie wilde betrekken met de 
vertegenwoordiging van de gevestigde deelstaten en zelfstandige gebieden - 
nog in een beginstadium verkeerden, zoals hij Beel berichtte.881 Op 31 okto
ber 1947 liet hij weten dat hij een vertegenwoordiging voor het contact met 
de CGD als volgt voorstelde, na gesprekken met vertegenwoordigers van de 
meeste deelstaten en zelfstandige gebieden (in opbouw); Abdulkadir als 
voorzitter, Van Vredenburch en de directeur van het kabinet van de land
voogd (op dat moment waargenomen door De Villeneuve) als Nederlandse 
leden, vertegenwoordigers van Oost-Indonesië (1), van de gezamenlijke dae- 
rahs van Borneo (1), van de daerah (in oprichting) Oost-Sumatra (1), van 
Oost- en Midden-Java (1), van Bangka, Billiton en Riouw (1) als Indonesische 
leden.882 Beel liet als minister van O.G. a.i. weten dat hij zich in een dergelij-
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ke vertegenwoordiging als contactcommissie tot steun bij de oriëntatie van 
de CGD kon vinden; de officiële onderhandelingen zouden dan door een 
delegatie, zoals door Den Haag gedacht, met inbegrip ook van vertegen
woordigers van de minderheden, moeten worden gevoerd. De samenstelling 
van de voorlopige Nederlandse contactcommissie kon worden bekend ge
maakt.883 Dat Van Mook hiermee weer eens, ondanks zijn overwerktheid, 
Den Haag én Djocja had af getroefd, was duidelijk. Ook de samenstelling van 
de officiële onderhandelingsdelegatie aan Nederlandse kant zou immers niet 
los kunnen worden gezien van hetgeen door Den Haag nog voorlopig als 
contactcommissie werd gezien. Overigens: de Republiek liet na aanvankelij
ke dreigementen geen bezwaren horen tegen een door Indonesiërs gedomi
neerde contactcommissie (en vervolgens: delegatie) aan Nederlandse kant.884 
Van Mook had goed gezien dat de Republiek sympathie bij de mede- 
Indonesiërs zou verspelen, indien zij de Nederlandse zijde manipulatie met 
marionetten zou verwijten. Dat zou de eer van de Indonesiërs in de 
"Nederlandse" delegatie te na zijn gekomen.

Van Mook heeft vervolgens een succesvolle poging gedaan om de tijdelijk 
geachte CGD-contactcommissie zo snel mogelijk om te zetten in een onder
handelingsdelegatie, toen hij moet hebben bemerkt dat hij het initiatief - zo
als steeds - in handen had. Op 26 november 1947 deed hij de regering in Den 
Haag het voorstel om de namens Nederland optredende contactcommissie 
om te zetten in een delegatie, onder voorzitterschap van Abdulkadir en met 
toevoeging van een vertegenwoordiger van de Chinese gemeenschap, voor 
de Indo-Europeanen en voor Madoera (Oost-Java). Dit laatstgenoemde ei
land was inmiddels, zoals beschreven, begin november 1947 geheel onder 
Nederlandse controle gebracht. Het kwam Van Mook wenselijk voor om mi
nister Neher, die onder meer als kwartiermaker voor het Collegiaal Orgaan 
op korte termijn in Indië werd verwacht en eerlang als minister zou aftreden, 
in de delegatie op te nemen.885 Op 28 november 1947 heeft het kabinet zich 
over het voorstel van Van Mook gebogen. Beel stelde voor om de landvoogd 
te volgen, met dien verstande dat plaatsen werden gereserveerd voor een 
financiële en een economisch deskundige. De delegatie moest volgens de 
premier niet te zwaar zijn, zodat hij Neher van de delegatie wilde uitsluiten. 
Drees was een geheel andere mening toegedaan. Hij wilde voorkomen dat 
de delegatie de indruk zou wekken dat Nederland achter de schermen wilde 
blijven. Hij zag graag de delegatie geplaatst onder voorzitterschap van mi
nister Jonkman (voor de eerste besprekingen, ook uit reverentie voor de 
CGD) respectievelijk minister Neher (voor de vervolgbesprekingen). Ook 
Vos en Lieftinck waren deze mening toegedaan: de leiding van de delegatie 
moest worden opgedragen aan een vertegenwoordiger van het opperbe
stuur, aangezien Abdulkadir nu eenmaal werd beschouwd als de vertegen
woordiger van de landvoogd. Neher zelf achtte Abdulkadir de aangewezen 
man voor de leiding van de delegatie; een instrument van de landvoogd was 
deze persoon volgens hem zeker niet. Hierin werd hij bijgevallen door Van
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De eerste bijeenkomst van de commissie vertegenwoordigende de Nederlandse regering bij 
de Commissie van Goede Diensten ten paleize van de landvoogd in Batavia op 31 oktober 
1947, nadat de landvoogd bij ordonnantie deze commissie op dezelfde dag had ingesteld. 
V.l.n.r.: de vertegenwoordigers van Oost-Indonesië (drs.Tan Tek Heng, vice-minister van 
Sociale Zaken van Oost-Indonesië; mr.dr.Chr.R. Soumokil, minister van Justitie van Oost- 
Indonesië); jhr.mr.H.F.L.K van Vredenburch, chef directie Politieke Zaken van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken en ondervoorzitter van de (contact-)commissie; R.Abdulkadir 
Widjojoatmodjo, directeur-generaal Algemene Zaken en voorzitter van de (contact-) com
missie; jhr.mr.C.H.V. de Villeneuve, wd.directeur van het kabinet van de landvoogd en 
buitengewoon adviseur van de landvoogd; de vertegenwoordiger van West-Java Raden 
Rangga Tirta Soejatna, bestuursambtenaar en lid van het Contact-Comité van West-Java; de 
vertegenwoordigers van Borneo (Adji Panggeran Kartanegara, voorzitter van de Raad van 
Zelfbestuurders van Oost-Borneo; B. Cyrillus Kersanegara, lid van de Groot-Dajak-raad op 
Borneo). Op de foto zijn niet te onderscheiden de vertegenwoordigers van de overige gebie
den van Borneo, van Oost- en Zuid-Sumatra, van Midden-Java en van Bangka, Billiton en de 
Riouw-archipel. (Foto Anefo)
Voor de reden waarom Nederland aanvankelijk slechts van een contactcommissie wilde 
weten: zie ommezijde.
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Toelichting Van Vredenburch op status contactcommissie (zie foto ommezijde):
"Van het benoemen ener delegatie was afgezien, aangezien wij ons op het standpunt stelden dat on
derhandelingen over een politiek akkoord eerst een aanvang zouden kunnen nemen, nadat de Repu
bliek de vijandelijkheden in de ruimste zin des woord zou hebben gestaakt. Herstel van orde en veilig
heid werd onzerzijds als conditio sine qua non gesteld om te onderhandelen, aangezien het geen zin 
kon hebben met een tegenpartij die de vijandelijkheden voortzette tot een gemeenschappelijke basis 
voor toekomstige samenwerking te geraken. In verband hiermede was besloten tot het benoemen van 
een contact-commissie. . . (Uit: Den Haag antwoordt niet. Herinneringen van Jhr.Mr.H.F.L.K. 
van Vredenburch, p.289)

3052



Par. V. "Linggadjati" herhaald en de Nederlandse terreinwinst als status-quo

Boetzelaer. Gelet op het niveau van de CGD behoefde volgens Neher de de
legatie niet al te zwaar te zijn; zo nodig kon op enkele representatieve auto
riteiten worden teruggevallen. De minister van O.G. verdedigde de opzet 
van Van Mook, aangezien hij in de samenstelling van de delegatie voor alles 
weerspiegeld wilde zien dat de zaken die aan de orde zouden komen geheel 
Indonesië en niet alleen de verhouding Nederland-Republiek zouden betref
fen. Ook hij was van mening dat Neher niet in een afhankelijke positie als lid 
van de delegatie moest worden geplaatst. Zowel Drees als Lieftinck bleven er 
op aandringen dat een Nederlander als voorzitter van de delegatie zou op
treden. Het liefst een jurist, aldus de minister van Justitie Van Maarseveen. 
Met name Drees stelde zich op het standpunt dat alleen een Nederlander 
verzoenend kon werken tussen de Indonesiërs in de beide delegaties. On
getwijfeld moet Lieftinck bezorgd zijn geweest dat de Nederlandse belangen 
(o.m. de leningen) in een andere constellatie onvoldoende in het oog zouden 
worden gehouden. Het voorstel van Vos om minister Jonkman als voorzitter 
van de delegatie bij het begin en het einde van de bijeenkomsten te laten 
functioneren en bij de overige zittingen Abdulkadir en Van Vredenburch als 
vice-voorzitters van de delegatie te laten optreden, is gevolgd en naar Bata
via geseind.886

Met de reactie uit Den Haag toonde Van Mook zich weinig ingenomen. 
Hij wilde door de persoon van Abdulkadir aan het hoofd van de delegatie 
aangeven dat de Republiek niet alle Indonesiërs vertegenwoordigde en zag 
bovendien praktische bezwaren in de plaatsing van een minister aan het 
hoofd van de delegatie, zoals in de afbakening van de verhoudingen tussen 
deze minister en de landvoogd. Van Vredenburch liet aan Van Boetzelaer 
tegelijkertijd weten de plaatsing van Jonkman (formeel) aan het hoofd van 
de Nederlandse delegatie voor de onderhandelingen met de Republiek via 
de CGD fataal te achten. De Republiek zou hierdoor te veel reliëf krijgen, 
terwijl de Indonesische kwestie in zijn optiek een interne zaak was. Hij vond 
Jonkman bovendien totaal ongeschikt om met een tegenpartij te onderhan
delen die "volkomen onscrupuleus en onbetrouwbaar is". Van Vredenburch 
wilde in deze door het kabinet gedachte constellatie niet langer werken en 
stelde zijn verzoek om terugroeping en zo nodig zijn ontslag in het vooruit
zicht.887 Van Vredenburch mocht dan regelmatig hebben laten weten dat 
paal en perk moest worden gesteld aan de eigengereidheid van de land
voogd, met name door de instelling van een Collegiaal Orgaan, in deze zaak 
trok hij één lijn met hem. Beiden waren het immers eens over de benadering 
van de Republiek. Batavia vertegenwoordigde in deze kwestie duidelijk de 
zorg voor de opbouw van de Indonesische federatie in het kader van 
"Linggadjati"; Den Haag leek steeds bezorgd te zijn over de invloed van het 
Nederlands gezag op de ontwikkelingen in de Oost, ingegeven vooral door 
de nationaal-politieke verhoudingen. Van Mook telegrafeerde op 30 novem
ber 1947 de lijst van namen van kandidaten voor de delegatie, waarbij hij
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Abdulkadir als voorzitter en Van Vredenburch als vice-voorzitter voorstelde. 
De namen van Nederlandse ministers ontbraken in deze lijst.888

Een confrontatie tussen Batavia en Den Haag leek onafwendbaar en dat 
aan de vooravond van hernieuwde onderhandelingen met de Republiek. De 
regering ging echter overstag. De ministeriële commissie ter behandeling 
van overzeese zaken, bestaande uit de minister-president en de ministers 
van Sociale Zaken (waarnemend minister-president), Overzeese Gebiedsde
len en Buitenlandse Zaken, sedert het besluit van het kabinet van 10 novem
ber 1947 speciaal belast zo nodig dagelijks de telegrammen uit Batavia te be
handelen en te bespreken (derhalve neerkomend op de formele voortzetting 
van hetgeen zich als "inner cabinet" inzake de Indonesische kwestie in au
gustus 1947 had ontwikkeld) onder verslaglegging aan het kabinet, heeft op 
dit punt de knopen doorgehakt.889 Bekendmaking van de samenstelling van 
de delegatie werd urgent geacht. Besloten werd om het voorstel van Van 
Mook voor de samenstelling van de delegatie, ook inzake het voorzitter
schap, te volgen, onder het voorbehoud van de plaatsen voor de financiële 
en economische specialisten. Vastgelegd zou dienen te worden dat de dele
gatie voeling zou houden met leden van het opperbestuur en de landvoogd. 
Minister Neher zou, gevolgd door minister Jonkman, zich naar Indië spoe
den om zich gereed te houden voor overleg met de CGD en de delegatie, die 
op 1 december 1947 bij besluit van de minister-president en de minister van 
O.G. werd benoemd.890 Kanttekeningen bij deze besluitvorming werden in 
het kabinet wel gemaakt. Zo constateerde Lieftinck in het kabinetsberaad 
van 1 december 1947 dat de regering in deze kwestie onvoldoende leiding 
had gegeven: "Men komt voortdurend te laat". Over het gedrag van Van 
Vredenburch, die "Den Haag" onder druk had gezet om de voorstellen van 
Van Mook te onderstrepen, toonde Drees zich geërgerd. Van Boetzelzaer had 
echter Van Vredenburch er al op gewezen dat diens chantage niet acceptabel 
was. De argumenten van Van Mook met betrekking tot de Indonesische as
pecten werden dan toch uiteindelijk erkend, al was men in Den Haag ook 
wel van oordeel dat Van Mook het internationale aspect - de présence ten 
opzichte van de CGD - wellicht te laag inschatte.891 Van Mook had wederom 
de pas in de Indonesische kwestie gemarkeerd.

Het Indisch belang had het door het drijven van Van Mook en de beslui
teloosheid van de regering in Den Haag in de samenstelling van de contact
commissie respectievelijk de onderhandelingsdelegatie gewonnen van de 
Haagse politieke voorbehouden. De vraag was vervolgens of de inzet van 
Indonesiërs aan Nederlandse kant, in de voorlopige contactdelegatie en ver
volgens in de definitieve onderhandelingsdelegatie, de republikeinen zou 
kunnen overtuigen van hetgeen aan Nederlandse en niet-republikeinse In
donesische kant als wenselijk werd gezien: een federatieve opzet van Indo
nesië met een behoorlijk centraal gezag (met name op het terrein van orde en 
veiligheid, financiële en economische zaken), in een "zware" unie verbonden 
met de voormalige kolonisator, voor een nader te bepalen tijd. De man die
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tot kort voor het aftreden van het kabinet-Beel aan Nederlandse kant prak
tisch de onderhandelingen met de republikeinen en de contacten met de 
CGD zou leiden en zich derhalve voor de oplossing van de hiervoor gestelde 
vraag gesteld zag, was de man die - met steun van Van Mook - zichzelf zo
zeer de aangewezen man achtte om deze klus beter dan Jonkman of wie dan 
ook te klaren, namelijk de adviseur van de landvoogd voor internationale 
aangelegenheden, de diplomaat Van Vredenburch. Omdat hij in dit verhaal 
nog menigmaal in zijn positieve alsook zijn negatieve kwaliteiten aan de or
de zal komen, volgt hier een korte biografische schets van deze voor het Ne
derlandse Indië-beleid in de periode 1947-1948 cruciale figuur.

Jhr. Hendrik Frederik Lodewijk Karei van Vredenburch (1905-1981), af
komstig uit een diploma tenmilieu, beoogde na zijn rechtenstudie een diplo
matieke loopbaan te volgen, waarvan echter de aanvang werd onderbroken 
door een periode van disponibiliteit wegens het onder invloed veroorzaken 
van een ernstig verkeersongeval. Zijn leven lang zou de scherpzinnige Van 
Vredenburch, die als onderhandelaar naam zou maken, een zekere onaange
pastheid en lastige omgang met mensen vertonen, de keerzijde van zijn grote 
intellectuele onafhankelijkheid en creativiteit. Het waren zijn grote gaven die 
hem een tweede kans bezorgden op een diplomatieke loopbaan, te beginnen 
op het consulaat-generaal in Hamburg in 1935, waarna hij werd overge- 
plaatst naar Buenos Aires. In 1939 werd hij souschef Politieke Zaken op het 
departement van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Nadat hij zijn minister - 
Van Kleffens - in ballingschap naar Londen in mei 1940 was gevolgd, werd 
hij allereerst belast met assistentie van de Nederlandse regeringscommissaris 
voor de vluchtelingen in enkele Europese landen, waarna hij hoofd van de 
afdeling Politieke Zaken van het ministerie in Londen werd. In deze functie 
keerde hij eind 1945 in Nederland terug, nadat hij vanaf 1942 in Washington 
zich had bezig gehouden met het uitstippelen van beleid voor de na-oorlogse 
tijd. Al eerder is vermeld dat Van Vredenburch een grote rol speelde onder 
minister van Buitenlandse Zaken Van Boetzelaer, toen zowel de heroriëntatie 
van het buitenlands beleid als de Duitse en de Indonesische kwesties - waar
over hij in de periode 1945-1946 al zijn licht had laten schijnen - de nodige 
aandacht vroegen (zie in dit boek Band A, hoofdstuk II, pp. 266-267). Het 
aantreden van Van Vredenburch in het najaar van 1947 als adviseur van de 
landvoogd en vervolgens vice-voorzitter van de Nederlandse onderhande
lingsdelegatie in Indië, vanaf 1 maart 1948 in de officiële rol van Gedelegeer
de van het Opperbestuur, beroofde Van Boetzelaer dan ook van zijn rechter
hand op het departement, maar betekende een krachtige versterking van het 
Nederlandse gezag in de Oost op een moment dat internationale bemoeienis 
via de Veiligheidsraad van de V.N. met de Indonesische kwestie diplomatie
ke gaven en onderhandelingstaktiek vereisten. Op dat moment woog voor 
Van Vredenburch de diplomatieke context van de Indonesische kwestie nog 
zwaarder dan de bestuurlijke problemen in Indië met een recalcitrante Re
publiek, die hem in 1948 als Gedelegeerde van het Opperbestuur onder in-
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De tot adviseur van de landvoogd in Nederlands-Indië benoemde chef directie Politieke 
Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de diplomaat jhr.mr.H.F.L.K. van Vre
denburch, wordt bij zijn aankomst op 13 oktober 1947 op het vliegveld Kemajoran (Batavia) 
begroet door lt.-gouverneur-generaal dr.H.J. van Mook (links op de foto). (Foto Anefo)

"Over de situatie in Indië toonde de landvoogd zich bijzonder optimistisch. Alles ging voortreffelijk. 
Sumatra's oostkust was een onverdeeld succes, contact met Atjeh bestond reeds, Madoera zou bin
nenkort geheel in onze hand zijn, de moeilijkheden in Zuid-Borneo behoorden tot het verleden, West- 
Java zou zich binnenkort van de Republiek afkeren, de zuiveringsacties verliepen voorspoedig, de Re
publiek begon gebrek aan alles te krijgen en als de Commissie van Goede Diensten maar geen ernstige 
fouten beging, kon er met stelligheid op worden gerekend dat een belangrijke groep in Djokja hunker
de naar het ogenblik met ons samen te werken! Het is achteraf moeilijk deze rooskleurige schildering 
van de toestand ernstig te nemen." (Van Vredenburch over zijn eerste gesprek met de landvoogd, in: 
Den Haag antwoordt niet. Herinneringen van Jhr.Mr.H.F.L.K. van Vredenburch, pp.278-279)
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vloed van Van Mook steeds meer zouden bezighouden. Hij heeft dan ook 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de succesvolle afronding van de on
derhandelingen met de republikeinen op het Amerikaanse schip, de Renville, 
in januari 1948, maar bleek evenmin als andere vooraanstaande Nederlandse 
betrokkenen bij het geschil in Indië in staat op basis van het Renville-pakket 
een snelle politieke overeenkomst met de Republiek te bereiken. Toen deze 
overeenkomst te lang uitbleef en de Amerikaanse en Australische leden van 
de VR-Commissie van Goede Diensten op eigen initiatief in juni 1948 met 
voorstellen ter oplossing van het geschil kwamen (Dubois-Critchley-plan), 
heeft Van Vredenburch nog wel het nodige ondernomen om dit plan van 
tafel te krijgen, maar geen constructieve bijdrage meer geleverd aan de over
brugging van de gerezen problemen. Ook hij was uiteindelijk, zoals vrijwel 
het gehele bestuur in Batavia, bevangen geraakt door de door Van Mook uit
gedragen kopzorg over de toekomst van de archipel en het daarmee samen
hangend diep wantrouwen jegens de Republiek, die zijn eerder in Nederland 
ten toon gespreide en in sommige ogen zelfs te ver gaande soepelheid inzake 
de Nederlandse interpretatie van de nieuwe rechtsorde met en in de Over
zeese Gebieden (Unie-voorstel van de door hem voorgezeten ambtelijke 
werkgroep uit het voorjaar van 1947) in de schaduw stelde. Van Vreden
burch was door de Indonesische kwestie "verbruikt". Zijn methode van 
werken, neerkomend om op het scherp van de snede te onderhandelen en 
pas in het laatste stadium tot concessies te komen, had bij de aanloop tot het 
Renville-pakket gewerkt, maar bleek in de veel gevoeliger politieke onder
handelingen niet effectief meer. Hij joeg met zijn taktiek de tegenpartij er 
mee in de gordijnen en vervreemdde zich er gaandeweg door van zijn di
recte omgeving en de bemiddelende buitenlanders, toen een onbelangrijke 
concessie vooraf aan Nederlandse kant als gebaar vermoedelijk wonderen 
had gedaan. Zijn professie leek het te hebben afgelegd tegen zijn arrogantie. 
Zijn optreden tegenover met name de Amerikanen in de CGD getuigde 
steeds minder van een diplomatieke inschatting van de positie van Neder
land, dat immers als bedelaar op de stoep van Washington stond. Zelfs 
"Batavia" vond dat het tijd werd dat Van Vredenburch plaats zou maken 
voor een wat soepeler optredende persoon. Bovendien was men in Den Haag 
geïrriteerd geraakt door de wijze waarop Van Vredenburch na enige tijd het 
beleid meende te kunnen "dicteren" onder veronachtzaming van de Neder
landse bestuurlijke spelregels. "Den Haag" had halverwege 1948 het gevoel 
geen greep meer op de zaken in Batavia te hebben, waarvoor men onder 
meer Van Vredenburch verantwoordelijk hield. Men vond in goede ver
standhouding een uitweg, die Van Vredenburch graag heeft geaccepteerd. 
Vanaf augustus 1948 trad deze op als administrateur van de Internationale 
Zone van Tanger, het begin van een verder weer met groot succes aan Ne
derland zelf en de internationale gemeenschap (NAVO; EGKS) gewijde 
loopbaan. Hij sloot zijn carrière af als ambassadeur te Bonn en Rome (1959- 
1970). Zijn bepaald niet bescheiden gestelde herinneringen, die in 1985 wer-
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den gepubliceerd onder de significante titel "Den Haag antwoordt niet", 
kwamen ook in dit hoofdstuk goed van pas.892

Een Amerikaans schip als plaats van samenkomst: de "USS Renville''
Op 27 oktober 1947 vond het eerste (beleefdheids)bezoek plaats tussen de 

CGD en de landvoogd in Nederlands-Indië, waarbij onder meer Van Vre
denburch aanwezig was.893 Hierbij is onmiddellijk gesproken over de moei
lijke kwestie waar de onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek 
onder bemiddeling van de CGD plaats moesten vinden, waarbij de suggestie 
voor een Amerikaans schip als locatie is geuit. De Republiek wenste buiten 
Nederlands of republikeins grondgebied te onderhandelen. Een plaats bui
ten Indië werd echter door Beel onverantwoord geacht, doordat daarmee de 
status van de Republiek als gelijkwaardige mogendheid ten opzichte van 
Nederland zou kunnen worden gesuggereerd. Bovendien werden de kosten 
(deviezen!) en de mogelijke vreemde beïnvloeding bij een verblijf buiten In
dië als hindernissen gezien. Tenslotte zouden de verbindingslijnen (voor in
formatie; bestuur) te lang kunnen worden.894 Op 3 november 1947 heeft de 
CGD formeel de partijen voorgesteld op een Amerikaans schip te onderhan
delen.895 Dit is door beide partijen geaccepteerd.896 Er bleef de Nederlandse 
regering weinig anders over dan ook een Amerikaans schip als plaats van 
samenkomst te aanvaarden. De bezwaren waren dan wel niet allemaal weg
genomen, maar daar stond tegenover dat de Nederlandse staat geen bijdrage 
in de vergaderkosten behoefde te leveren.897 Aangezien het enkele weken 
zou duren voor een Amerikaans marineschip - het zou het transportschip 
van de Amerikaanse marine de USS Renville worden, dat op 3 december 1947 
zou afmeren en voor 8 weken ter beschikking stond - op de rede van Priok 
buiten de territoriale wateren zou kunnen liggen, werd daarmee ook kostba
re tijd gewonnen. Die tijd was met name ook nodig om aan Nederlandse 
kant de onderhandelingen voor te bereiden. De regering was er zich name
lijk wel van bewust dat de regeringsverklaring van 23 september 1947 als 
uitgangspunt voor de onderhandelingen - onder meer ook door de resolutie 
van de VR van 1 november 1947 - niet meer "up to date" was, zoals Lieftinck 
onder bijval van collega's in het kabinet op 10 november 1947 constateerde. 
De regering moest bijvoorbeeld bepalen wat van het Linggadjati-program 
moest worden gehandhaafd en hoe uitvoering kon worden gegeven aan de 
zelfbeschikking van de verschillende bevolkingsgroepen.898

Instructie en overtocht van een regeringsdelegatie ter waarborging van het 
"aangeklede Linggadjati" op de "Renville"

In het buitengewone kabinetsberaad van 28 november 1947 kon worden 
bekend gemaakt dat een beginselprogramma op basis van het Akkoord van 
Linggadjati ter aanbieding aan de CGD gereed was gekomen.899 Het was een 
eerste aanzet voor het uittekenen van de lijnen, waarbinnen de Nederlandse 
regering de onderhandelingen met de Republiek onder bemiddeling van de 
CGD wilde voeren. Volgens deze lijnen zou ook de instructie voor de con-
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Het Amerikaans marine-vrachtschip, de USS Renville, afgemeerd op de rede van Tandjong 
Priok (bij Batavia) als conferentieoord van de Nederlands-Indonesische en republikeinse 
delegaties onder bemiddeling van de Commissie van Goede Diensten van de Veiligheids
raad (december 1947 - januari 1948). (Foto Spaarnestad)
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tactcommissie respectievelijk de onderhandelingsdelegatie namens Neder
land moeten worden opgesteld. De vraag was of de fraaie beginselen van 
"Linggadjati" een antwoord konden geven op de situatie van dat moment. 
Er was immers sedert "Linggadjati" het nodige gebeurd. Drees drong in dit 
kabinetsberaad aan op het opstellen van een praktisch programma dat zou 
ingaan op de concrete vragen van het ogenblik, in het bijzonder de positie 
van de Republiek. Waar de landvoogd de Republiek zoveel mogelijk wilde 
terugdringen, beschouwde men volgens de minister van Sociale Zaken in
ternationaal het conflict tussen Nederland en de Republiek als hoofdoorzaak 
van de moeilijkheden. Drees was dan ook van mening dat de regering poli
tieke richtlijnen moest geven om haar visie bij de onderhandelingen tot gel
ding te kunnen brengen. Dat er tussen Den Haag en Batavia geen misver
standen mochten bestaan over de hoofdlijnen van het Indische beleid stond 
ook voor Beel vast. Hij moet zich bewust zijn geweest van de onmogelijkheid 
om in Nederland op basis van de wisseling van telegrammen en het voeren 
van telefoongesprekken te bepalen wat idealiter de einduitkomst van de on
derhandelingen met de Republiek moest zijn. Het praktische deel van de in
structie, waarom Drees had gevraagd, moest in Indië zelf worden geformu
leerd, zo moet Beel geredeneerd hebben toen hij met het voorstel kwam om 
de verschillende vraagstukken nog eens volledig met de landvoogd in Bata
via te bespreken.900 De Raad stemde in meerderheid in met dit voorstel, dat 
naar kon worden begrepen neer zou komen op de reis naar Indië van de 
meeste leden van de Indische kerngroep binnen het kabinet (Beel, Drees en 
Jonkman in aanvulling op Neher, die als kwartiermaker voor het Collegiaal 
Orgaan op 1 december 1947 zou afreizen naar Indië). Bij de discussies over 
de samenstelling van de contactcommissie respectievelijk de onderhande
lingsdelegatie was al rekening gehouden met de overkomst van vertegen
woordigers van het opperbestuur. Bepaald was ook al dat Jonkman zich 
eveneens naar Indië zou begeven om met de landvoogd en Neher beschik
baar te zijn voor overleg met de CGD en de Nederlandse delegatie. De aan
wezigheid van Beel en Drees in Indië moest dus de politieke steun namens 
de coalitie bieden, die Beel aanvankelijk had willen incorporeren in de dele- 
gatiesamenstelling zelf. Op 1 december 1947 besloot de Raad dat Beel en 
Drees zich op de reis dienden voor te bereiden.901

Het besluit van het kabinet van 1 december 1947 om het regeringsbeleid 
inzake de Indonesische kwestie te doen bespreken door een delegatie van 
ministers met de landvoogd kan niet los worden gezien van de teleurstelling 
binnen het kabinet over het materiaal dat als schriftelijke instructie voor de 
Nederlandse delegatie naar de onderhandelingen op de Renville was inge
diend. Jonkman had het kabinet vijf stukken aangeboden, die in dit kabi
netsberaad aan de orde kwamen: een kort overzicht van de geschiedenis van 
de overeenkomst van Linggadjati, een opsomming van de voornaamste 
punten van het beginselprogramma van deze overeenkomst, een schets van 
de staatsinrichting volgens "Linggadjati" met enkele aantekeningen (dit stuk
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zou niet aan de onderhandelingsdelegatie worden voorgelegd), een over
zicht van de toepassingen van de beginselen van "Linggadjati" op de situatie 
van dat moment, tenslotte een lijst met enkele andere richtlijnen. Als jurist 
moet Van Maarseveen goed gezien hebben dat met deze stukken niet te wer
ken viel. Zij waren te weinig concreet als handleiding bij onderhandelingen, 
bijvoorbeeld in zaken als de Unie, de gemeenschappelijke belangen en de 
gendarmerie. Dan had men volgens hem nog beter een uittreksel kunnen 
maken van de 27-mei-voorstellen. Drees was nieuwsgierig naar de visie op 
de positie van de Republiek, juist ook omdat Van Mook had nagelaten een 
memorandum met zijn schets van de gewenste politieke ontwikkeling in te 
sturen. Zelf stond Drees een evenwichtig opgebouwde federatie in Indië 
voor, bestaande uit vier delen (Java, Sumatra, Oost-Indonesië, Borneo) met 
daarbinnen een aantal autonome gebieden. In de instructie kon dit echter 
niet worden verwerkt. De stukken zouden nog worden omgewerkt, onder 
meer ook op basis van overleg met Idenburg (die naar Nederland was ge
komen).902 Al met al kwam het er eigenlijk op neer dat aan Nederlandse kant 
stopzetting van de vijandelijkheden werd verlangd en toepassing van 
"Linggadjati", al had men weinig vertrouwen dat de Republiek de afspraken 
zou (kunnen) nakomen. Het Nederlandse gezag was bereid de politieel be
zette gebieden aan de Republiek af te staan, indien de betrokken bewoners 
dit wensten en orde, rust en de vestiging van een nieuwe rechtsorde verze
kerd zouden zijn. De Republiek zelf kon als idee, als realiteit in haar goede 
elementen, gewaardeerd worden.903 De CGD werd vooral gezien als een or
gaan dat in het bijzonder had bij te dragen aan de beëindiging van de vijan
delijkheden. Dat het overigens niet alleen om een conflict Nederland- 
Republiek ging, maar ook om een intern Indonesisch conflict, stond voor de 
regering vast.904 Van Mook zag geen probleem in hetgeen de regering hem 
als richtlijnen, zoals hiervoor samengevat, had voorgelegd. Hij drong er wel 
bij de regering op aan klaarheid te verschaffen inzake de status van de Indo
nesische federatie en de Unie, omdat hij meende dat onduidelijkheid op deze 
gebieden de zuiverheid van de Nederlandse bedoelingen in vergelijking met 
de ontwikkeling in de omliggende Aziatische landen in twijfel kon trekken. 
Wat werd nu precies bedoeld met de term soevereiniteit als het ging om die 
federatie en de Unie? Daarop wees Jonkman op de officiële stukken, die bij 
de "aankleding" van het Akkoord van Linggadjati in het geding zijn ge
bracht.905 Helderheid werd daarmee niet verschaft.

Het lijkt erop dat aan Nederlandse kant alles er op gericht was te voorko
men dat er een "naakt Linggadjati" in de onderhandelingen met de Repu
bliek op en om de Renville ter discussie zou staan. De Nederlandse regering 
ging er namelijk van uit dat op de Renville een militair én politiek akkoord 
met de Republiek zou worden bereikt en niet, zoals later zou blijken, alleen 
maar een militair bestand dat ruimte moest bieden voor onderhandelingen 
over een politiek akkoord op basis van door de CGD voorgestelde en door 
partijen aanvaarde politieke beginselen (neerkomend op een herhaling van
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de hoofdlijnen van "Linggadjati"). Vanuit deze veronderstelling is het te 
verklaren dat de regering erop toezag dat conform de uitspraak van de 
Tweede Kamer van december 1946 het "aangeklede Linggadjati" uitgangs
punt van de onderhandelingen zou zijn. De regering moet begrepen hebben 
dat alleen het "aangeklede Linggadjati" een politiek draagvlak had. Prak
tisch kon men met die "aankleding" in de vorm van de CG-toelichting op het 
Akkoord, de aangewezen gedeelten van de notulen van de onderhandelin
gen, de verklaringen van de regering, slecht uit de voeten, zeker tegenover 
derden als de CGD, maar tegenover de achterban in Nederland, met name in 
het parlement, dienden de theoretische staatkundige en staatsrechtelijke con
structies sluitend te zijn.906 Of het beginselprogramma van "Linggadjati", 
zoals dat aan Nederlandse kant uit de "aankleding" van het Akkoord van 
Linggadjati werd afgeleid, niet te statisch was gezien de dynamische politie
ke verhoudingen in Nederlands-Indië, zoals Lieftinck op 11 december 1947 
in het kabinet veronderstelde, was juist de vraag die de regeringsdelegatie 
naar Indië moest beantwoorden.907 Met het besluit van het kabinet om die 
delegatie uit te zenden was eigenlijk de instructie afgerond: er was een 
schriftelijk, principieel deel, dat weinig meer inhield dan het herhalen van de 
"aankleding" van het Akkoord van Linggadjati; er was een deel dat ter plek
ke moest worden geconcipieerd, zij het binnen de normen van de "aankle
ding" van het Akkoord. Het bezoek van een regeringsdelegatie aan Indië 
kon verder veel betekenen. Door toetsing van het regeringsbeleid aan de 
feiten in Indië kon dat beleid ook beter voor de komende periode worden 
bepaald. De inzet van een delegatie uit het kabinet kon wellicht bijdragen 
aan een doorbraak in de onderhandelingen met de Republiek. Lieftinck had 
er met klem op gewezen dat de precaire deviezensituatie voor Nederlands- 
Indië en de noodzaak van politieke ontspanning als voorwaarde voor een 
economische en financiële rehabilitatie vroegen om vaart in de verwezenlij
king van de politiek van de Nederlandse regering. De regeringsdelegatie 
wilde, naast overleg met de Nederlands-Indische regering, contact hebben 
met bewindslieden van de deelstaten en met de militaire autoriteiten. Aldus 
kon de Nederlandse regering, naar werd gehoopt, zich informeren over de 
dagelijkse ontwikkeling van de toestand en weer voldoende leiding geven in 
de Indonesische kwestie. Beel heeft op 11 december 1947 in het kabinet toe
gegeven dat de regering het op dit laatste punt door onvoldoende kennis van 
zaken in het najaar van 1947 soms had moeten laten afweten.908 Het voor
beeld van de samenstelling van de contactcommissie respectievelijk onder
handelingsdelegatie aan Nederlandse kant, hiervoor beschreven, kan hier
van inderdaad getuigen. Op 11 december 1947 besliste het kabinet dat Beel 
op 13 december 1947 zou afreizen naar Indië, gevolgd door Drees en Jonk
man op 18 december 1947, althans na de behandeling van de begroting van
O.G.. Minister van Justitie Van Maarseveen zou het departement van Alge
mene Zaken a.i. beheren en tegelijkertijd optreden als waarnemend voorzit-
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ter van de ministerraad. Voor de overige tijdelijk verlaten ministeriële zetels 
werden eveneens ad interimvoorzieningen getroffen.909

De Tweede Kamer over hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting-1948: de oppositie 
meent kansen te zien voor een aanval op minister Jonkman

De vaststelling van hoofdstuk XIII (Overzeese Gebiedsdelen) van de 
Rijksbegroting voor 1948 bood de Tweede Kamer in de schriftelijke en mon
delinge fase eind 1947 niet alleen gelegenheid om over "technische" zijden 
van de bemoeienis van de overheid met de overzeese gebieden, zoals perso
neelsbeleid, uitbetaling achterstallige pensioenen en salarissen en onderwijs
zaken, de nodige vragen aan de regering te stellen. Het tijdstip van de Ka
merbehandeling van dit begrotingsonderdeel was ook een goede gelegen
heid de nieuwste ontwikkelingen in de Indonesische kwestie aan het inzicht 
van de regering te toetsen en in de mondelinge fase te reageren op het com
muniqué betreffende de reis van enige ministers naar Indië. Een "full dress"- 
debat over het O.G.-beleid inzake Indië had naar de mening van veel Ka
merleden moeten betekenen dat de Kamer beschikte over de nodige cijfers, 
zoals de Indische begrotingen voor de na-oorlogse jaren en overzichten van 
de financieel-economische toestand van Indië voor dezelfde periode. Deze 
bezat de Kamer, ondanks herhaald aandringen, nog steeds niet. Evenmin 
scheen de regering bereid om aan de vooravond van de beslissende ronde in 
Batavia en op de Renville zich in de kaart van de Indië-politiek te laten kijken. 
De wrevel die in de Kamer vrij algemeen over het uitblijven van de nodige 
financieel-economische en politieke informatie van de kant van de regering 
bij de behandeling van de begroting van O.G. voor 1948 kon worden gecon
stateerd, hebben leden van de oppositie proberen uit te buiten. Schouten 
(ARP) heeft voorgesteld het hele debat uit te stellen tot voldoende informatie 
beschikbaar was; Vonk (PvdV) was namens zijn fractie zo ontevreden dat hij 
stemming verlangde over het salaris van de minister. Tenslotte heeft De 
Groot (CPN) gepoogd bij motie de regering het schandaal van het doden- 
transport van Bondowoso, een affaire onder meerdere die het aanzien van 
Nederland hebben aangetast, nog eens extra in te peperen. Geen van deze 
oppositionele acties slaagde, maar de Tweede Kamer heeft bij deze begro
tingsbehandeling toch goed laten merken dat de regering beloftes jegens de 
Kamer had na te komen en tijdig gevraagde inlichtingen diende te verschaf
fen. In zoverre was dit debat als een directe aanloop te beschouwen tot de 
uitvoerige rapportage over de stand van zaken in de Indonesische kwestie 
(januari 1948) en de instelling van het College van Negenmannen, alsook de 
spoedige bezorging van gegevens over de economische en financiële toe
stand van Indië en de opstelling van de Indische begroting over enkele na
oorlogse jaren. Een gewaarschuwde regering ontkomt het parlement in de 
regel niet.

De waarschuwing van de Tweede Kamer heeft vooral minister Jonkman 
zich persoonlijk nogal aangetrokken. In een brief aan premier Beel, die in
middels was afgereisd naar Indië, heeft Jonkman erkend dat het Kamerdebat
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voor hem politiek en persoonlijk zeer moeilijk was geweest. Dat zijn optre
den in de Kamer zwak was geweest, weet hij aan oververmoeidheid, zodat 
hij had overwogen om uit gezondheidsredenen af te treden. Op aandrang 
van zijn collega's Drees en Van Maarseveen had Jonkman toch maar besloten 
om eerst nog naar Indië te reizen om zich te voegen bij de regeringsdelegatie 
aldaar. Dat was een verstandig advies. Er zouden immers grote moeilijkhe
den zijn ontstaan als juist aan de vooravond van nieuwe onderhandelingen 
met de Republiek de PvdA-minister van O.G. was afgetreden, waardoor met 
name de besluitvorming binnen de regering ernstig zou kunnen zijn aange
tast. Het vertrek van Jonkman uit de regering zou zeker een geruchten
stroom op gang hebben gebracht, die de regering in moeilijkheden zou heb
ben gebracht en Nederland tegenover de Republiek en de internationale ge
meenschap in een nadelige positie zou hebben gedrongen. Voor Jonkman 
heeft zijn tweede reis naar Indië als minister van O.G., waarbij hij van nabij 
het werk aan een nieuw akkoord met de Republiek en aan de uitbouw van 
de federatie kon gadeslaan en er zijn stimulerende bijdrage aan kon leveren, 
een gunstig effect gehad. Hij overwon zijn fysieke inzinking van december
1947 en zou zijn tijd als minister in het kabinet-Beel verder uitdienen.910 Het 
parlement zou met deze minister van O.G. dan ook nog enige malen over het 
Indische beleid moeten discussiëren, alvorens Jonkman aan een rustiger 
ambt de voorkeur kon geven.

1. Geen cijfers over Indië; geen beleidsvisie op Indië?
Belangrijkste onderdeel van de behandeling van hoofdstuk XIII voor 1948 

had de Indische begroting (1946, 1947 en 1948), vergezeld van het nodige 
materiaal over de financiële en economische toestand van Indië, moeten zijn, 
nadat deze ter inzage aan de Staten-Generaal zou zijn voorgelegd. Het ging 
hier om een toezegging van de kant van de regering, die niet is gehonoreerd. 
Terecht heeft de Tweede Kamer vrij algemeen hierover geklaagd, te meer 
daar de regering nauwelijks wenste in te gaan op de recente ontwikkelingen 
in de Indonesische kwestie. Waartoe diende dan nog het debat over de be
groting van O.G., die vanouds aanleiding was voor een "tour d'horizon" van 
alle aspecten van het beleid van O.G.?

Strikt genomen hadden de Staten-Generaal weinig meer te vertellen over 
de Indische begroting. De Indische Staatsregeling van 1925 (Stbl. 1925, nr. 
234) schreef in art. 63 c-d een procedure voor, waarbij de besluiten van de 
gouverneur-generaal op het gebied van de financiële huishouding goedkeu
ring bij wet en de begroting van Indië elk jaar vóór 16 oktober van het voor
afgaande kalenderjaar bij de Staten-Generaal moest worden ingediend. In 
afwijking hiervan was in art. 3 van het Overgangsbesluit Algemeen Bestuur 
Nederlandsch Indië (wetsbesluit van 23 december 1943, D 65) bepaald, dat 
de luitenant-gouverneur-generaal goedkeuring van de Kroon behoefde voor 
de door hem vast te stellen begroting, aanvullingsbegroting en het slot van 
de rekening. In afwachting van die goedkeuring zou de door de LtGG vast
gestelde begroting tot grondslag van het beheer worden genomen. Dat bete-
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kende kortom dat het parlement bij de vaststelling van de Indische begroting 
was uitgeschakeld, zolang Besluit D 65 gelding had, terwijl de zorg over de 
Indische financiën bij het bekend worden van enkele cijfers voor deze finan
ciën en de zich ontwikkelende schuldpositie van Indië (hoofdstuk XIII, 
Rijksbegrotingen 1946 en 1947) alleen maar groeide. Wat moest men immers 
aan met een cijfer van 652 miljoen gulden als geraamd tekort voor het twee
de halfjaar van 1946 voor de huishouding van de Nederlands-Indische rege
ring en een schuldpositie van enkele miljarden guldens?911 Leden van het 
parlement hebben dan ook gezocht naar middelen om enig inzicht te krijgen 
in een materie die, naar zij terecht konden vermoeden, voor de Indische en 
voor de Nederlandse gemeenschap van groot belang was. Zo heeft het 
Tweede Kamerlid Joekes (PvdA) op 20 december 1946 bij gelegenheid van de 
behandeling van hoofdstuk XIII van de Rijksbegrotingen 1946 en 1947 de re
gering gevraagd om naar aanleiding van de staatkundig-bestuurlijke ont
wikkelingen in Indië in de verstreken periode bij nota (of nota's) inlichtingen 
te geven over de economische en financiële situatie in Indië en wel op korte 
termijn (vóór 1 april 1947). Het waren inlichtingen die vóór de oorlog im
mers werden gegeven in het kader van de behandeling van de Indische be
groting. Minister Jonkman heeft in antwoord hierop de leemte in de infor
matie voor de Kamerleden gezien de geldende regeling erkend en toegezegd 
vóór de genoemde datum bij nota of nota's in de informatie te zullen voor
zien, waarbij hij overigens begrip vroeg voor de moeilijke situatie van dat 
moment in Indië om de bedoelde materie te overzien en daarvan verslag te 
doen.912

Jonkman is zijn belofte niet nagekomen. De behoefte aan informatie over 
de financiële en economische toestand in Indië was bij de leden van het par
lement intussen alleen maar toegenomen. Zo was op 28 maart 1947 bij de 
Tweede Kamer het wetsontwerp tot voorziening in de behoefte aan kasgeld 
voor de Indische dienst voor de jaren 1945, 1946 en 1947 ingediend, waarbij 
het voor die tijd exorbitant hoge bedrag van 800 miljoen gulden werd gevo
teerd (zie hiervoor in dit boek: Band B, hoofdstuk IV, par. V.4.b). In het 
Voorlopig Verslag van 9 mei 1947 lieten de rapporteurs van de Tweede Ka
mer weten het niet goed mogelijk te achten over deze zaak te beslissen zon
der een volledig inzicht in de materie. Zonder de zekerheid te hebben dat 
Indië zich op economisch en financieel gebied zou herstellen, liep Nederland 
volgens de rapporteurs met het aangaan van allerlei verplichtingen ten op
zichte van Indië een groot risico. De laatst verstrekte cijfers over de economi
sche ontwikkeling van Indië toonden weliswaar een sterk opgaande lijn voor 
de export van veel produkten, maar ook het in vergelijking met 1939 zeer 
lage niveau van bedrijvigheid.913 Tegen deze achtergrond moet het Tweede 
Kamerlid Meijerink (ARP) er toe zijn gekomen om op 13 mei 1947 de rege
ring schriftelijk te vragen om in afwachting van een volledige terugkeer tot 
de Indische Staatsregeling te bevorderen dat D. 65 werd gewijzigd teneinde 
de begroting te doen onderwerpen aan de goedkeuring door de Staten-
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Generaal dan wel de Indische begrotingen voor 1946 en 1947 aan de Staten- 
Generaal over te leggen. Minister Jonkman meende dat het voor de bevorde
ring van de nieuwe rechtsorde in Indië weinig doelmatig zou zijn terug te 
keren tot de oude Staatsregeling. Een gedeeltelijk herstel van de oude Staats
regeling, als door Meijerink bepleit, achtte hij een te grote inbreuk op het
geen aan allerlei ontwikkelingen in Indië gaande was. Wél toonde Jonkman 
zich bereid de uitgaven en inkomsten van Indië voor het dienstjaar 1946 
(gebaseerd op cijfers voor 1942) en de begroting voor 1947 (eenmaal vastge
steld en vervolgens goedgekeurd door de Kroon) aan de Staten-Generaal ter 
kennisneming over te leggen.914

Toen de Rijksbegroting voor 1948 werd ingediend, was er aan de Staten- 
Generaal niets overgelegd van hetgeen Jonkman had toegezegd. Nadat mi
nister Lieftinck in zijn deel van de Memorie van Antwoord aan de Tweede 
Kamer bij gelegenheid van de Algemene en Financiële Beschouwingen enige 
cijfers had gegeven over de Nederlandse uitgaven ten behoeve van Neder- 
lands-Indië over 1946 en 1947, konden ernstige verwijten vanuit de Tweede 
Kamer jegens de regering niet uitblijven. Te meer niet daar Lieftinck in deze 
Memorie van Antwoord, zoals in het boek in Band B (hoofdstuk IV, par. 
V.3.b, pp. 1129-1130) is uiteengezet, ook globale becijferingen had gegeven 
voor de Nederlandse volkshuishouding in 1948 in twee modellen, namelijk 
met of zonder bijzondere buitenlandse hulp (zoals de Marshall-hulp). Zon
der die hulp leek het land af te stevenen op een soort oorlogseconomie. Het 
is in dit licht begrijpelijk, dat de Tweede Kamer een totaalbeeld van de fi
nanciën van het Rijk wilde hebben op een moment dat het land voor moeilij
ke beslissingen dreigde te komen staan. Het achterwege laten van een natio
naal budget (zie Band B, hoofdstuk IV, par. I.3.b) was al een veeg teken ge
noeg. Schouten (ARP) noemde het op 11 november 1947 onduldbaar dat er 
geen behoorlijk inzicht werd verschaft in de positie van de Indische financi
ën: "Het wil mij voorkomen dat de Minister van Financiën de plicht heeft - 
dit geldt uiteraard van het gehele Kabinet - in dit debat op dit gebied, voor 
zover het maar even mogelijk is, inlichtingen te verschaffen."915 Lieftinck 
heeft op 13 november 1947 geantwoord dat het uitblijven van een Indische 
begroting voor de verstreken jaren en het toekomstige jaar nu eenmaal sa
menhing met de bestaande toestand in Indië. De veranderingen in het terri
toir, waarover het Nederlandse gezag zich uitstrekte, ten gevolge van de po
litiële actie, maakten elke raming voor 1947 illusoir. Een rapport van de door 
de minister van Financiën uitgezonden directeur van de Rijksbegroting over 
de budgettaire positie in Indië uit de voorzomer van 1947 kon daarom in de 
prullenbak. Het was niet mogelijk gebleken met de kleine staf van ambtena
ren op de thesaurie in Batavia in de korte tijd na de politiële actie in het licht 
van de grote veranderingen de opzet te maken van een enigszins verant
woorde begroting, aldus Lieftinck tegenover de Kamer. De minister van Fi
nanciën, die alleen al op grond van de economische en financiële samenhang 
tussen Nederland en Nederlands-Indië zei grote belangstelling te koesteren
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voor het onderwerp, moet de ongerustheid in de Tweede Kamer slechts ver
groot hebben door een voorlopig cijfer van 3.5 miljard gulden Indische 
schuld bekend te maken.916

In het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer van 18 november 1947 op 
hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting voor 1948 lieten de rapporteurs weten 
dat het ontbreken van een Indische begroting en het uitblijven van een nota 
over de financiële en economische toestand door nogal wat Kamerleden 
kwalijk werd genomen. Diverse fracties ter rechterzijde meenden dat door 
het ontbreken van exacte gegevens buiten de algemeen staatkundige voor
lichting het controlerecht van het parlement werd uitgehold. Zelfs de PvdA- 
fractie in de Tweede Kamer liet weten uit te zien naar een samenvatting van 
de begroting van de Nederlands-Indische administratie voor 1946 en 1947, 
"met gegevens nopens de controle en de verdere maatregelen, getroffen ter 
verzekering van een zo goed mogelijk financieel beheer". Vanuit confessio
nele hoek werd betreurd dat door het ontbreken van een Indische begroting 
onvoldoende gelegenheid bestond van gedachten te wisselen over aangele
genheden van intern beleid in Indië, zoals militaire kwesties (KNIL; Marine) 
en de politiek inzake missie en zending (onderwijs; ziekenzorg). In de Me
morie van Antwoord van 9 december 1947 hebben de ministers Jonkman en 
Götzen weinig meer kunnen doen dan de eerder genoemde argumenten van 
Lieftinck herhalen. De Indische begroting voor 1947 lag juist klaar om op 
voet van D. 65 vastgesteld te worden en te worden aangeboden voor goed
keuring, toen ingrijpende gebeurtenissen deze begroting elke waarde had
den ontnomen. "Ook thans is de toestand nog niet dermate opgeklaard en 
geconsolideerd, dat de mogelijkheid geschapen is voor de opstelling van een 
enigszins aan de eisen beantwoordende begroting", aldus het antwoord van 
deze ministers. De ministers meenden dat bij het voortduren van de be
staande (onzekere) toestanden niet verwacht kon worden dat de problemen 
op het gebied van de personele sterkte van het overheidsapparaat en van de 
bureauruimte snel zouden worden overwonnen. "Dat zij onder de hier ge
schetste omstandigheden de Kamer opnieuw moeten teleurstellen in haar 
begrijpelijk verlangen om overlegging van de begrotingsstukken over de ja
ren 1946, 1947 en 1948, baart ook de ondergetekenden voortdurend zorg", 
aldus deze Memorie van Antwoord. Zodra er echter cijfers uit Indië waren, 
zouden die worden overgelegd 917

Het antwoord van Jonkman en Götzen, waarbij de Tweede Kamer in we
zen te horen kreeg dat voorlopig op geen enkel cijfer behoefde te worden 
gerekend, moet voor elk zich respecterend Kamerlid onverteerbaar zijn ge
weest. Bovendien vond men dat de ministers van O.G. ter toelichting op hun 
begroting ook aandacht hadden behoren te besteden aan de ontwikkelingen 
sedert de regeringsverklaring van 23 september 1947 - in het bijzonder ook in 
verband met het optreden van de VR, het Consulaire rapport en de CGD - en 
aan de verdere staatkundige perspectieven inzake Nederlands-Indië. Het 
antwoord van de ministers, dat deze zaken bij de Algemene Politieke Be-
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schouwingen en in het kader van de behandeling van hoofdstuk III 
(Buitenlandse Zaken) aan de orde waren geweest en het ministerie van Bui
tenlandse Zaken uitstekende publikaties over de behandeling van de Indo
nesische kwestie in de VR verrichtte, was tegen het zere been.918 Aan de 
vooravond van mogelijke nieuwe overeenkomsten met de Republiek wilde 
de Tweede Kamer natuurlijk weten welk doel de regering voor ogen stond 
en wat dit alles ook financieel-economisch kon betekenen. Vandaar dat de 
Commissie van Rapporteurs eensgezind in een nader Verslag van 12 decem
ber 1947 liet weten dat naar haar mening de regering ten aanzien van een 
aantal in het Voorlopig Verslag aangeduide onderwerpen "een ongewenste 
mate van soberheid in acht genomen heeft". De ondertekenaars van dit Ver
slag - Bruins Slot (ARP), De Kort (KVP), Goedhart (PvdA), Joekes (PvdA), De 
Groot (CPN) - meenden dat alsnog nadere inlichtingen aan de Kamer be
hoorden te worden verstrekt omtrent de ontwikkeling van de staatkundige 
gebeurtenissen sedert de Algemene Politieke Beschouwingen en bovenal 
omtrent de Indische begrotingscijfers en de financiële en economische toe
stand in Nederlands-Indië. Aan de toezegging om een of meer nota’s over 
het laatstgenoemde onderwerp vóór 1 april 1947 aan de Kamer aan te bieden 
waren de ministers in hun antwoord stilzwijgend voorbijgegaan. De excuse
rende verklaringen voor het uitblijven van een Indische begroting voor de 
na-oorlogse jaren gold steeds de begroting voor 1947; hoe stond het nu met 
die voor 1946? Het gebeurde niet vaak dat de Commissie van Rapporteurs 
op deze wijze de schriftelijke beantwoording van de kant van de regering 
met een "onvoldoende" honoreerde en de gebruikelijke verklaring inzake de 
(voldoende) voorbereiding van de openbare beraadslaging afhankelijk 
maakte van de prealabele beantwoording door de minister van herhaald ge
stelde vragen.919

De ministers Jonkman en Götzen hebben in de nota naar aanleiding van 
dit Verslag van 13 december 1947 zich gehaast de Commissie van Rappor
teurs zoveel mogelijk tegemoet te komen. Zo werd met betrekking tot de 
staatkundige ontwikkelingen inzake Indië summier gewezen op de opbouw 
door Indonesische nationalisten van het nieuwe Indonesië volgens federatief 
beginsel op democratische grondslag en in samenwerking met Nederland, 
zoals op Sumatra en op Borneo, en in een beginfase in West-Java en op Ma- 
doera. Ten tweede werd kort melding gemaakt van de hervatting van de on
derhandelingen met de Republiek met behulp van de CGD, gericht op be- 
eindiging van de vijandelijkheden en vervolgens op nieuwe overeenstem
ming. Daartoe was door de Nederlandse regering een delegatie benoemd, 
"in welker samenstelling tot uiting komt, dat het op te lossen probleem wel 
is waar tussen Nederlandse en Republikeinse Regeringen is gerezen, doch 
tevens de vorming der toekomstige Verenigde Staten van Indonesië be
heerst". De ontwikkeling der staatkundige gebeurtenissen inzake Indië vor
derde, naar dit nader antwoord aan de Kamer uiteenzette, de overkomst van 
enige ministers naar de Oost om het algemeen regeringsbeleid ten aanzien
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van het Indonesisch vraagstuk "door nader persoonlijk contact te toetsen aan 
de thans in Indonesië heersende verhouding en na kennisneming daarvan 
ter plaatse en na overleg met de betrokken instanties daar te lande dat beleid 
nader te bepalen". Ten aanzien van de belofte om bij nota de Kamer te in
formeren over de financiële en economische toestand moest echter worden 
medegedeeld dat als gevolg van het grote tekort aan arbeidskrachten bij de 
betrokken departementen in Indië het niet mogelijk was geweest de samen
stelling daarvan op gedegen wijze te doen plaatsvinden. De vraag naar de 
Indische begroting over de verstreken jaren en voor 1948 werd in dit stuk 
afgedaan met de lapidaire zin dat voor 1946 geen begroting was opge
steld.920 Met deze antwoordnota was derhalve op hoofdzaken nog weinig of 
niets van de door de Commissie van Rapporteurs verlangde informatie gele
verd. Dat betekende dat het plenaire debat van de Tweede Kamer onder een 
zware hypotheek werd geplaatst en de oppositie kansen rook om van de 
mogelijke onvrede in de Kamer gebruik te maken om succesvol een aanval 
op de minister van O.G. en daarmee op de coalitie te doen.

In het debat in de Tweede Kamer over de begroting van O.G. voor 1948 op 
16, 17 en 18 december 1947 kwam de gebrekkige informatie over de staat
kundige ontwikkelingen met betrekking tot Indië, het financiële beheer van 
de landsregering aldaar en de financieel-economische toestand in de Oost 
dan ook vanzelfsprekend aan de orde. Het Kamerlid Joekes (PvdA), wiens 
biografie en daaruit af te leiden betrokkenheid bij de Indische kwestie als 
opvolger binnen zijn fractie van Logemann nog nader zullen worden ge
schetst (par. V.a.2), heeft de regering herinnerd aan de belofte om de Kamer 
van de nodige gegevens op financieel en economisch terrein met betrekking 
tot Indië te voorzien. Hij wilde aanvaarden dat niet alles even gedegen kon 
worden verzorgd, maar hij hoopte wel dat het met de medewerking van de 
minister Zonder Portefeuille mogelijk zou zijn de Kamer alsnog het nodige 
materiaal te verschaffen. Tilanus (CHU) en Zandt (SGP) hebben soortgelijke 
aandrang uitgeoefend. Schouten (ARP) weigerde te geloven dat de regering 
niet over de nodige gegevens zou beschikken. Hij vroeg de regering die ge
gevens, hoe erg die ook konden zijn, over te leggen: "Ik verneem liever het 
ergste dan dat wij moeten voortleven in deze raadselachtige en mysterieuze 
sfeer".921 Schoutens fractiegenoot Meijerink heeft het gebrek aan informatie 
over het algemeen staatkundig beleid van de regering in de Indonesische 
kwestie aan de orde gesteld. Volgens hem bleef de Tweede Kamer, nu de re
gering de geboden gelegenheid om dit beleid uiteen te zetten ongebruikt had 
laten voorbijgaan, op zeer voorname punten van dit beleid "duister rond
tasten". In een fel requisitoir, die het oud-lid van de staande magistratuur in 
Indië verried, heeft Vonk voor de liberale fractie in de Tweede Kamer op 16 
december 1947 de informatielacune gehekeld. Volgens hem was het niet te 
verwonderen dat de Memorie van Antwoord van hoofdstuk XIII van de 
Rijksbegroting niet meer voldeed aan de minimum-eisen van zakelijke en 
politieke verantwoording van het beleid, "die door de Staten-Generaal moe-
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ten en behoren te worden gesteld". De verantwoordelijkheid moest immers 
met te veel personen worden gedeeld, zoals met de minister-president voor 
de staatsrechtelijke reconstructie, met de minister van Financiën voor de fi
nanciering van de Indische tekorten, met de nieuwe minister Zonder Porte
feuille en met personen als de ministers Drees (ondervoorzitter van de mi
nisterraad) en Neher, aldus Vonk. Jonkmans bevoegdheden waren volgens 
dit Kamerlid ingeperkt en zijn politiek was failliet. De Memorie van Ant
woord kon derhalve ook niets meer mededelen: "Waar niets meer in zit, daar 
kon ook niets meer uitkomen". Bovendien had de bewindsman naar zijn 
mening nooit uitgemunt in beantwoording van zakelijk en politiek belangrij
ke vragen van de oppositie. Vonk meende dat het achterhouden van de fi
nanciële gegevens over Indië de schijn wekte dat men geen werkelijke 
moeite meer deed om het democratische recht van de Staten-Generaal op 
controle van de Indische begroting te honoreren. Kennelijk moest ook ver
borgen blijven hoe slecht de economisch-financiële toestand van Indië was. 
Dit alles leidde, met de hieronder weer te geven analyse van het failliet van 
de Indische politiek van Jonkman door Vonk, tot het oordeel dat de liberale 
fractie in de Tweede Kamer elk vertrouwen in het beleid van de minister van 
O.G. had verloren.922

Was zo een tirade als die van Vonk nog te verwachten en derhalve weinig 
opzienbarend, dat was anders met de ongewoon onvriendelijke bejegening 
van Romme (KVP) jegens minister Jonkman. Met de klachten van Joekes en 
Vonk kon Romme zich volgens zijn verklaring verenigen. Maar hij wilde de
ze accentueren. Dat de minister van O.G. niet eerder met een behoorlijke 
verklaring voor het achterwege blijven van de Indische begroting voor de 
na-oorlogse jaren kwam, vond Romme onbegrijpelijk en hij voegde hier aan 
toe: "Ik betaal intussen gaarne de tol van mijn bewondering aan de heer Joe
kes, die met alle - ... - onverstoorbare taaiheid van de parlementaire rot giste
ren weer van voren af aan met vragen opnieuw is begonnen." De laconieke 
wijze, waarop de ministers Jonkman en Götzen in de nadere Nota naar aanlei
ding van het verslag van 13 december 1947 de ontwikkeling van de staatkun
dige gebeurtenissen in de Indonesische kwestie hadden gemeend te kunnen 
afdoen, had Romme geërgerd. Hem was een woord van verontschuldiging 
jegens de volksvertegenwoordiging beter geweest dan de nu ten beste gege
ven door hem als "ministeriële scherts" aangeduide nadere Nota.923

In zijn antwoord op 17 december 1947 is minister Jonkman ingegaan op de 
door enkele Kamerleden aan de kaak gestelde informatielacune over het al
gemeen staatkundig beleid inzake Indië. Jonkman kaatste de bal naar de 
Kamer terug. De Kamer had volgens hem onvoldoende duidelijk gemaakt 
wat men nu eigenlijk wilde: "Het komt mij evenwel voor, dat, wanneer de 
Regering heeft te antwoorden op een verslag, dat op 18 November is geda
teerd, zonder dat er in wordt gesteld hoe men de nieuwe behandeling van de 
zaak wenst, niet kon worden gevergd, dat op een weinig voorbereide basis, 
zonder dat duidelijk de vragen ter zake worden gepreciseerd, door de Rege-
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ring een nieuwe Nota zou worden samengesteld, zoals men in deze Kamer 
blijkbaar had verwacht." Deze overweging klemde volgens de minister te 
meer, daar de regering zelf de behoefte had haar beleid inzake Indië nader te 
bepalen. Bovendien was het Indonesisch probleem een zaak van algemeen 
regeringsbeleid geworden en was als voortdurend onderwerp van beraad
slaging in de ministerraad "collegiaal" geworden, "gelijk het wellicht vroe
ger nooit is geweest", aldus Jonkman. Andere departementen hadden, an
ders dan vroeger, voortdurend te maken met het beleid overzee, terwijl daar
naast de zelfstandigheid van de landvoogden was toegenomen en de verte
genwoordigers van de volken overzee zich meer lieten gelden. In die ver
houdingen had het gemeen overleg tussen regering, in het bijzonder de mi
nister van O.G., en Staten-Generaal naar het oordeel van de minister een an
der karakter dan in vroeger tijden bij de behandeling van de begroting van 
O.G.. Tenslotte meende Jonkman dat vanuit Den Haag minder kon worden 
bepaald wat overzee moest gebeuren, "hetgeen uiteraard bij het overleg een 
zekere beperking oplegt aan de mogelijkheden van de resultaten ervan".924 
Kortom: beantwoording van vragen over het staatkundig beleid inzake de 
overzeese gebieden vergde veel ministerieel, interdepartementaal en inter
continentaal overleg, dat alleen bij enkele toegespitste kwesties van belang 
zin had. Minister Zonder Portefeuille Götzen heeft hieraan toegevoegd dat 
het echt onmogelijk was geweest bij het bestaande personeelstekort in Indië 
en door de ontwikkelingen sedert 21 juli 1947 de beloofde nota's en cijfers 
aan de Kamer te verstrekken. Inmiddels was beslist om begrotings- en 
comptabele deskundigen van de diverse departementen in Indië te detache
ren om de zaken te klaren. Een termijn voor de begrotingscijfers kon hij niet 
noemen. Wel zei hij op korte termijn de Kamer enig inzicht te kunnen geven 
in de financiële en economische toestand van Indonesië, zij het dan niet op 
gedegen basis. De regering begreep, aldus Götzen, "dat het vertrouwen in 
ernstige mate zou worden geschokt, als de toezegging, welke zij gedaan 
heeft, niet zou worden nagekomen".925

Deze laatstgenoemde toezegging kon de regering serieus nakomen. Zo er 
al bij het achterhouden van de werkelijke cijfers over Indië politieke motie
ven in het spel zijn geweest, zowel tegenover de tegenpartij in de Indonesi
sche kwestie als tegenover de V.S. als lid van de CGD en belangrijke finan
cier, moeten die door de Renville-overeenkomsten van 17 januari 1948 tussen 
Nederland en de Republiek (zie verderop in dit hoofdstuk) van tafel zijn ge
gaan. Niet alleen was door deze overeenkomsten de noodzaak om de zwakte 
van Nederland op financieel gebied tegenover de Republiek af te schermen 
komen te vervallen, maar ook was daardoor de verhouding tussen Neder
land en de V.S. aan de vooravond van de behandeling van de wetgeving 
voor de hulpplannen door het Amerikaanse Congres opgeklaard (zie in dit 
boek Band B, hoofdstuk IV, par. V.3.b, pp. 1134-1135 en p. 1145). De V.S. 
hadden zich immers in de VR-Commissie van Goede Diensten, zoals nog zal 
worden beschreven, ingezet om hoe dan ook een bestand tussen Nederland
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en de Republiek tot stand te brengen, alsook overeenstemming te bereiken 
tussen de beide partijen over een reeks uitgangspunten voor de politieke on
derhandelingen. De V.S. waren daarbij uit een veelheid van motieven het 
Nederlandse standpunt vergaand tegemoet gekomen, maar hadden het uit
zicht op de Marshall-hulp wel gebruikt als middel om Nederland over de 
streep te trekken. Nu de kogel door de kerk was en Nederland had toegege
ven, kon geacht worden dat Nederland er op politiek gebied overzee en op 
financieel gebied (deviezen) aanzienlijk beter voorstond dan in het najaar 
van 1947. Niets stond openbaarmaking van de cijfers over Indië op dat mo
ment meer in de weg, zoals ook over de deviezenpositie van Nederland met 
enige vertraging onder druk van de Kamers uiteindelijk op 13 maart 1948 
opening van zaken is gegeven (Band B, pp. 1148-1151).

Op 11 februari 1948 bood minister Götzen de Voorzitter van de Tweede 
Kamer ter verspreiding onder de leden van deze Kamer een nota aan, geti
teld De economische toestand in Indonesië (1947). Eveneens zond hij op 5 maart
1948 een aantal exemplaren van een nota betreffende de financiële toestand 
van Nederlands-Indië aan de Tweede Kamer. Gezien het voorlopig karakter 
van deze cijfers werd publikatie van deze nota niet gewenst geacht en is zij 
bij de griffie neergelegd ter kennisneming door de Kamerleden.926 Ook de 
Indische begrotingen voor 1947 en 1948 zijn uiteindelijk aan de Staten- 
Generaal conform de belofte aangeboden; aangezien voor 1946 cijfers van 
1942 zijn gebruikt, is voor dat jaar afgezien van het opstellen van een Indi
sche begroting. Bij brief van 7 december 1948 heeft minister Zonder Porte
feuille Götzen aan de Voorzitter van de Tweede Kamer de goedgekeurde 
begroting voor Nederlands-Indië voor 1947, vergezeld van een Nota betref
fende de financiële toestand van Nederlandsch-Indië, gestuurd. Aangezien publi
katie "onder de huidige omstandigheden minder gewenst moet worden ge
acht" (Nederland en de Republiek stonden na moeizame onderhandelings
rondes weer aan de vooravond van een confrontatie), werden de stukken 
ook nu ter griffie gedeponeerd. De Indische begroting voor 1947 is door de 
beide Kamers voor kennisgeving aangenomen. Een aanvullende begroting 
voor Indië voor het jaar 1947 werd op 2 juli 1949 bij de Tweede Kamer inge
zonden.927 Bij brief van 6 december 1949 heeft minister Götzen de Kamer
voorzitter exemplaren van de Indische begroting voor 1948, zoals vastgesteld 
door de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon en ter goedkeuring aan de 
Kroon voorgelegd, aangeboden, die eveneens vanwege de omstandigheden 
(de onderhandelingen over de soevereiniteitsoverdracht waren in een beslis
send stadium) niet voor publikatie in aanmerking is gebracht. Ook deze be
groting is door de Kamers voor kennisgeving aangenomen. Met de verzen
ding van een aanvullende Indische begroting voor 1948 op 22 juni 1950 
rondde minister Götzen de inlossing van de belofte aan de Tweede Kamer 
op dit punt af. De begrotingscijfers voor Indië voor 1947 en 1948, die grote 
tekorten lieten zien, hebben de Kamers niet meer kunnen verrassen; zoals 
elders in dit boek is geschreven (Band B, hoofdstuk IV, par. V.4.b-c) had mi-
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nister Lieftinck de Kamers inmiddels betrokken bij de nodige wetgeving op 
de kasvoorziening voor de Indische dienst. Evenzo was bekend dat de re
constructie van Indonesië Nederland veel geld kostte, zoals bleek uit de wet
geving op de kredietverstrekking aan Nederlands-Indië. In de Memorie van 
Toelichting bij het wetsvoorstel op de genoemde kredietverstrekking, dat bij 
de Staten-Generaal op 2 april 1948 was ingediend, was een compleet over
zicht van de verschillende financiële verplichtingen van Nederlands-Indië 
jegens Nederland opgenomen. Dat overzicht moet menig lid van het parle
ment hebben bevestigd in de overtuiging dat de regering ook alle reden heeft 
gehad om bij het politiek gekrakeel over de Indonesische kwestie in 1947 te 
zwijgen over de financiële kant van de medaille.928

2. Het Indië-beleid ter discussie: anti-revolutionairen en liberalen in de aanval
Heeft het debat in de Tweede Kamer over hoofdstuk XIII van de Rijksbe

groting 1948 opheldering gebracht over de beleidsvoornemens inzake Indië 
en de hierboven genoemde informatielacune bij deze Kamer overbrugd? De 
rechtse oppositie meende dat, waar de regering zelf nog tot besluitvorming 
over het Indische beleid gezien het bezoek aan de Oost moest komen, het 
beter zou zijn het debat over de begroting van O.G. maar uit te stellen. De 
begroting van O.G. is toch gewoon afgehandeld en Kamer en regering heb
ben de geboden gelegenheid aangegrepen om - naast de West-Indische za
ken - ook de Oost-Indische zaken te bespreken, waarbij soms ongewoon har
de taal door de oppositie is gebruikt. Van zijn kant schroomde minister 
Jonkman niet om, zoals in het hiervoor aangehaalde dispuut over de wijze 
van beantwoording van de kant van de regering van vaagweg gestelde vra
gen vanuit de Kamer, de Kamer lik op stuk te geven en soms fraai bedachte 
suggesties uit de Kamer diplomatiek van tafel te werken. Enkele voorbeel
den mogen dit laatste verduidelijken.

Zo sprak Ruys de Beerenbrouck (KVP), die op 16 december 1947 de be
raadslagingen over de begroting van O.G. voor 1948 opende, de wens uit dat 
in de nieuwe rechtsorde in Indië elke wettelijke beperking van de activiteiten 
van de verschillende kerkgenootschappen, zoals die in de bestaande Indi
sche Staatsregeling op basis van eerdere regelingen was vastgesteld, zou 
komen te vervallen. Ook Meijerink (ARP) vroeg de regering zorg te dragen 
voor de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden, waaronder 
ook de vrijheid van zending en missie, bij alle onderhandelingen met de 
deelstaten en bij de uitwerking van de federatie. Minister Jonkman zou zich 
in zijn antwoord van 17 december 1947 op dit punt verschuilen achter de al
gemene bepaling over de fundamentele rechten en vrijheden in het Akkoord 
van Linggadjati. Dat in de voorlopige staatsregeling voor Oost-Indonesië de 
vrijheid en gelijkgerechtigdheid van de godsdiensten en de vrijheid van ge- 
loofsverbreiding als vanouds geplaatst was binnen de grenzen door de wet 
gesteld in het belang van rust en orde, kon ook Jonkman niet rechtpraten, al 
was het op dit punt veel toleranter Statuut voor West-Borneo al een stap 
vooruit. De minister van O.G. kon niets meer beloven dan dat de regering de
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nodige invloed zou gebruiken bij de onderhandelingen over de Grondwet 
van Indonesië op het door de Kamerleden bepleite punt. Een tot niets ver
plichtende opmerking. Hier bleken de confessionele partijen hun Nederland
se grenzen te moeten ondervinden.929

Ruys heeft zijn Kamerrede besloten met een stellingname ten gunste van 
de inrichting van een medewetgevende volksvertegenwoordiging in Indone
sië - ooit al bij motie door Soekawati c.s. op de Malino-conferentie op 17 juli
1946 voorgesteld en aangenomen - en wel als uitdrukking van de nieuwe 
verhoudingen; het bestaande regime kon volgens Ruys moeilijk anders dan 
als autocratisch worden betiteld, met alle gevolgen voor de beeldvorming in 
het buitenland van dien. Meijerink (ARP) heeft in zijn bijdrage aan het debat 
eveneens geklaagd over het door het noodbesluit D 65 gelegaliseerde auto
ritaire bewind in Indië, zij het ietwat meer toegespitst op het bewind van de 
landvoogd zelf. Minister Jonkman meende dat de ministeriële verantwoor
delijkheid en het herhaald contact van leden van de regering met de land
voogd persoonlijk de beschuldigingen ten aanzien van Van Mook teniet de
den. Uitzicht op een spoedige wettelijke grondslag van de "nieuwe rechtsor
de" in Indië bood Jonkman niet. Dat het gemis van een vertegenwoordigend 
lichaam ook in de bestaande overgangstijd in Indonesië door "Den Haag" en 
"Batavia" werd gevoeld, ontkende de minister niet. De instelling van een 
parlement was echter een zaak van de ontwikkeling in de verhoudingen tus
sen deelstaten en federatie. "In hoeverre het thans al mogelijk zou zijn, naast 
de gedachte centrale organisatie, of straks naast de federale interimregering, 
tot de instelling van een parlement over te gaan, zou ik niet met stelligheid 
durven verklaren", aldus Jonkman, die ook op dit punt Ruys teleur moest 
stellen.930

Daarnaast was er het debat over de uitgangspunten voor het Indië-beleid. 
De oppositie ter linker- en rechterzijde had hier het nodige op te merken. 
Opmerkelijk echter was de wijze waarop de coalitie zich liet horen, in het 
bijzonder de woordvoerder in dit debat voor de fractie van de PvdA in de 
Tweede Kamer, Joekes. Minister Jonkman kreeg van hem duidelijk een 
boodschap mee voor zijn reis naar Indië. Waar Joekes waarschuwingen liet 
horen om van de situatie na de politiële actie geen anti-republikeins gebruik 
te maken, heeft Romme voor zijn KVP-fractie er juist bij de regering op aan
gedrongen om nu eindelijk de "Linggadjati"-beginselen in "aangeklede" 
versie door te voeren, zo moet iedereen Romme's aanbeveling begrepen heb
ben. De tweespalt in de regeringscoalitie over de Indonesische kwestie kon 
niet beter worden geïllustreerd.

Als eerste van de oppositie kwam Meijerink (ARP) aan het woord. Hij 
daagde de regering uit om de vraag te beantwoorden of het artikel van 
"Linggadjati" over het de-facto-gezag van de Republiek in bepaalde gebie
den in Indië nog gold, aangezien de politiële actie dit toch grotendeels in
houdsloos had gemaakt. De regering had echter tot dan toe steeds verklaard 
dat het Akkoord van Linggadjati richtsnoer was. Voor de ARP-Kamerfractie
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ging het hier om een centrale vraag: erkende de regering nog langer het ge
zag van de Republiek, dat in de ogen van de anti-revolutionairen de eigenlij
ke rechtsbreuk in het bewind in de Oost betekende en daardoor ook het cen
trale twistpunt in de beoordeling van het regeringsbeleid inzake Indië bij de
ze politieke groepering? Niet de ontwikkeling van de Indonesische deelsta
ten tot autonomie en de federatieve opbouw van de VSI stonden voor de 
ARP ter discussie - Meijerink meende dat de ARP al vóór de oorlog voor de 
autonome ontwikkeling van de overzeese volken had gepleit -, maar de wij
ze waarop in het oog der Indonesiërs de rechtmatigheid van de revolutie 
was erkend. De ARP zou een beleid gericht op een compromis met de be
werkers van de rechtsbreuk in de staat blijven afwijzen, aldus Meijerink. Het 
dualisme in het regeringsbeleid op dit punt was volgens dit Kamerlid on
aanvaardbaar; evenzo verwierp de ARP-fractie de tweeslachtigheid in de 
hantering van het begrip nieuwe rechtsorde, die tot dan toe bestond in de 
handhaving van een noodregeling (D. 65) van absolutistische strekking. Een 
wettelijke regeling voor de overgangstijd was er niet; een nieuwe rechtsorde 
niet gevormd. Begrijpelijk dat Meijerink wel eens wilde weten hoe de rege
ring dacht federatie en Unie te organiseren en wel vóór 1 januari 1949.931

Ook Tilanus (CHU) vroeg wat de ministers nu precies in Indië gingen 
doen en derhalve naar het beleid van de regering. Voor het gevoerde beleid 
had hij weinig goede woorden over: het was een beleid "van voortdurend 
buigen en voortdurend terugwijken". De fractievoorzitter van de CHU in de 
Tweede Kamer haalde hierbij de kwestie van het militaire bestand (14 okto
ber 1946) als voorbeeld aan. De schending van dat bestand door de Repu
bliek was immers voor de Nederlandse regering geen reden geweest het 
contact met Djocja af te breken. Verder noemde Tilanus in dit verband het 
halfslachtige beleid bij de uitvoering van de politiële actie: "Toen heeft men 
op 4 augustus jl. - ... - een zeer grote fout begaan, namelijk door niet door te 
zetten." Overigens was het niet de bedoeling van Tilanus om elke vorm van 
zelfbestuur voor de middenmoot van Java geëcarteerd te willen zien, maar 
wel déze vorm. In ieder geval was bij een complete militaire actie het ingrij
pen van de Veiligheidsraad volgens hem achterwege gebleven. Nu werd 
men geconfronteerd met een Consulaire Commissie en een Commissie van 
Goede Diensten. "Op zich zelf kan ik de moeite en de arbeid van die heren 
waarderen, maar het is te betreuren, dat het door de gevolgde politiek zo ver 
heeft moeten komen", aldus Tilanus. Zo had Nederland ook volgens hem 
gebogen voor de republikeinse eis dat niet onderhandeld zou worden op 
Nederlands grondgebied, waarop een volgens hem "dwaze constructie" was 
gevonden, namelijk een buiten de territoriale wateren voor anker gegaan 
Amerikaans schip. Veel hoop op een goede afloop van de onderhandelingen 
met de Republiek op het Amerikaanse marineschip had Tilanus niet: daar
voor had de regering ook in het verleden te weinig ruggegraat vertoond.932

Het Kamerlid Zandt (SGP), dat de oppositionele geluiden uit het protes- 
tants-christelijke kamp op 17 december 1947 heeft afgesloten, heeft de
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"Linggadjati"-politiek van de regering ook veroordeeld. Te lang had de rege
ring volgens hem de ogen gesloten voor de wrede werkelijkheid van de re
publikeinse terreur. Het uiteindelijk politiële optreden was echter naar de 
mening van Zandt halfslachtig geweest. Soekarno was met zijn regering heer 
en meester in Djocja gebleven. Zandt beriep zich op de vooruitziende blik 
van zijn fractie, die zich had verzet tegen de toetreding van Nederland tot de 
V.N., een organisatie die Nederland slechts partijdig en onrechtvaardig had 
behandeld. De voorstanders van die toetreding zaten nu in zijn visie met de 
gevolgen van hun streven: "Zij hebben zich vrijwillig de strop om de hals 
gehaald." Het Consulaire rapport was volgens Zandt onder Australische in
blazingen voor Nederland ongunstig uitgevallen; van het werk van de CGD 
verwachtte hij niets beters. Nederland deed er zijns inziens goed aan met een 
regime, dat zich aan geen enkele afspraak iets gelegen liet liggen, de bespre
kingen te staken: "Ja, mijnheer de voorzitter, aan al dat confereren en dat 
eindeloze toegeven en niet minder aan die moorddadige overvallen op onze 
soldaten dient een einde te komen." Daarbij: ruimte voor Soekarno beteken
de ongetwijfeld naar de woorden van Zandt ook het einde aan de mogelijk
heid Gods Woord te prediken in Indië. Uitvoering van de koninklijke rede 
van 1942 moest altijd betekenen een bestuur en beleid, dat Gods Woord en 
Wet tot richtsnoer zouden maken, zo hield Zandt de regering voor.933

Geen opposant heeft in dit debat zulke felle taal geuit als de liberale 
woordvoerder Vonk. "Nu het voor ieder in de wereld - en ondanks de ca
mouflage zelfs in ons eigen land - onmiskenbaar is geworden, dat ons vroe
ger welvarende en soevereine Koninkrijk der Nederlanden onder internatio
nale curatele is gesteld", vond hij het weinig bevredigend om naar aanlei
ding van de Memorie van Antwoord van de bewindsman van O.G. het In
dië-beleid parlementair aan een analyse te onderwerpen. De minister, ge
kortwiekt als hij zou zijn in zijn feitelijke bevoegdheden, droeg echter wel 
wettelijk en feitelijk de volle verantwoordelijkheid voor een politiek van vol
dongen en zelfs ongrondwettelijke feiten, die de parlementaire klok tot vóór 
1848 terugdraaide en daarom voor de liberalen "uit constitutioneel oogpunt 
volstrekt onaanvaardbaar" was. Centraal stond voor Vonk de vraag hoe de 
situatie van onmacht, waarin Nederland in de Indonesische kwestie was be
land, kon worden doorbroken. Juist voor "onze kranige jongens in Indië" 
was een vaste en duidelijke politieke koers in deze kwestie volgens Vonk 
van levensbelang. De politiek van minister Jonkman voldeed hier echter naar 
de normen van Vonk niet aan: "Enerzijds had zijn debiele en ondoortastende 
politiek, gevolg van zijn onderschatting van een stel Indonesische revolutio
nairen, ten gevolge, dat onze soldaten, die zich gedragen hadden gevoeld 
door de hoge taak, recht en rechtsorde te moeten herstellen, werkeloos moes
ten blijven, terwijl terreur, moord, ontvoering, brandstichting, vernieling en 
vreesaanjaging door extremisten en rampokkers (wat niet zelden hetzelfde 
is) dagelijks en zelfs in de naaste omgeving werden bedreven." Anderzijds 
konden de soldaten "door de consequenties van die debiele politiek" volgens
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hem niet tijdig naar huis terugkeren, tot teleurstelling en groeiende onge
rustheid van de relaties van die soldaten. "Hier is een prachtleger bezig ka
pot te gaan", aldus Vonk. Een dergelijk requisitoir moet culmineren in een 
eis. Nadat Vonk had medegedeeld dat de PvdV-fractie in de Tweede Kamer 
geen vertrouwen meer had in het beleid van minister Jonkman, greep hij de 
medeondertekening door de minister Zonder Portefeuille (Götzen) van de 
stukken aan de Tweede Kamer, aan om te stellen dat een van de ministers 
diende te verdwijnen. Slechts één minister was belast met het beheer van een 
departement. De PvdV-fractie zou derhalve stemming aanvragen over het 
artikel, dat op de begroting stond gevoteerd voor het salaris van de minister 
van O.G..934

Voor zijn doen zeer rustig was het betoog van het CPN-Kamerlid De 
Groot. Aan de al eerdere analyses van het Indische beleid als koloniale poli
tiek, waarin de deelstatenpolitiek als een politiek van verdeel-en-heers en 
militaire operaties ter inperking van de Republiek zoals op Madoera onder 
het mom van zuiveringsacties volgens hem goed pasten, hoefde hij weinig 
toe te voegen. Voor hem was het significant dat de ARP bij monde van Meij
erink de deelstatenpolitiek in de lijn van de AR-staatkunde zag liggen: "Het 
zijn de oude plannen van het koloniale regime van vóór de oorlog die men 
hier poogt te verwezenlijken." De Groot heeft in zijn bijdrage aan dit debat 
vooral aandacht gevraagd voor enkele militaire schandalen, die Nederland 
ten laste werden gelegd en waaraan afzonderlijk aandacht zal worden be
steed.935

Voor de coalitie sprak Joekes namens de PvdA-fractie als eerste. Adolf 
Marcus Joekes (1885-1962), in Indië geboren als zoon van de gouverneur van 
Sumatra's westkust, had na zijn rechtenstudie in Nederland enige tijd door
gebracht in Indië als secretaris bij enkele tramwegmaatschappijen, waarvoor 
hij vervolgens in Den Haag kwam te werken. In 1920 echter zwaaide hij om 
naar het departement van Arbeid (Handel en Nijverheid) en werd lid van de 
Tweede Kamer in 1925 voor de Vrijzinnig Democraten. Na de oorlog is Joe
kes doorgebroken naar de PvdA en werd voor deze nieuwe partij herkozen 
in de Tweede Kamer. Tweede voorzitter van zijn fractie geworden heeft hij 
vrij kort na zijn aantreden al de aandacht getrokken door de naar hem ge
noemde interpellatie over het beleid op O.K. en W. (zie in dit boek Band C, 
hoofdstuk X, par. I, pp. 1992-1997); zijn eigen specialisme, Sociale Zaken, zou 
hij pas weer goed na de periode-Beel kunnen behartigen en wel als minister 
(1948-1952). Hij zou zijn loopbaan beëindigen als lid van de Raad van State. 
Toen Logemann vanwege diens benoeming tot hoogleraar Indisch recht aan 
de universiteit te Leiden afscheid had genomen als lid van de Tweede Kamer 
op 7 oktober 1947, lag het voor de hand dat Joekes met zijn kennis van en 
interesse in Indische aangelegenheden de fakkel van zijn fractiegenoot over
nam. Al eerder immers is Joekes in dit hoofdstuk genoemd als tweede 
woordvoerder voor de PvdA-fractie in de Tweede Kamer voor Indische aan
gelegenheden; als zodanig had hij herhaaldelijk ook deelgenomen aan over-
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leg achter de schermen met vertegenwoordigers van de regering, CG-leden 
en "de Indische hoek" van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Anders dan 
Goedhart, die voor de revolutionaire ontwikkelingen in Indonesië begrip 
had, werd Joekes meer in staat geacht een brug te kunnen slaan tussen de 
verschillende stromingen binnen de PvdA en in de Tweede Kamer over de 
Indonesische kwestie.936

Joekes heeft in zijn Kamerrede van 16 december 1947 niet alleen de rege
ring, in het bijzonder zijn partijgenoot Jonkman naar het lijkt, voor de voeten 
gelopen met zijn klachten over het ontbreken van gegevens over de financi- 
ele en economische toestand in Indië. Ook over de ontwikkelingen in het 
staatsbeleid, dat op Indië betrekking had, toonde hij zich bezorgd en liet hij 
tussen de regels door ernstige waarschuwingen horen. Op de achtergrond 
speelde de controverse binnen de PvdA over de politiële actie, die halverwe
ge november 1947 naar buiten was gekomen in de vorm van de brochure 
Linggadjati, militaire actie. Wat nu?. De brochure was uitgegeven namens 23 
PvdA-leden, onder wie - naast de Kamerleden Goedhart en J. le Poole - vijf 
Tweede Kamerleden die de politiële actie indertijd hadden gesteund, te we
ten H.J. Hofstra, G.M. Nederhorst, S.A. Posthumus, E.A. Vermeer en A. 
Vondeling. Nu waren deze Kamerleden met de andere ondertekenaars van 
mening dat deze actie nooit had mogen plaatsvinden: de beide volken waren 
volgens de tekst van de brochure immers verder dan ooit uit elkaar gedre
ven. De 23 bepleitten als remedie: onvoorwaardelijke aanvaarding van inter
nationale hulp, teruggave van de nieuw bezette gebieden aan de Republiek 
(eventueel na volksuitspraken), terugkeer van de troepen na ordelijke over
dracht van het gezag (een deel kon onmiddellijk terugkeren, bij aanvaarding 
van het standpunt van de 23 dat verdere actie uitgesloten moest worden ge
acht) en inschakeling van de Republiek in interimregering en federatie.937 In 
zijn Kamerrede moest Joekes deze visie, die immers door enkele fractieleden 
openlijk was uitgedragen, laten doorklinken, hetgeen goed te merken was. 
Reden ook voor de ongewone lengte van zijn betoog. Romme (KVP) heeft 
niet nagelaten in dit debat deze oppositie binnen de PvdA aan de kaak te 
stellen, waarmee hij ook het betoog van Joekes indirect op de korrel heeft 
genomen.

Joekes ging nog eens de volgens hem cruciale gebeurtenissen in de Indo
nesische kwestie na: de militaire actie, het ingrijpen van de Veiligheidsraad 
en de voortgang in de staatkundige verhoudingen in en buiten de Republiek. 
Wat de militaire actie aanging liet Joekes weten een meer beperkte actie te 
hebben geprefereerd. Daarmee vertolkte hij zonder meer de gevoelens van 
veel PvdA-bewindslieden en -Kamerleden, die zich verrast hebben getoond 
over de uiteindelijke omvang van het bezette gebied. Zo ver als de 23 on
dertekenaars van het genoemde geschrift kon Joekes niet gaan, maar in zijn 
verdere betoog heeft hij hun argumenten tegen de militaire actie als oplos
sing van de problemen en hun aanbevelingen in eigen woorden wel gevolgd. 
Zo merkte Joekes op dat de omvang van het bezette gebied aan het Neder-

3078



Par. V. "Linggadjati" herhaald en de Nederlandse terreinwinst als status-quo

lands gezag bij de consolidatie ervan zeer hoge eisen stelde. De troepen kon
den daar niet blijven. Vanzelfsprekend konden de troepen niet zonder meer 
worden teruggetrokken en dienden eerst waarborgen te worden verkregen 
voor orde en veiligheid. Anderzijds vond Joekes wel dat de minister er alles 
aan moest doen om de demobilisatie van de troepen zoveel mogelijk con
form de gegeven beloften te doen plaatsvinden. Natuurlijk moest eerst een 
plaatselijk politie-apparaat zijn ingesteld, maar daarna moest een aanvang 
kunnen worden gemaakt met de terugtrekking van de strijdkrachten. Alleen 
zo konden ook de zorgen van de minister van Financiën worden verlicht. 
"Indien men niet op een redelijke termijn kan komen tot een zodanige mate 
van samenwerking in Indonesië dat daar de troepen in veel mindere mate 
nodig zullen zijn dan thans het geval is, dan kan men plannen maken en ze
kere hoop koesteren, maar dan blijft het een militaire operatie, die ver uitgaat 
boven datgene, wat de regering zich voorstelde", aldus dit PvdA-Kamerlid. 
Verder bond hij de regering op het hart met gebruikmaking van de diensten 
van de CGD loyaal te werken aan de uitvoering van "Linggadjati". In dit 
verband raakte Joekes ook aan het gevoelige punt: de houding van Neder
land tegenover de Republiek. Hij waarschuwde er voor om, zoals de opposi
tie ter rechterzijde steeds en ook in dit debat deed, geringschattend te spre
ken over Djocja. Het ging Joekes om het zoeken naar overeenstemming "met 
de verantwoordelijke leiders van de nationalistische beweging in Indonesië, 
althans in een belangrijk gedeelte daarvan, als daar zijn Sjahrir, Sjarifoeddin 
en een aantal anderen". Volgens hem verkeken allerlei personen zich op het 
vraagstuk door te stellen dat de inname van Djocja het einde van alle moei
lijkheden zou betekenen. De vijandelijkheden zouden dan volgens Joekes 
zeker niet zijn beëindigd en mogelijk worden voortgezet in de vorm van 
guerilla; de drijvende kracht van de nationale beweging zou daarmee niet 
terzijde zijn gesteld. Hij waarschuwde voor een manipulatie van de bezette 
gebieden om die te onttrekken aan de Republiek. De Pasoendan-beweging 
vond hij een schertsvertoning; de inmiddels gehouden West-Java-conferentie 
ter voorbereiding van de bestuursorganisatie wenste het Kamerlid daarente
gen serieus te nemen, mits het maar om een tijdelijke organisatie ging. Bo
vendien diende de bevolking de mogelijkheid te krijgen zich uit te spreken 
over de toekomst van het gebied. Uitlatingen van Van Mook, die bepaalde 
gebieden uitzicht boden op rechtstreekse vertegenwoordiging in de centrale 
interimregering, deden het ergste vrezen, aldus Joekes. Het was in dit kader 
dat hij het geval-Madoera, hiervoor in dit hoofdstuk al behandeld, ter sprake 
bracht.938 Het hele verhaal van Joekes kwam neer op een pleidooi om te zor
gen dat de deur naar de Republiek niet werd dichtgegooid, de kern ook van 
het betoog van de 23 bezorgde PvdA-leden in hun genoemde brochure. Die 
brochure was dan ook besloten met de tijding dat de kloof tussen Nederland 
en Indonesië niet onoverbrugbaar was. Wel werd een uiterste krachtsin
spanning gevraagd die er toe kon leiden, "dat Nederland en Indonesië in
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De woordvoerder voor Overzeese Gebiedsdelen, als opvolger van prof.dr.J.H.A. Logemann, 
binnen de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer mr.A.M. Joekes. (Foto ANP)

"Als men nu vraagt: hoe moet men de samenwerking bereiken, dan ontken ik niet, dat er grote moei
lijkheden zijn gerezen en nog bestaan door het optreden van republikeinse zijde. De serie vijandelijk
heden van propaganda, vernieling en aanslagen is inderdaad een buitengewoon grote belemmering om 
tot grote overeenstemming te komen. Het staat vast, dat daaraan een einde moet komen. Men moet dit 
verschijnsel echter niet op zich zelf zien; het is een wisselwerking in die zin, dat degenen, die tot sa
menwerking met Nederland bereid zijn, hun bedoelingen alleen dan tot uitvoering kunnen brengen, 
indien zij ook inderdaad door de houding van Nederland daarin versterkt worden. Daarom acht ik het 
van zo groot gewicht, dat men bij het nastreven van dat eerste doel, het herstel van orde en rust, niet 
uit het oog verliest wat gedaan moet worden om in gemeenschappelijk beraad te komen tot die nieuwe 
organisatie, waarvoor Nederland zich meer dan eens heeft uitgesproken, maar waarnaar de Neder
landse autoriteiten, de vertegenwoordigers van Nederland in Indonesië, zich dan ook indaad moeten 
gedragen." (A.M. Joekes in de Tweede Kamer op 16 december 1947, p.809 II)
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plaats van voorgoed van elkaar te worden gescheiden, elkaar vinden in het 
grootse opbouwwerk, dat tot heil van beide volkeren strekken zal".

Nadat hij flink had uitgepakt over de wijze waarop namens de regering 
schriftelijk was geantwoord op dringende vragen van de Commissie van 
Rapporteurs uit de Tweede Kamer, heeft Romme (KVP) voor zijn fractie op 
17 december 1947 de verjaardag van de Kamerbehandeling van het Akkoord 
van Linggadjati én de aankondiging van het vertrek van een regeringsdele
gatie naar Indië aangegrepen om de toepassing van dat Akkoord na te gaan 
en de regering op haar verantwoordingsplicht te wijzen. In de coïncidentie 
van de twee genoemde feiten zag Romme aanleiding de toezegging te vra
gen dat de regering verslag zou uitbrengen van de reis en de daar genomen 
besluiten en dat de regering geen besluiten zou nemen buiten de Kamer om, 
indien die besluiten een wijziging zouden inhouden in het beleid van de re
gering. Kortom: geen herhaling van het Akkoord van Linggadjati! Een be
schouwing over één jaar "Linggadjati"-politiek betekende voor Romme al
lereerst tevredenheid en derhalve een punt van rust "ten vorige jare mijn 
stem aan Linggadjati te hebben gegeven, nadat daarin de puntjes op de i wa
ren gezet". Zonder dat Akkoord zou Nederland volgens de KVP-politicus 
meer terrein hebben verloren, zowel in Indië zelf als "in de concrete interna
tionale wereld van vandaag", dan op dat moment het geval was. Zorgen had 
Romme naar zijn zeggen wél. Dat gold het gedrag van de buitenparlemen
taire oppositie, maar ook dat van het rechterdeel van de parlementaire oppo
sitie. De laatste verweet hij een groeiend gebrek aan objectiviteit bij het uit
eenzetten van de werkelijke geschilpunten tussen de politiek van de regering 
en de eigen visie. Romme richtte ook verwijten aan het adres van personen 
binnen de PvdA, die zich tegen de militaire actie hadden gekeerd, zoals de al 
eerder genoemde groep van 23 met hun brochure. Maar ook de regeringspo- 
litiek baarde hem zorgen. In de uitwerking van de "Linggadjati"-politiek 
was men immers volgens Romme nog geen stap gevorderd, ook niet met het 
complement ervan, het financieel en economisch reconstructieprogramma. 
Het had allemaal al te lang geduurd en de regering diende handelend op te 
treden. Waar bleef het Collegiaal Orgaan bijvoorbeeld? En Romme besloot: 
"Met alle klem dring ik er bij de regering op aan, toch de leiding te nemen 
om met al die gebieden, die tot bouwen in staat en bereid zijn, zonder enig 
verder afwachten de hand aan de ploeg te slaan om op het fundament van 
Linggadjati tot een gebouw te komen, waarin de bouwers ginds en de bou
wers hier willen wonen, en dat alle betrokken volken zal strekken tot ver
meerdering van hun nationale welzijn."939 Het was een even plechtstatig slot 
als dat van de 23 PvdA-leden in hun Linggadjati, militaire actie. Wat nu? en 
daarmee ook een antwoord aan deze verontruste PvdA-ers: naar het oordeel 
van de KVP lag de toekomst van beide volken in de consequente toepassing 
van "Linggadjati", ook als dat de bestraffing van de obstinate Republiek kon 
betekenen. Het was aan minister Jonkman om de zienswijzen van de coali
tiepartners met elkaar te verzoenen.
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Jonkman heeft zich in zijn antwoord aan de Kamer over de politieke koers 
ten aanzien van de Indonesische zaak op 17 december 1947 met nadruk ge
steld op de beginselen van het Akkoord van Linggadjati. Die beginselen 
somde hij op, zoals de blijvende samenwerking tussen de twee volkeren, het 
zelfbeschikkingsrecht en de zelfregering van de Indonesische volkeren, de 
waarborging van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden in het 
bijzonder ook van de minderheden, de omzetting van het Koninkrijk-oude- 
stijl in een Unie van Nederland, Indonesië, Suriname en de Antillen ter be
hartiging van de gemeenschappelijke belangen onder het Huis van Oranje 
(de onschendbare Koning) met verantwoordingsplicht voor de Unie- 
ministers (bijvoorbeeld steeds twee per sector uit de beide leden: Koninkrijk- 
nieuwe-stijl en de VSI) aan (bijvoorbeeld) de eigen parlementen. Verder 
noemde Jonkman dat de leden van de Unie gelijkwaardig en soeverein 
(lidmaatschap van de V.N.) zouden zijn, met een staatsinrichting van fede
ratief en democratisch karakter, "opleverend een rechtsstaat". De uitwerking 
van die staatsinrichting was een zaak van nader overleg. Op dit punt meen
de Jonkman te moeten wijzen op de voorbeeldfunctie van het overleg met de 
West (zie in dit boek Band C, hoofdstuk XIV.A.3) en op de actieve rol van de 
Indonesische federalisten (niet-republikeinen) op dat moment. Jonkman 
heeft hiermee duidelijk willen inspelen op de wens van vooral de KVP- 
Kamerleden om met voortvarendheid de relatie met de West te vernieuwen 
en aldus die relatie tot steun van de Nederlandse visie op de dekolonisatie te 
doen ontwikkelen (een ter tafel liggende motie-Romme, zoals aangevuld 
door Joekes, vroeg naar de datum van de conferentie met de West en de be
noeming van delegaties, zie Band C, p. 2146). De regering was het eens met 
Romme en Schouten (ARP), dat "Linggadjati" dringend uitwerking behoef
de. Die uitwerking was echter afhankelijk van nader overleg, waarvoor de 
reis van enkele ministers naar Indië meer kennis moest verschaffen. De 
staatshervorming moest geleidelijk geschieden - aldus vatte Jonkman weer 
een beginsel samen -, maar hij hoopte toch de gestelde datum (1 januari 
1949) te kunnen halen. In dit verband noemde de minister het voor het 
"Linggadjati"-beginsel relevant dat de overheid bij de invoering van de 
nieuwe rechtsorde moest kunnen beschikken over deugdelijke machtsmid
delen, zodat de bezette gebieden pas bij verzekering van rust en orde en van 
de voorbereiding van die rechtsorde onder ander gezag mochten worden 
gebracht. Jonkman vermeed hier bewust te spreken van het republikeinse 
gezag. Verder bracht hij als beginsel de bijstand uit Nederland naar behoefte 
en vermogen aan Indonesië naar voren, gevolgd door de verzekering van de 
Nederlandse belangen in de Oost. Tenslotte meende Jonkman uit de toelich
ting op het destijds gesloten Akkoord te mogen lichten de stelling dat het 
staatkundig bestel door een behoorlijke financiële en economische grondslag 
moest worden gesteund.940

Veel helderheid moet Jonkman met deze opsomming van de "Linggadja- 
ti"-beginselen, ontleend aan een van de stukken die voor de nieuwe onder-
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handelingen met de Republiek waren voorbereid, de Kamer niet hebben ver
schaft. Klachten daarover konden niet uitblijven. Aan de andere kant was het 
zonneklaar dat Jonkman aan de vooravond van die nieuwe onderhandelin
gen en voordat de regering zich zelf ter plaatse had geïnformeerd, niet ge
detailleerd kon ingaan op vraagstukken als de opbouw van de Unie, de ver
houding tussen de soevereine Unie en de soevereine VSI of de uitwerking 
van het federatieve beginsel in Indonesië. Jonkman wilde niet verder gaan 
dan enkele feiten benoemen. Zo had de politiële actie volgens hem de nood
toestand in belangrijke mate opgeheven, "al hebben zich vervolgens om
standigheden ontwikkeld, die opnieuw ernstige moeilijkheden veroorza
ken". Ook verheimelijkte hij niet dat het kernvraagstuk in Indonesië nog 
steeds ging om de plaats van de Republiek in het nieuwe bestel. De Repu
bliek wenste volgens de minister de plaats van de federatie in te nemen en 
de soevereiniteit van deze federatie te bekleden. De "Renville"-onderhande
lingen moesten hiervoor oplossingen bieden. De Nederlandse regering bleef 
naar de woorden van minister Jonkman tegenover de Republiek de beginse
len van "Linggadjati" handhaven, dus ook de erkenning van het recht van de 
Republiek op eigen bestaan en een eigen regering binnen het nieuwe voor 
Indonesië overeengekomen bestel. Derhalve meende Jonkman de Kamer, in 
het bijzonder het Kamerlid Joekes, te kunnen verzekeren dat de regering op 
geen enkele wijze op een beslissing ten koste van de Republiek bij voorbaat 
zou aandringen, wanneer het ging om uitspraken van de bevolking van de 
bezette gebieden over hun toekomst. Anderzijds hield de regering vast aan 
het beginsel dat de gebieden alleen na verzekering van de nieuwe rechtsorde 
en met inachtneming van de wil van de betrokken bevolking onder ander 
gezag konden worden gebracht. In dit verband meende Jonkman het streven 
naar zelfstandigheid in voormalig republikeins gebied, zoals in Oost-Suma- 
tra, op West-Java en op Madoera, te kunnen passen. Jonkman distantieerde 
zich van de neerbuigende bejegening, zoals door Vonk ten toon gespreid, 
jegens de internationale bemoeienis. Gegeven het feit dat het conflict met de 
Republiek nu eenmaal bestond, gevolg van de oorlogsomstandigheden en de 
achterstand van het Nederlands staatkundig bestel, en dat het machtsmiddel 
niet de weg was om de rechtsbreuk in de Oost te herstellen, hoopte de rege
ring via de CGD langs vreedzame weg de moeilijkheden te kunnen oplossen. 
Uiteraard kon een buitenlandse commissie niet beslissen over de staatkundi
ge hervorming binnen het Koninkrijk en binnen Indonesië, het eigenlijke 
vraagstuk. De regering wenste echter wel te erkennen dat het Indonesische 
vraagstuk internationale kanten had, die internationale hulp te meer aan
vaardbaar maakten.941

Nadat minister Götzen aan dit betoog van Jonkman nog enige specialisti
sche antwoorden op vragen uit de Kamer over financiële en economische 
vraagstukken in de Oost en in de West had toegevoegd, was het woord weer 
aan de Kamer. Tilanus (CHU) zei wel bewondering te hebben voor de gave 
van de minister "om allerlei stoten op te vangen en in een veelheid van
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woorden te trachten de tegenstellingen te verzachten of te verdoezelen", 
maar vond het betoog van de minister verder weinig bevredigend. Hij 
meende dat het beter was de behandeling van de begroting uit te stellen en 
te wachten tot de regering volledige inlichtingen kon geven. Met de kritiek 
van Romme op de regering over één jaar "Linggadjati" kon hij het slechts 
eens zijn. Meijerink (ARP) noemde het antwoord van Jonkman teleurstellend 
en bepleitte eveneens uitstel van verdere behandeling van het wetsont
werp.942 Ook de liberaal Vonk meende niet goed beantwoord te zijn.943 Zelfs 
Joekes moest "zijn" minister meedelen onvoldoende opheldering te hebben 
gekregen over het Indische beleid. Hij wilde wel begrip opbrengen voor het 
feit dat de regering onvoldoende gegevens voor handen had en zich juist in 
Indië persoonlijk op de hoogte wilde stellen. Met het oog op die reis naar In
dië wilde hij de regering nog eens waarschuwen dat "Linggadjati" onuit
voerbaar was, indien men niet de positie van de Republiek in het oog hield. 
Dat was precies het verschil in benadering van de Indonesische kwestie tus
sen Joekes (PvdA) en Romme (KVP). Laatstgenoemde vond juist dat de mi
nister te weinig nieuws had geboden over de beginselen van "Linggadjati": 
hij had liever minder aandacht voor de Republiek en meer voor de federa
listen bespeurd.944 Dat De Groot (CPN) zich door de woorden van Jonkman 
niet gerustgesteld voelde over de toekomst van Indonesië was niet verras
send.945 In deze sfeer van algemeen ongenoegen over het antwoord namens 
de regering bij de behandeling van de begroting van O.G. voor 1948 in de 
Tweede Kamer moeten Schouten (ARP), Tilanus (CHU), Bierema (PvdV), 
Zandt (SGP) en Meijerink (ARP) zijn gekomen tot de opstelling van hun mo
tie die, ervan uitgaande dat het antwoord van de minister van O.G. "onge
noegzaam" was, verdere behandeling van het begrotingshoofdstuk moest 
uitstellen totdat de minister "nader inzicht" zou hebben verschaft.946

Joekes (PvdA) heeft in een eerste reactie op deze motie-Schouten c.s. op 18 
december 1947 toegegeven dat een gevoel van onbevredigdheid in vrijwel de 
gehele Kamer bij dit begrotingsdebat niet te ontkennen was. Het voorstel om 
de begrotingsbehandeling aan te houden achtte hij echter onjuist. Als de op
positie geen vertrouwen had in de minister, moest men eenvoudig de begro
ting verwerpen. Hij wenste Romme (KVP) te volgen in diens aandrang op de 
regering om te beloven na terugkeer uit Indië nadere inlichtingen over het 
Indisch beleid aan de Kamer te verstrekken. Ook Romme voelde niets voor 
de motie-Schouten. Deze motie kon immers politieke betekenis, in de zin van 
een zeker wantrouwen in het in de naaste toekomst te voeren beleid, niet 
worden ontzegd. Voor dat wantrouwen was op dat moment, voordat een 
verder debat met de regering over het Indische beleid (na terugkeer van de 
ministers uit de Oost) was gehouden, volgens Romme geen plaats. Verder 
achtte Romme de motie een oneigenlijke poging druk op de regering uit te 
oefenen. De Groot (CPN) zag in de motie een ondermijning van het parle
mentaire stelsel, omdat de voorstanders van deze motie een directe afkeu
ring van het beleid wilden ontgaan. Deze steun aan het parlementaire stelsel
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door de CPN deed Schouten (ARP) naar zijn zeggen goed. Hij en medeon
dertekenaar Tilanus zagen - terecht - geen staatsrechtelijke bezwaren tegen 
de motie. Er waren echter voldoende politieke bezwaren bij de coalitie tegen 
deze motie, zodat de motie-Schouten c.s. werd verworpen met 40 stemmen 
tegen en 24 (ARP, CHU, PvdV, SGP) voor. De fractie van de CPN in de 
Tweede Kamer mocht veel bezwaren hebben tegen de regeringspolitiek in 
Indië, zij wenste kennelijk niet geïdentificeerd te worden met het rechterdeel 
van de oppositie inzake de Indische politiek. De CPN-fractie viel derhalve in 
dit geval de coalitie bij.947

Op 18 december 1947 heeft Jonkman in tweede termijn nog nadere verkla
ringen gegeven, waarom hij zich bij de beantwoording van de vragen van de 
Kamer naar het beleid van de regering inzake de Oost had beperkt tot enkele 
hoofdlijnen en zich terughoudend had opgesteld. Centraal in zijn verdedi
ging stond de reis van enkele ministers naar Indië. Het voorstel om de be
grotingsbehandeling uit te stellen, omdat de Kamer anders geen gelegenheid 
zou krijgen het Indisch beleid uitputtend te bespreken, deed volgens de mi
nister geen recht aan het feit dat op dat moment, anders dan vroeger, telkens 
aan de hand van regeringsverklaringen het Indonesisch beleid nader werd 
besproken in de Kamer. In dit verband wilde de minister dan ook, in reactie 
op de vragen van Romme (KVP) en Joekes (Pvda), verklaren dat de regering 
na afloop van de reis van enkele ministers naar Indië met een verklaring naar 
de Kamer zou gaan, wanneer de nadere bepaling van de regeringspolitiek 
daartoe aanleiding zou geven.948 Met deze toezegging van Jonkman, toch 
weer met een slag om de arm gedaan, was veel kou uit de lucht. Het eigen
lijke debat was daarmee beëindigd. Na de Bondowoso-motie, die in haar 
context hierna afzonderlijk zal worden beschreven, heeft conform zijn aan
kondiging Vonk (PvdV) bij de artikelsgewijze behandeling van de begroting 
van O.G. op 18 december 1947 stemming gevraagd over artikel 1 van deze 
begroting, de salarispost van de minister. De CPN-fractie in de Tweede Ka
mer, die enkele momenten tevoren geen enkele steun van de fracties van de 
KVP en de PvdA had gekregen voor de afgezwakte Bondowoso-motie (zie 
hierna) uit haar gelederen, liet bij monde van Wagenaar weliswaar weten 
geen behoefte te hebben aan deze door Vonk uitgelokte stemming, maar toch 
wel tegen het bewuste artikel te zullen stemmen. De CPN-fractie had immers 
uit onvrede over het gehele regeringsbeleid het wetsvoorstel op de middelen 
bestreden en dat standpunt kon door deze stemming worden onderstreept. 
De aanwezige Kamerleden van de KVP en de PvdA kwamen daardoor met 
44 stemmen ten gunste van het bewuste artikel te staan tegenover de 32 
stemmen tegen van de gezamenlijke oppositie. Het wetsontwerp werd ver
volgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen.949

Dit deel van het debat in de Tweede Kamer over hoofdstuk XIII van de 
Rijksbegroting voor 1948 in december 1947 had in ieder geval de belofte van 
de regering opgeleverd om, onafhankelijk van de resultaten van de onder
handelingen met de Republiek op de Renville, na terugkeer van de rege-
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ringsdelegatie uit Indië zo nodig met een verklaring in de Kamer te komen. 
Deze belofte is, zoals zal worden beschreven, nagekomen. De regering had 
de stemming in de Tweede Kamer goed gepeild en ingezien dat deze onge
duldig begon te worden. Dat heeft er niet alleen toe geleid dat de regering 
haar best deed de informatielacune bij het parlement over de politieke as
pecten van de Indonesische kwestie te verkleinen. Beschreven is al dat aan 
de financieel-economische aspecten van deze kwestie de gevraagde aandacht 
is besteed. Maar ook bij de rapportage aan het parlement over enkele militai
re schandalen in de Oost heeft de regering de druk van de volksvertegen
woordiging, ook al kwam die uit de linkerhoek, kennelijk serieus genomen, 
zoals hieronder zal worden verhaald. Dit begrotingsdebat is derhalve zeer 
zinvol geweest.

3. De CPN en de militaire schanddaden in Indië (de Bondowoso-motie)
Het CPN-Tweede Kamerlid De Groot heeft in zijn betoog bij gelegenheid 

van de behandeling van de begroting van O.G. voor 1948 twee grote affaires, 
waarbij Nederlandse militairen in Indië betrokken waren, ter sprake ge
bracht om de onmenselijkheid van een koloniale oorlog - zoals de CPN de 
militaire inspanningen van Nederland in de Oost vanaf het begin heeft beti
teld - aan te tonen. Het ging hier om de Zuid-Celebes-affaire en het doden- 
transport van Bondowoso, die hier achtereenvolgens, aangevuld met een 
zaak die ongeveer tegelijkertijd speelde en publiek werd, de revue passeren, 
ook in hun parlementaire afloop.

Daar was allereerst de affaire Zuid-Celebes, waaraan De Groot al eerder in 
de Kamer aandacht had gewijd. De affaire betrof de al genoemde zuive
ringsacties in Zuid-Celebes in de vorm van contra-terreur door speciale een
heden van de Nederlandse strijdkrachten onder aanvoering van kapitein 
Westerling. Bij deze acties zouden enige duizenden slachtoffers zijn gevallen. 
Zoals hiervoor in dit hoofdstuk is vermeld (onder par. Il.a in: Oost-Indonesië 
als ideaal model?) heeft minister Jonkman halverwege 1947, in antwoord op 
vragen dienaangaande van het PvdA-Tweede Kamerlid Logemann die naar 
aanleiding van perspublikaties in Nederland de affaire Zuid-Celebes parle
mentair heeft gestart, kunnen mededelen dat de landvoogd in Indië een on
derzoekscommissie had ingesteld. Op 26 september 1947 moest de minister
president in de Tweede Kamer naar aanleiding van een vraag van De Groot 
meedelen dat het rapport er nog niet was. Eind 1947 was het rapport over de 
Zuid-Celebes-affaire nog steeds niet verschenen, zodat De Groot er op 16 de
cember 1947 nogmaals in de Tweede Kamer op terugkwam. Een onderzoek 
dat zo lang duurde was volgens hem geen onderzoek. Hier werden bewust, 
aldus zijn suggestie, zaken verdoezeld. Dat was niet alleen de visie van De 
Groot. Ook Goedhart (PvdA) meende een zeker verzet tegen de kritiek in 
Nederland op de gebeurtenissen in Zuid-Celebes te moeten constateren. Wat 
moest men immers aan met het feit dat de betrokken kapitein Westerling, die 
volgens Goedhart toch met zijn korps voorwerp van onderzoek naar een 
reeks strafbare handelingen was, bij een feest ter gelegenheid van het eenja-
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rig bestaan van zijn Depot Speciale Troepen (DST) van de landvoogd open
lijk een compliment had gekregen?950 Jonkman heeft de Kamerleden De 
Groot en Goedhart op dit punt moeten mededelen dat de Nederlandse rege
ring afhankelijk was van hetgeen de Indische regering naar voren zou bren
gen. De laatste berichten waren dat de commissie het onderzoek had afge
rond en dat het materiaal werd bewerkt voor een eerste verslag dat de com
missie vervolgens zou moeten fiatteren.951

Op 15 januari 1948 heeft Joekes (PvdA) in de Tweede Kamer - om de 
Zuid-Celebes-affaire hier voor de periode-Beel af te ronden - bij gelegenheid 
van de debatten over de regeringsverklaring van 13 januari 1948 gevraagd 
naar de stand van zaken van het onderzoek naar deze affaire. Minister 
Jonkman heeft daarop een dag later in deze Kamer verklaard dat de land
voogd de regeringsdelegatie in Indië persoonlijk had verzekerd dat er aan 
het rapport over deze affaire serieus werd gewerkt, maar dat personeelsge
brek ook hier een handicap betekende.952 De Groot (CPN) zag in dit ant
woord van de regering het bewijs dat, "waar ook deze zaak heeft medege
werkt tot het wekken van verbittering onder de Indonesische bevolking", de 
regering de ernst ervan niet had ingezien.953 Bij de Indische regering was op 
spoed aangedrongen, aldus verdedigde Jonkman zich, die er echter aan toe
voegde dat "deze zaak niet zo eenvoudig (is) als zij soms wel wordt voorge
steld".954 Inderdaad had Jonkman in een bespreking van de regeringsdele
gatie met de militaire top in Indië op 31 december 1947 in Batavia aange
drongen op het geven van de meest volledige inlichtingen over de Zuid- 
Celebes-kwestie, aangezien juist die zaak het parlement hoog zat. Generaal 
Spoor had er bij die gelegenheid op gewezen dat de troepencommandanten 
de scherpste instructies hadden om in gevallen van misdaden aan Neder
landse kant op te treden. Uitgesloten waren dat soort misdaden niet, maar zij 
waren volgens Spoor ook niet symptomatisch voor de Nederlandse krijgs
macht in de Oost. De Zuid-Celebes-affaire wenste de generaal echter bij 
voorbaat te excuseren: er had daar een zodanige terreur geheerst dat contra- 
terreur het enige mogelijke antwoord was geweest.955 Het was deze redene
ring die Jonkman in bovenstaand antwoord aan De Groot in de Tweede Ka
mer ten beste had gegeven. Dit antwoord was overigens niet bedoeld om de 
Zuid-Celebes-affaire van tafel te werken. Niet alleen had de Nederlandse 
regering zich tegenover de Staten-Generaal en de publieke opinie in Neder
land en overzee verplicht deze zaak tot de bodem te doen uitzoeken, maar 
ook diende tegenover de internationale gemeenschap (de VR!) de Neder
landse goede naam te worden beschermd. Zowel de regering in Den Haag 
als de Nederlandse vertegenwoordiging bij de V.N. hebben dan ook regel
matig om inlichtingen over deze zaak in Batavia verzocht.956

Het rapport over de Zuid-Celebes-affaire is aan de minister van O.G. ten
slotte bij brief van 12 mei 1948 aangeboden. Hoewel men aanvankelijk het 
rapport niet eerder aan de Staten-Generaal wilde sturen dan nadat beslissin
gen over de nodige maatregelen en strafvervolgingen zouden zijn genomen,
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is toch besloten om los van deze overweging het stuk naar de Kamers te 
zenden. Op 6 december 1948 is het rapport ter vertrouwelijke kennisname 
van de Kamerleden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer gezonden. Het 
rapport heeft de toegepaste strijdmethoden als gevolg van de op Zuid- 
Celebes heersende noodtoestand gerechtvaardigd geacht. Zowel generaal 
Spoor als de procureur-generaal hebben deze lijn gevolgd in hun advies over 
de vraag of de betrokken militairen moesten worden vervolgd. De vervol
ging in enkele incidentele gevallen van excessief geweld is op niets uitgelo
pen. Na de nodige politieke druk vanuit de fractie van de PvdA in de Twee
de Kamer is een aparte commissie van juristen in 1949 naar Indië gereisd om 
onderzoek te doen naar de feiten achter de verontrustende berichten over 
mishandeling en andere wandaden door Nederlandse troepen in Indië. Uit 
dit onderzoek rolde in 1954 een tweede rapport over de Zuid-Celebes-zaak. 
Ook dit rapport toonde begrip voor het optreden van het Nederlandse ge
zag. De regering besloot vervolgens om in deze zaak niet meer tot vervol
ging van betrokkenen over te gaan. De Zuid-Celebes-affaire was natuurlijk 
een van de kernstukken in de Nota betreffende het archievenonderzoek naar gege
vens omtrent excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militairen in de periode 
1945-1950, die de regering op 3 juni 1969 aan de Staten-Generaal uitbracht in 
reactie op de eind 1968-begin 1969 plotseling in de media heftig opgelaaide 
discussie over dit onderwerp. Op de regel die in deze nota met betrekking 
tot het optreden van de Nederlandse militairen in Indië na de oorlog als con
clusie werd geformuleerd, namelijk dat in het algemeen correct was opge
treden en systematische wreedheden waren uitgebleven, werd de Zuid- 
Celebes-affaire de belangrijkste uitzondering genoemd.957

De tweede geruchtmakende affaire in Indië, die het CPN-Tweede Kamer
lid De Groot in het debat over de vaststelling van hoofdstuk XIII (O.G.) van 
de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948 op 16 december 1947 uitbuitte, 
was het zogeheten dodentransport van Bondowoso. Het betrof een dertien 
uren durend treintransport van 100 Indonesische gevangenen in drie totaal 
afgesloten goederenwagons van Bondowoso naar Soerabaja op 23 november 
1947, waarbij door verstikking 46 gevangenen om het leven waren gekomen. 
Het latere onderzoek heeft uitgewezen dat de begeleidende militairen (van 
het korps mariniers) geen aandacht hadden geschonken aan de toestand van 
de gevangenen tijdens het transport. Tevens werd later vastgesteld dat de 
competentie en communicatie bij dit transport veel te wensen had overgela
ten: op het laatste ogenblik was een toevallig aanwezige sergeant-majoor- 
schrijver tot transportcommandant benoemd; instructies voor de begeleiding 
van een dergelijk transport bestonden wel, maar waren nooit in Bondowoso 
aangekomen. Het bericht over het Bondowoso-transport moet in Batavia bij 
de Indische regering als een bom zijn ingeslagen. Daar was ook alle reden 
voor. Op 14 november 1947 waren immers de onderhandelingen tussen de 
bestandscommissies van de twee partijen onder bemiddeling van de CGD 
over de toepassing van de order tot het staakt-het-vuren gestart, zodat dit
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incident met de grootste omzichtigheid moest worden aangepakt om politie
ke schade te voorkomen. Van Mook en zijn omgeving, onder wie Spoor en 
Van Vredenburch, waren het er onmiddellijk over eens dat zowel uit morele 
als uit politieke overwegingen het gebeurde niet moest worden weggemof
feld. De zaak zou toch vroeg of laat in de openbaarheid komen. Dat deze af
faire de Republiek goed zou uitkomen, besefte men goed. Men vond echter 
dat het incident in het niet viel bij de gevolgen van de republikeinse terreur, 
waarvan de nodige cijfers voorhanden waren. Daarom is de Nederlands- 
Indische regering zelf direct met een communiqué over de afloop van dit 
transport gekomen, waarbij de Indische regering haar leedwezen, afschuw 
en verontwaardiging over het gebeurde uitsprak en maatregelen tegen de 
schuldigen en schadeloosstelling aan de nabestaanden van de omgekomen 
arrestanten aankondigde. Daardoor was De Groot (CPN) in staat om al op 28 
november 1947 aan de minister van O.G. schriftelijk te vragen hoe het met de 
uitvoering van deze maatregelen stond. Voorlopig kon Jonkman weinig 
meer meedelen dan dat hij de landvoogd om uitvoerige inlichtingen over 
deze affaire had gevraagd.958

In het debat over de begroting van O.G. voor 1948 speelde de Bondowoso- 
zaak een niet onbelangrijke rol. Vrijwel alle politieke richtingen hebben zich 
wel over deze zaak uitgelaten, maar politiek heeft de CPN er het meeste ga
ren bij proberen te spinnen. Zo heeft Ruys de Beerenbrouck (KVP) op 16 de
cember 1947 aan het begin van zijn redevoering laten weten dat deze affaire 
een smet op de Nederlandse wapens had geworpen. Hij eiste dan ook na
mens zijn politieke groepering zo scherp mogelijk onderzoek en bestraffing 
van de schuldigen en nalatigen bij dit drama. Ook Tilanus (CHU) had even
als Ruys wel woorden van deelneming voor de nabestaanden van de slacht
offers, maar hij wenste niet - zoals de Nederlands-Indische regering in het 
genoemde communiqué volgens hem eigenlijk had gedaan - een oordeel uit 
te spreken voordat de krijgsraad had gesproken. Daarentegen was Joekes 
(PvdA) van oordeel dat het Nederlandse volk het gebeurde verschrikkelijk 
vond en verlangde dat de schuldigen werden gestraft. De houding van Tila
nus had hem duidelijk geërgerd: "Men moet zich eens voorstellen, welke 
hier de reactie zou zijn, juist van de heren, die willen wachten op een uit
spraak van de krijgsraad, wanneer een transport van Nederlandse gevange
nen iets dergelijks was overkomen". De Groot (CPN) was van mening dat 
het dodentransport van Bondowoso een logisch gevolg was van het tot dan 
toe straffeloos gebleven optreden op Zuid-Celebes. Vandaar dat de verkla
ring van de Nederlands-Indische regering en de woorden van zijn mede- 
Kamerleden over het dodentransport hem enigszins hol voorkwamen. Het 
ging in Indië immers om een bloedige koloniale oorlog, waarin zulke wreed
heden als tijdens het genoemde treintransport begaan voorkwamen. De Ka
mer had volgens hem de taak deze smet op het Nederlandse volk met een 
snelle actie te verwijderen en met het oog hierop diende hij een motie na
mens de CPN-fractie in. De motie stelde voorop dat gebeurtenissen als het
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dodentransport van Bondowoso, "die een uitvloeisel zijn van de koloniale 
oorlog, door deze regering gevoerd", zich niet mochten herhalen en dat de 
verklaring van "Batavia" onvoldoende was. De regering werd gevraagd een 
grondig en snel onderzoek door personen, "die de waarborg van objectiviteit 
in dezen bieden", in deze zaak te doen instellen, de resultaten hiervan bin
nen vier weken openbaar te maken, de direct of indirect schuldig bevonde- 
nen uit hun ambten te verwijderen en strafrechtelijk te doen vervolgen en de 
nagelaten betrekkingen op ruime schaal schadeloos te stellen. Zandt (SGP) 
zou het gebeurde op de spoorlijn een dag later ook betreuren en verklaren 
een onderzoek ingesteld te willen zien en de schuldigen bestraft, maar hij 
vroeg zich af waarom er niet werd gesproken over de "duizendmaal gruwe
lijker dingen, welke de Indonesische republiek gepleegd heeft".959

De regering sloot zich bij monde van Jonkman aan bij diegenen in de Ka
mer, die hun leedwezen hadden uitgesproken en gevraagd hadden om de 
loop van het recht. Volgens hem konden mogelijke misdaden die door de 
tegenpartij waren bedreven, nimmer de verantwoordelijkheid van de Ne
derlandse en Indische regering voor het feit zelf verminderen.960 De Groot 
(CPN) meende uit het antwoord van Jonkman te kunnen concluderen dat de 
zaak vermoedelijk in de doofpot ging. Hij bleef vasthouden aan de CPN- 
motie, die in de voorgelegde versie weinig kans maakte. Joekes (PvdA) had 
al laten weten dat de term "koloniale oorlog" voor zijn fractie onaannemelijk 
was en dat het overige niet bij motie behoefde te worden verzocht. Dat laat
ste bevestigde minister Jonkman: er zou een snel en grondig onderzoek ko
men, waarvan de resultaten openbaar zouden worden gemaakt. De termi
nologie van de motie was natuurlijk voor de regering onaanvaardbaar.961 De 
Groot bood daarop op 18 december 1947 aan de bewuste passage met be
trekking tot de "koloniale oorlog" namens de ondertekenaars te doen ver
vallen. Dat redde de motie niet. Tilanus (CHU) bleef zich ergeren aan de 
toon van de motie; Bierema (PvdV) meende dat de motie niet kon worden 
los gezien van de toelichting door De Groot, waardoor de liberalen de motie 
niet konden steunen; Joekes (PvdA) was het met deze argumenten tegen de 
motie eens en kondigde de tegenstem van zijn fractie aan, te meer daar de 
minister de nodige toezeggingen voor de afwikkeling van deze affaire had 
gedaan. Tenslotte verklaarde Romme (KVP) het niet nodig te vinden bij mo
tie het standpunt van de regering nog eens te bevestigen. Dat was in dit ge
val overbodig. De Tweede Kamer verwierp daarop de motie-De Groot c.s. 
met 8 stemmen (CPN) voor en 71 stemmen tegen. Dit was voor de CPN re
den om een motie-Romme, waarbij de voornemens van de regering inzake 
de herziening van de verhouding binnen het Koninkrijk met de West met 
instemming van de regering wél werden bevestigd, terstond te verwerpen 
als enige politieke groepering en het rechterdeel van de oppositie zoals eer
der beschreven bij te vallen in een aanval op de minister.962

Op 19 februari 1948 heeft Jonkman schriftelijk in antwoord op de eerder 
genoemde vragen van De Groot laten weten dat de commandant van het
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transport was gearresteerd en dat de verwijzing naar een krijgsraad kon 
worden verwacht. In de Memorie van Antwoord (april 1948) op het Voorlo
pig Verslag van de Eerste Kamer bij de voorbereiding van het debat over de 
begroting van O.G. voor 1948 heeft de minister verder laten weten dat we
gens gezamenlijke deelneming aan het delict "dood door schuld" vervolging 
was ingesteld tegen 14 personen.963 Ook in de Eerste Kamer heeft De Zwaan 
(CHU), precies als partijgenoot Tilanus in de Tweede Kamer, de regering ge
vraagd de nodige voorzichtigheid in de terminologie over het gebeurde en 
de procesgang te betrachten, waarop minister Jonkman op 27 april 1948 on
gewoon scherp heeft gerepliceerd. Ten onrechte had De Zwaan volgens hem 
de regering van vooringenomenheid jegens de verdachten in deze zaak be
ticht. Over Bondowoso zelf stelde de minister in de Eerste Kamer dat het om 
een incident ging, meer niet.964 Pas in de volgende kabinetsperiode werd de 
Bondowoso-zaak afgerond. Bij brief van de minister van O.G. van 8 februari
1949 werden de afschriften van de vonnissen overgelegd aan de Voorzitter 
van de Tweede Kamer. Aanvankelijk had de krijgsraad bij de Zeemacht in 
Oost-Indonesië in Soerabaja op 3 augustus 1948 op één na alle betrokken ma
riniers vrijgesproken, omdat het causaal verband tussen het tenlastegelegde 
en de dood van de gevangenen niet aanwezig werd geacht. In het ene wel 
bewezen geachte geval volgde een veroordeling tot een maand hechtenis. 
Appel door de fiscaal bij het Hoog Militair Gerechtshof in Batavia met be
trekking tot 11 personen leverde een veroordeling op van drie officieren en 
vijf minderen (gevangenisstraffen van 8 tot 2 maanden); in drie gevallen 
werd vrijspraak bevestigd. In drie andere gevallen had de fiscaal al van ap
pel afgezien. Op 18 juni 1949 is een deel van de straf van de zwaarst bestrafte 
persoon (een officier) kwijtgescholden. Conform de belofte van minister 
Jonkman en zijn mededelingen daarover jegens De Groot en de Eerste Kamer 
is aan de nabestaanden van de slachtoffers van het dodentransport van Bon
dowoso een schadeloosstelling door een bedrag ineens gegeven (totaal: ca. 
19.000 gulden).965

Niet in het parlement, maar wel voor het forum van de VR is een derde 
schokkende affaire, waarbij de Nederlandse krijgsmacht was betrokken, voor 
het voetlicht gekomen, namelijk het incident te Rawahgedeh op 9 december 
1947. In dit in West-Java gelegen plaatsje werd de basis vermoed van een re
publikeinse terreureenheid. Bij de Nederlandse militaire actie tegen deze 
eenheid zijn een twintigtal gevangenen na ondervraging zonder vorm van 
proces doodgeschoten. De actie, die mede door de beschieting van het dorp 
in totaal 150 (later zelfs geschat op totaal 430) Indonesiërs het leven kostte en 
geen wapenvondsten opleverde, is onderzocht door waarnemers van de 
CGD na een klacht van de Republiek. Het rapport van 12 januari 1948 noem
de de Nederlandse actie "deliberate and ruthless". De verantwoordelijk offi
cier (een majoor) is na overleg tussen de legercommandant en de procureur- 
generaal uit overwegingen van opportuniteit niet vervolgd.966
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"Onze conduite-staat is na Zuid Celebes, Bondowoso en Rawahgedeh niet 
meer brandschoon", aldus Van Kleffens in een bericht van 6 februari 1948 
aan de minister van Buitenlandse Zaken.967 In de ogen van de republikeinen 
en de communisten, ook in Nederland, was het militaire optreden van Ne
derland in Indië nooit brandschoon geweest, zo moet men hier achteraf be
schouwd bij aantekenen. Daartegenover stond de opvatting dat dit optreden 
nodig was om orde en gezag in Indië te herstellen en daarmee leven en vei
ligheid van de bewoners van de archipel te verzekeren. Deze pretentie verg
de een correct, waarlijk politieel optreden, dat door deze affaires ter discussie 
werd gesteld. Het gevolg hiervan was dat de Republiek met meer nadruk en 
propagandistische effecten allerlei beweringen kon gaan doen over 
(vermeende) Nederlandse oorlogsmisdaden in Indië, die dan weer door on
derzoeksteams van de CGD moesten worden nagegaan of "Batavia" hebben 
verplicht tot rapportage.968 Gezagsverlies van Nederland in het buitenland, 
met name in de V.S., moest onder ogen worden gezien.969 In zoverre kunnen 
deze affaires wel degelijk invloed hebben gehad op het verloop van de Indo
nesische kwestie. Pas veel later zouden deze affaires nationaal-politieke 
emoties oproepen en het nationaal geweten prikkelen. Mede ten gevolge van 
de hierdoor ontstane discussie in de tweede helft van de zestiger jaren over 
de dekolonisatie in de Oost, waaraan al eerder gerefereerd is, kon aan de 
bronnenpublikatie over de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945- 
1950, begin 1969 gestart in opdracht van de Nederlandse regering, alleen 
maar meer belang worden gehecht. Van deze bronnenuitgave profiteerde 
ook deze publikatie rijkelijk.970

b. De "Renville"-overeenkomsten
Geen militair akkoord als basis voor de onderhandelingen (oktober-december 

1947)
Nadat de CGD op 27 oktober 1947 een eerste beleefdheidsbezoek bij de 

landvoogd had afgelegd, volgde op dezelfde dag nog een contact met de vi- 
ce-premier en minister van Economische Zaken van de Republiek, dr. A.K. 
Garti, die ter verwelkoming op het vliegveld van Batavia aanwezig was ge
weest. Republikeinse politici als Gani werden in Batavia nog steeds met rust 
gelaten.971 Op 29 oktober 1947 volgde de eerste officiële vergadering van de 
CGD met de regering van de Republiek in Djocja. Met de voorlopige con- 
tactdelegatie (onderhandelingsdelegatie), die de Nederlandse regering bij de 
CGD vertegenwoordigde, aangevoerd door Abdulkadir, had de CGD op 31 
oktober 1947 in Batavia een eerste gesprek.972 Hierbij zij aangetekend dat de 
CGD zeer verrast zou zijn geweest door de aanwezigheid van Indonesiërs in 
de Nederlandse delegatie. Evenzo moet de door Van Mook georganiseerde 
ontvangst van de CGD, waarbij Indonesiërs uit de verschillende gewesten 
van de archipel betrokken waren, een correctie hebben betekend op de voor
stelling van zaken dat de Republiek het alleenvertoningsrecht van het Indo
nesisch nationalisme zou hebben. Althans: zo hebben de Nederlanders en
kele uitlatingen van CGD-leden over deze kleurrijke vertegenwoordiging
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aan Nederlandse kant willen zien.973 Ook de Republiek zou door de samen
stelling van de Nederlandse delegatie, blijkens onderschepte berichten, ver
baasd zijn geweest. In zoverre heeft de politiek van Van Mook, hiervoor al 
beschreven, succes gehad.974 Van Mook zelf was nog slechts bezorgd dat aan 
Nederlandse kant de twijfel aan de eigen afvaardiging naar de onderhande
lingen onder bemiddeling van de CGD de kop zou opsteken.975 Het succes 
van de afvaardiging van Indonesiërs in de Nederlandse delegatie, onderdeel 
van zijn consolidatiecampagne ten gunste van de federatieve gedachte, 
bracht Van Mook er dan ook toe om op Van Boetzelaer een beroep te doen 
om ruimhartig Indonesiërs op te nemen in Nederlandse delegaties naar in
ternationale bijeenkomsten. Het werkte immers.976

Deze eerste contacten tussen de CGD en de twee delegaties hielden wei
nig meer in dan het uitwisselen van beleefdheden en een bespreking over de 
plaats van samenkomst voor de werkelijke onderhandelingen (hiervoor al 
genoemd: de USS Renville). Met de republikeinse delegatie onder aanvoering 
van premier Sjarifoeddin werd bovendien in deze eerste zitting uitvoerig ge
sproken over de taak van de CGD. Op de achtergrond van de nieuwsgierig
heid van de republikeinen naar de opvattingen van de CGD over haar taak 
speelde de al eerder door de Republiek geuite wens tot arbitrage in het ge
schil met Nederland. De Nederlanders zagen in de CGD weinig meer dan 
een middel om door een wapenstilstand de goede atmosfeer voor onderhan
delingen te scheppen. Een eigen rol van de CGD bij de politieke onderhan
delingen werd niet gewenst. De Nederlanders beschouwden immers het ge
schil als een binnenlandse aangelegenheid, als een geschil ook van Indone
siërs onderling, namelijk van federalisten tegen unitariërs (republikeinen). 
Dat wilde zeggen dat het Nederlands gezag als soeverein in staat moest zijn 
zelf tussen en met de betrokken partijen een regeling tot stand te brengen. De 
CGD werd, met de assisterende Consulaire Commissie, aanvaard als instan
tie die tegenover de internationale gemeenschap de loyale Nederlandse 
houding moest legitimeren, vooral als het de militaire kant van het vraag
stuk betrof. Daarentegen wilde de republikeinse regering de CGD graag in 
een actieve rol in het onderhandelingsproces dringen, conform haar verlan
gen als gelijke partij tegenover Nederland door middel van arbitrage erkend 
te worden. Ongetwijfeld moet de Republiek erop gerekend hebben dat bij 
arbitrage de Amerikaans-Australische visie op het geschil zou prevaleren en 
derhalve tot voordeel van de Republiek zou strekken. De CGD liet echter 
onmiddellijk aan de republikeinse regering weten dat het niet aan de CGD 
was om het geschil te beslechten. Wél kon de CGD op verzoek van de partij
en suggesties doen, zoals over de plaats bij de bijeenkomsten, de procedures 
bij de onderhandelingen en basis of inhoud voor een overeenkomst.977 De 
republikeinse delegatie meende evenwel dat zonder een door de CGD tot 
stand gebrachte gemeenschappelijke basis als uitgangspunt voor de politieke 
onderhandelingen het overleg tussen de twee partijen wel eens veel moei
lijkheden zou kunnen opleveren, een bewering die naar zou blijken een grote
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voorspellende waarde had. Over één ding waren de beide partijen het in hun 
eerste contact met de CGD wel eens: aan de CGD werd grote waarde als 
vredestichter op militair gebied toegekend, omdat zo een goede atmosfeer 
voor de onderhandelingen werd geschapen.

Vrij snel na de eerste formele kennismaking begon de CGD haar werk
zaamheden. De twee partijen werd gevraagd met suggesties te komen ter 
uitvoering van de VR-resolutie van 1 november 1947, dat wilde zeggen de 
toepassing van de order tot het staakt-het-vuren. De Nederlandse delegatie 
heeft bij memorandum aan de CGD gevraagd om stopzetting van de vijan
delijkheden en vijandige propaganda door de Republiek.978 De Republiek 
vroeg om actieve bemiddeling van de CGD om te komen tot stopzetting van 
de vijandelijkheden en wel door middel van begeleiding van aparte be- 
standscommissies van beide partijen. Verder wenste de Republiek dat Ne
derland geen separatisme zou nastreven, republikeinse activiteiten niet zou 
hinderen, contacten van de Republiek met de buitenwereld zou herstellen, 
republikeinse gevangenen zou vrijlaten, pro-republikeins personeel in niet- 
republikeins gebied de vrije hand zou laten, de republikeinse munt zou laten 
circuleren en anti-republikeinse propaganda zou staken.979 Daartegenover 
gaf de Nederlandse delegatie aan de CGD een memo over de republikeinse 
schendingen van de order tot het staakt-het-vuren van 4 augustus 1947.980 
De Nederlandse delegatie liet op 9 november 1947 de CGD niettemin weten 
bereid te zijn over een daadwerkelijk bestand te onderhandelen, omdat an
ders een politiek akkoord geen zin zou hebben. Wel werd gevraagd politieke 
zaken te scheiden van de bestandskwestie.981 In de Nederlandse visie moest 
een bestand de basis vormen voor een discussie over politieke zaken; de Re
publiek zag de zaak precies omgekeerd: alleen een politiek akkoord kon zor
gen dat de vijandelijkheden, geprovoceerd door het Nederlandse optreden, 
zouden ophouden. Anders dan de Republiek achtte de Nederlandse delega
tie het te vroeg om de CGD bij voorbaat al te vragen ook bouwstenen aan te 
dragen voor de politieke onderhandelingen.982 Aan Nederlandse kant bleef 
men, ondanks de uiteenzettingen door de CGD over haar taakopvatting, be
zorgd dat een dergelijke bemoeienis van de CGD de schijn van arbitrage zou 
oproepen en derhalve ook de republikeinse pretenties zou opschroeven. Bo
vendien wensten de Nederlanders de CGD niet als een uitvoerend comité ter 
implementatie van de 1-november-resolutie van de VR te aanvaarden. Dat 
de Nederlanders aldus het gevaar liepen tot de "neen-zeggers" te worden 
gerekend, werd onderkend, maar het was niet anders. De VR had immers 
met de Chinees-Australische resolutie op 25 augustus 1947 "Linggadjati" als 
program voor de oplossing van de Indonesische kwestie aanvaard, waardoor 
een politiek program voorhanden was. "Linggadjati" had ook de posities 
van de betrokken partijen voor dat moment vastgelegd. Waarover viel er dan 
eigenlijk te onderhandelen anders dan over het staakt-het-vuren? Vanuit de
ze geest werd op 6 november 1947 van Nederlandse kant geprotesteerd te
gen een al te ruime bemoeienis van de CGD, zoals vooral de Amerikaan
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wenste. De CGD heeft van de Nederlandse bezwaren kennis genomen. Zij 
nam genoegen met de enge interpretatie van het begrip "to assist", althans 
voorlopig. Toch was de CGD, blijkens een publieke uitlating van het CGD- 
lid Kirby, tevreden over de eerste ontmoetingen: men was op de goede 
weg.983

Zeker voor de Nederlanders stond het bereiken van een bestandsovereen
komst door bemiddeling van de CGD voorop. Een bestand langs de be
staande (Van-Mook-)lijnen gaf het Nederlands gezag gelegenheid tot conso
lidatie. Niet-naleving van het bestand door de Republiek of republikeinse 
eenheden zou een goede gelegenheid bieden tot internationale actie. De Re
publiek had dan wel het oog vooral gericht op een politieke regeling onder 
vérgaande bemiddeling van het CGD, zij had toch ook baat bij de aanpak 
van het militaire probleem. De acties van het Nederlands gezag tegen de in
gesloten republikeinse eenheden (de "pockets") en de schermutselingen aan 
de frontlijnen konden dan immers aan de kaak worden gesteld, waarbij ge
hoopt kon worden met de VR-resoluties in de hand het daarheen te leiden 
dat het Nederlands gezagsgebied werd teruggedrongen en de Van-Mook-lijn 
losgelaten. Bovendien moest de Republiek oproeien tegen de Nederlandse 
berichten over intimidatie en terreur door de ingesloten groepen en aan de 
frontlijnen, zodat het waarschijnlijk nodig werd geoordeeld de CGD zo gun
stig mogelijk te stemmen en constructieve voorstellen op militair gebied op 
tafel te leggen. Aldus is het te verklaren dat de Republiek op 5 november
1947 bij de CGD het voorstel heeft ingediend om aparte bestandscommissies 
onder bemiddeling van de CGD te laten werken aan de tenuitvoerlegging 
van de VR-resolutie van 1 november 1947, onder toevoeging van de namen 
van de leden van de voorgenomen bestandscommissie van de Republiek. 
Evenals bij de hiervoor beschreven totstandkoming van de contactcommis
sies (onderhandelingscommissies) bij de CGD heeft de Republiek ook met 
het initiatief voor de bestandscommissies de pas gemarkeerd. Op 6 novem
ber 1947 heeft de CGD het republikeinse voorstel aan de Nederlandse on
derhandelingsdelegatie overhandigd. De CGD liet weten het bereiken van 
een bestand conform de opdracht van de VR-resolutie van 1 november en de 
wens van de partijen een urgente zaak te achten, zodat partijen werd ge
vraagd voorstellen terzake in te dienen.984 Van Mook, hoewel weinig hoop
vol op een goede afloop van de besprekingen met deze Republiek, was daar
op overgegaan tot de instelling van een contactgroep ter voorbereiding van 
de militaire besprekingen en daarmee tot de voorbereiding van een Neder
landse bestandscommissie.985 Zo goed als "Den H aag" een stempel heeft 
proberen te drukken op de samenstelling van de onderhandelingsdelegatie 
voor de politieke besprekingen, heeft Van Mook gepoogd deze belangrijke 
commissie naar zijn hand te zetten. Immers met hetgeen deze commissie zou 
bereiken, stond of viel zijn consolidatiepolitiek in Indië. Bovendien wenste 
hij een verdere actie tegen Djocja niet uit het oog te verliezen - over de nood
zaak tegen de bestaande regering van de Republiek te moeten optreden be-

3096



Par, V. "Linggadjati" herhaald en de Nederlandse terreinwinst als status-quo

stond bij hem geen twijfel, wel over het tijdstip en de internationale context -, 
waardoor de strategische posities van de Nederlandse strijdkrachten onder 
geen beding ter discussie mochten worden gesteld. Van Mook had daarom 
een commissie aangewezen, die naar zijn directieven zou handelen, namelijk 
een commissie bestaande uit de directeur van het kabinet van de LtGG 
(Koets) en enkele militairen, alsmede een Indonesisch lid van de algemene 
onderhandelingscommissie. De landvoogd had geweigerd een vertegen
woordiger van Buitenlandse Zaken (bijvoorbeeld Van Vredenburch) in de 
commissie op te nemen. Van Vredenburch, die ondanks zijn goede relatie 
met Van Mook zijn superieur in Den Haag herhaaldelijk had gewaarschuwd 
voor het eigenzinnig optreden van de landvoogd en ervan overtuigd was dat 
Van Mook geen bestandsovereenkomst wilde om niet te worden gedwongen 
met deze Republiek opnieuw te onderhandelen en vervolgens weer te wor
den bedrogen, tekende prompt protest aan bij Van Boetzelaer. Van Vreden
burch wenste van de Nederlandse bestandscommissie zelfs de leiding te heb
ben, omdat hij vreesde dat Van Mook, door over de militaire zaken niet tot 
royale overeenstemming te willen komen, het politieke onderhandelings- 
werk zou verzieken. Mocht "Den Haag" niet bereid zijn om Van Vreden
burch met de genoemde taak te belasten, dan leek het Van Vredenburch be
ter hem terug te roepen voor overleg.986

In het kabinetsberaad in Den Haag op 10 november 1947 heeft Van Boet
zelaer het belang van een militaire regeling in Indië tussen de partijen onder
streept en de toevoeging van Van Vredenburch aan de Nederlandse militaire 
contactcommissie (kortweg: bestandscommissie) bepleit. Nederland had er 
volgens hem alleen maar baat bij, indien door internationale waarnemers 
kon worden vastgesteld of de Republiek zich aan de afspraken hield. De mi
nister van Buitenlandse Zaken kreeg bijval van Jonkman, die ook voorrang 
voor het zoeken naar een modus voor de militaire vraagstukken bepleitte. 
Jonkman, Drees en Vos waren het met Van Boetzelaer eens dat Van Vreden
burch in de bedoelde commissie moest worden opgenomen. Vooral Drees 
heeft zich scherp uitgelaten over de houding van de landvoogd. Deze zou 
het internationale aspect van het Indonesisch probleem te veel negeren. Het 
feit lag er nu eenmaal dat internationaal werd gerekend op een serieuze po
ging van de kant van Nederland om tot beëindiging van de militaire activi
teiten te komen. Zo meende Drees ook dat het politieke aspect van de Indo
nesische kwestie, gegeven de bereidheid van Nederland tot hernieuwd over
leg met de constructieve republikeinse elementen, om beslissingen vroeg, 
bijvoorbeeld inzake de bezette gebieden. Drees wilde praktische oplossingen 
en het was duidelijk dat hij Van Vredenburch op dit punt, als schakel tussen 
de politieke en militaire besprekingen, hoog had. Hij was dan ook van oor
deel dat Van Vredenburch zo nodig door middel van een aanwijzing aan de 
landvoogd aan de bestandscommissie moest worden toegevoegd. Aangezien 
in dit kabinetsoverleg Van Vredenburch ook als lid van het Collegiaal Or
gaan (van bijstand aan de landvoogd) werd genoemd (samen met minister
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Neher en Abdulkadir), zoals nog zal worden beschreven, was het niet ver
wonderlijk dat het kabinet besloot Van Vredenburch de verlangde positie te 
geven. De landvoogd zou worden medegedeeld dat het kabinet een benoe
ming van de diplomaat tot voorzitter van de Nederlandse bestandscommis
sie op hoge prijs zou stellen.987 Aldus geschiedde.988 Van Mook heeft dit 
dringende verzoek van "Den Haag" niet genegeerd.

De landvoogd in Indië kreeg bovendien uit Den Haag de wacht aange
zegd. Op 13 november 1947 werd hem medegedeeld dat de regering ver
wachtte dat hij er ernstig naar zou streven de vijandelijkheden door bemid
deling van de CGD en van de Consulaire Commissie (met de attachés) te 
doen ophouden, subsidiair de Republiek voor het internationale forum (de 
genoemde VR-instanties) inzake de stopzetting van de vijandelijkheden in 
gebreke te stellen. Verwacht was "dat Uwerzijds als vanzelfsprekend gesug
gereerd zou worden dat republikeinse troepen of benden, welke binnen onze 
demarcatielijnen waren achtergebleven, vrij naar republikeins gebied zouden 
kunnen aftrekken". Natuurlijk diende het Nederlandse gezag zich te verde
digen tegen onveiligheid en agressie. Geen bezet gebied zou mogen worden 
ontruimd, zolang niet aan de gestelde voorwaarden was voldaan.989 Aan de 
andere kant kreeg Van Mook van bevriende zijde uit Nederland te horen dat 
premier Beel zelf wat meer geneigd was begrip te hebben voor de landvoogd 
in diens aanpak van de CGD, die gericht was op een door de CGD bezegelde 
vrije hand voor Nederland tegen de Republiek, dan de regering officieel als 
beleidslijn koesterde. Niettemin was ook Beel ervan overtuigd dat de rege
ring in Den Haag aan de landvoogd duidelijke instructies moest geven. In 
het genoemde kabinetsberaad heeft Beel zich stilzwijgend aangesloten bij de 
door Drees geuite kritiek op de landvoogd en bij de daaruit volgende con
clusies.990 Van Mook moet goed begrepen hebben dat "Den Haag" resultaten 
wilde zien, zodat Van Vredenburch op de in Den Haag gewenste plaats 
kwam en de bestandsbesprekingen snel konden worden gestart. Op 14 no
vember 1947 vond dan ook de eerste ontmoeting plaats tussen de Neder
landse bestandscommissie onder aanvoering van Van Vredenburch (leden: 
Koets, directeur kabinet LtGG; gen.-maj. KNIL B.C. Buurman van Vreeden, 
chef-staf; kolonel KNIL K. Drost, basiscommandant Batavia; overste KNIL 
S.N. Soeria Santoso; mr. Dzulkarnain, lid bestandscommissie met de CGD) 
en de republikeinse contactcommissie onder leiding van dr. J. Leimena, mi
nister van Volksgezondheid en voorzitter van de republikeins-christelijke 
partij (Parkindo), waarbij de CGD een werkcommissie heeft ingezet onder 
voorzitterschap van de Amerikaanse consul in Batavia, G.A. Abbey.991 Dat 
Van Boetzelaer met zijn departement door de centrale positie van Van Vre
denburch in het Indische spel, een erkenning van het gewicht van de inter
nationale factor, aan belang had gewonnen ten nadele van de premier en de 
minister van O.G., spreekt voor zich.992 Deze betrokkenheid van Buitenland
se Zaken bij de Indonesische kwestie zou niet meer ongedaan worden ge-
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maakt en onder het volgende kabinet in de persoon van minister Stikker al
leen maar sterker worden.

Op 15 november 1947 begonnen de eigenlijke besprekingen van de be
standscommissies van de twee partijen met vertegenwoordigers van de CGD 
teneinde de VR-resolutie van 1 november 1947 tot uitvoering te brengen.993 
Van Mook werd nauwgezet van alle stappen op de hoogte gehouden, zoals 
dat ook het geval was bij de uitkomsten van het politieke overleg via de 
CGD.994 De CGD heeft op verzoek van beide partijen een serie suggesties 
gedaan om een gunstig klimaat voor de politieke onderhandelingen te 
scheppen en de 1-november-resolutie te realiseren. Aansluiting was gezocht 
bij het Memorandum van de Consulaire Commissie, gedateerd 9 november 
1947, met voorstellen voor een daadwerkelijk staakt-het-vuren. De Consulai
re Commissie, bij VR-resolutie van 1 november 1947 gevraagd de CGD te 
assisteren, had een gefaseerd plan opgesteld. In de eerste fase zouden de 
wapens aan beide kanten moeten zwijgen, sabotage-acties achterwege moe
ten worden gelaten en propaganda en ophitsing moeten worden gestaakt. De 
vaststelling van de demarcatielijn, het opzetten van gedemilitariseerde zo
nes, de regeling van de evacuatie door beide partijen van de wederzijds toe
gewezen gebieden en de instelling van een gezamenlijke politiemacht voor 
de controle van de gedemilitariseerde gebieden onder toezicht van de CGD 
werden gerangschikt onder de tweede fase. Van groot belang - en voor Ne
derland bijzonder gunstig - was de conclusie van de militaire adviseurs van 
de Consulaire Commissie dat de bestaande situatie diende te worden ge
fixeerd, dat wilde zeggen dat voor het opzetten van de gedemilitariseerde 
zones (met een breedte van 10 km.) moest worden uitgegaan van de be
staande posities van de Nederlandse strijdkrachten en dat de ingesloten re
publikeinse troepen moesten worden geëvacueerd. Voor de CGD heeft de 
voorzitter van de bestandsbesprekingen, Abbey, voorstellen gedaan, die op 
basis van de eerste fase van dit voorstel van de Consulaire Commissie het 
navolgende inhielden: intomen van ophitsende propaganda, gemeenschap
pelijke voorlichting over de militaire situatie, het geven van informatie aan 
militairen en burgers over de moeilijke situatie en de noodzaak de order tot 
het staakt-het-vuren strikt na te leven, wijziging van de militaire posities uit
sluitend na overeenstemming tussen beide partijen, het voorkomen van con
frontaties ter zee en in de lucht en het nalaten van luchtverkenning boven het 
grondgebied van de andere partij, een verbod op vernielingen van goederen 
van de tegenstander, van sabotage- en vergeldingsacties, vrijlating van de 
krijgsgevangenen en het toelaten van militaire waarnemers.995 De kwestie 
van de demarcatielijn was duidelijk bewust buiten beschouwing gelaten, 
aangezien de CGD erop uit was eerst vertrouwenwekkende maatregelen te 
doen nemen en pas vervolgens de zwaardere onderwerpen wilde aansnij
den. De vraag is of de CGD aldus de latere impasse in de bestandsbespre
kingen niet zelf heeft uitgelokt.
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Aan Nederlandse kant kon men met deze suggesties van de CGD, onder 
de uitdrukkelijke voorwaarde dat de inhoud van het uiteindelijke staakt-het- 
vuren hiervan los diende te staan, wel uit de voeten. Problemen had men 
met de aanhef van het CGD-voorstel, waarin verwezen werd naar de VR- 
resolutie van 1 november 1947. Deze was immers door Nederland slechts 
stilzwijgend aanvaard.996 Bovendien was de interpretatie ervan onduidelijk, 
vooral op het punt van de terugtrekking van de troepen.997 Ook leek het wat 
moeilijk hoe politiële taken van de Nederlandse strijdkrachten of de bescher
ming van de troepen te regelen zonder in aanvaring te komen met het voor
gestelde verbod op wijziging in de militaire status quo. Aan Nederlandse 
kant was een lijst van Beginselen bij de uitvoering van de 'Cease Hostilities' op
gesteld, waarbij de landvoogd, Spoor, Buurman van Vreeden, Pinke en Van 
Vredenburch betrokken waren geweest. Als demarcatielijn tussen de beide 
partijen werd volgens deze lijst voorgesteld de lijn van de bestaande voorste 
Nederlandse posten met de daarbij behorende feitelijke patrouillegebieden 
voor beide partijen (2 km. voor ieder). Ingesloten republikeinse eenheden 
zou een vrijgeleide worden aangeboden. Het staakt-het-vuren zou niet alleen 
militaire acties moeten betreffen, maar ook propaganda, sabotage en andere 
vijandelijke daden. Het verkeer tussen niet-bezet en bezet gebied zou plaats
vinden volgens bepaalde regels en aan controle worden onderworpen. Stil
zwijgend zou een maand looptijd voor deze regeling worden aangehouden 
om de werking ervan te beproeven. Het stuk met de Nederlandse voorstellen 
was onderhands aan het CGD-lid Van Zeeland ter hand gesteld.998 Van 
Zeeland gold nog, met al zijn ijdelheid en zijn streven om in korte tijd de 
zaak voor de klunzende Noorderlingen te regelen, als diegene binnen de 
CGD die nog begrip kon opbrengen voor de Nederlandse achterdocht jegens 
de Republiek. Aan Nederlandse kant was men zich goed bewust dat zeker 
Graham geen flauw idee had van de feitelijke toestand in Indië en de Repu
bliek beschouwde als een normale staat, waartegenover de Nederlanders 
steeds maar de verhalen over het wanbeleid van de Republiek en de nood
zaak van de uitoefening van de Nederlandse verantwoordelijkheid, onder 
meer bij de verzekering van de veiligheid van de bevolking in de bezette ge
bieden, moesten afsteken.999 Dat Van Vredenburch er zo achter heen zat om 
met concrete plannen voor een wapenstilstand op tafel te komen, had te ma
ken met zijn strategie om hoe dan ook een militaire regeling te bereiken om 
de sfeer tussen de partijen te verbeteren en vervolgens tot afspraken over 
eikaars territorium te komen. De bescherming van de bevolking in de Ne
derlandse gebieden diende daarbij voorop te staan.1000 In ieder geval moest 
volgens Van Vredenburch tijd worden gewonnen voor de consolidatie van 
de niet-republikeinse gebieden, totdat de bevolking, "althans de verant
woordelijke leiders", werkelijk vertrouwen in de Nederlandse bedoelingen 
zouden gaan krijgen.1001

Op 20 november 1947 kon een communiqué worden vrijgegeven dat de 
slotfase van de eerste serie formele (twee zittingen) en een reeks informele
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besprekingen over het staakt-het-vuren afrondde.1002 Bekend werd gemaakt 
dat wederzijds begrip was gevonden over de volgende punten: het achter
wege laten van radiouitzendingen of enige andere manier van propaganda 
met het doel te provoceren of onrust te verwekken, het staken van militaire 
communiqués (tenzij met voorafgaande wederzijdse toestemming) met uit
zondering van publikaties van verliescijfers, het bevorderen van voorlichting 
op allerlei wijzen aan militairen en burgers over de moeilijke situatie en de 
noodzaak de order tot het staakt-het-vuren strikt na te komen, de toelating 
van militaire waarnemers van de CGD. Problemen bleven de bepaling van 
de militaire status quo (geen verplaatsing van militairen), de verkenningen 
uit de lucht en de sabotage-acties. Hoewel de formuleringen voor deze 
kwesties waren bijgesteld, was daadwerkelijke overeenstemming over deze 
onderdelen van een akkoord afhankelijk van de regeling van de zogeheten 
"pockets" met republikeinse eenheden achter de Nederlandse voorste linies. 
Met een regeling van deze "pockets" hing uiteraard ook de bepaling van de 
demarcatielijn samen. Van Vredenburch heeft de republikeinen proberen te 
overtuigen van de onbeduidendheid van deze republikeinse eenheden of 
benden, die zich echter wel bezondigden aan allerlei daden die door de VR- 
resolutie van 1 november 1947 uitdrukkelijk waren verboden. Aan Neder
landse kant wenste men derhalve vrijheid van handelen achter de Van- 
Mook-lijn. De Republiek kon moeilijk het gedrag van die ingesloten groepen 
billijken; wel werd getracht om de groepen groter voor te stellen dan ze wa
ren en aldus de Nederlandse claims op bepaalde gebieden te betwisten.1003 
Aan Nederlandse kant werd ook wel begrepen dat de Republiek niet zonder 
meer genoegen zou nemen met evacuatie van de ingesloten eenheden, om
dat daarmee de Republiek een belangrijk wapen uit handen zou worden ge
slagen.1004 Dat betekende ook dat regeling van dit essentiële punt alleen te 
verwachten was in het raam van een politieke overeenkomst en niet in een 
afzonderlijke wapenstilstandsovereenkomst voorafgaand aan een dergelijke 
politieke overeenkomst.

Op 22 november 1947 reisden Van Vredenburch, Koets en Buurman van 
Vreeden naar Djocja voor de tweede serie van onderhandelingen over het 
staakt-het-vuren onder bemiddeling van de CGD. Conferentieplaats was 
Kalioerang, een bergplaatsje op een der hellingen van de vulkaan Merapi.1005 
Veel verder dan overeenstemming over de sabotage-paragraaf en de vrijla
ting van de gevangenen kwam men niet. De kwestie van de republikeinse 
"pockets" kwam, door de Nederlandse claim op algehele controle achter de 
Van-Mook-lijn, op tafel. Van Nederlandse kant werd een nader memoran
dum over dit onderwerp toegezegd, alsook de mogelijkheid ter plekke de 
zaak te doen onderzoeken. Betwist werd aan Nederlandse kant de republi
keinse interpretatie van de status quo, die ook het recht op territoriale wate
ren zou inhouden. Erkenning hiervan zou in Nederlandse ogen de erkenning 
van de Republiek als staat inhouden - "Linggadjati" had niets over toeken
ning van territoriale wateren aan de Republiek bepaald -, zodat Van Vreden-
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burch hiertegen moest stelling nemen. De CGD heeft de lijst van eigen sug
gesties aangevuld met een lijst van nadere punten, waaronder de bepaling 
van een demarcatielijn, de vaststelling van gedemilitariseerde zones (10 
km.), en bepaling van controle door militaire waarnemers in deze zones, re
geling van bestuur in deze zones, toekenning van recht op vrijgeleide voor 
ingesloten eenheden, regeling van de verbindingslijnen voor in- en uitvoer 
door de demarcatielijn.1006 De CGD had met dit lijstje (in navolging van het 
voorstel van de Consulaire Commissie, fase II) een richting willen aangeven, 
waarlangs een militaire overeenkomst tussen de twee partijen ter uitvoering 
van de resolutie van de VR van 1 november 1947 zou kunnen worden geslo
ten. Maar er school een adder onder het gras. De vraag was immers waar die 
demarcatielijn zou komen te lopen, die republikeinse eenheden zou kunnen 
insluiten en waarlangs dan allerlei gedemilitariseerde zones zouden worden 
ingericht. Anders dan het voorstel van de Consulaire Commissie had de 
CGD deze zaak open gelaten. Het was juist op dit punt dat Van Vredenburch 
de indruk kreeg dat de Republiek en de CGD elkaar gingen naderen. De Re
publiek betwistte de Nederlandse aanspraak op controle van de gebieden 
achter de militaire speerpunten. Zij had er derhalve belang bij de bestands- 
besprekingen te rekken om te trachten zo nodig bij de politieke besprekingen 
over deze zaak met behulp van de CGD Nederland tot concessies te dwin
gen. De Amerikaanse en Australische CGD-leden leken zich eind november 
1947 op het standpunt te hebben gesteld dat de ernstige twijfel van de Ame
rikaanse vertegenwoordiger in de VR aan de Nederlandse aanspraken op 
controle in de bezette gebieden serieuze overweging verdiende. Dat bete
kende dat de Nederlanders in de verdediging werden gedrongen en nog 
slechts konden rekenen op steun van de Belg in de CGD, Van Zeeland.1007 
Deze keerde echter eind november 1947 tijdelijk voor advies in de konings
kwestie naar zijn land terug, zodat de Belgische consul-generaal in Batavia 
de zaak moest waarnemen. Op doorreis naar België zou Van Zeeland, die tot 
dan toe geen direct contact met de regering in Den Haag had gehad en over 
de Nederlandse positie in de Indonesische kwestie was ingelicht door de 
Nederlandse vertegenwoordigers in Brussel en bij de VR (Van Harinxma; 
Van Kleffens), ook Den Haag bezoeken. Hoewel in Nederland is getracht 
Van Zeeland op bescheiden wijze - op instigatie ook van Van Vredenburch - 
te fêteren en leden van het kabinet zich hebben ingezet het CGD-lid van de 
juistheid van de Nederlandse visie te overtuigen, bleek dat de pragmaticus 
Van Zeeland er weinig voor voelde zich in alle "ins" en "outs" van de Indo
nesische kwestie te verdiepen. De CGD-opdracht was nu eenmaal zeer be
perkt. De Belg wilde Nederland slechts zo snel mogelijk aan de onderhande
lingstafel krijgen teneinde met concessies over en weer in korte tijd een ak
koord te bereiken. Met dat doel moest Nederland volgens hem een verkla
ring uitgeven, waarin het Nederlandse standpunt over Indië nog eens werd 
aangegeven. Van Vredenburch voelde er echter niets voor zich voor de on
derhandelingen vast te leggen. Aan de andere kant zag hij wel dat Neder-
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Het Belgische lid van de Commissie van Goede Diensten, Paul van Zeeland, werd in Den 
Haag op 23 november 1947 door leden van de Nederlandse regering ontvangen. V.l.n.r.: 
zittend: Paul van Zeeland; minister-president Beel; minister van Sociale Zaken Drees; minis
ter van Justitie Van Maarseveen; staand: minister Zonder Portefeuille Götzen; minister van 
Financiën Lieftinck; minister van Overzeese Gebiedsdelen Jonkman; minister van Wederop
bouw en Volkshuisvesting Neher; minister van Oorlog Fiévez; minister van Buitenlandse 
Zaken Van Boetzelaer van Oosterhout. (Foto Spaarnestad)
Verslag over het onderhoud met Van Zeeland door de minister van Buitenlandse Zaken: zie 
ommezijde.
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Over bezoek van Van Zeeland aan Den Haag (zie foto ommezijde):
"Van Zeeland dineerde te mijnent en sprak daarna met Beel, Jonkman en Götzen. Door Van Zeeland 
werd zijn visie op het Indische probleem gegeven en hij drong sterk op onverwijlde benoeming der 
Nederlandse delegatie voor de politieke onderhandelingen aan. Uit tactische overwegingen moesten 
deze onderhandelingen beginnen zodra het onderhandelingsschip in de Indische wateren arriveert, ook 
al is dan nog geen voortgang te verwachten. Deze voortgang is eerst mogelijk als er een betere atmos
feer ontstaat door de regeling der militaire kwesties. Voorts drong Van Zeeland erop aan, dat een kor
te uiteenzetting van het standpunt der Nederlandse Regering betreffende de politieke ontwikkeling in 
Indië wordt opgesteld." (Uit: Minister van Buitenlandse Zaken Van Boetzelaer van Oosterhout aan 
chef directie Politieke Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken Van Vredenburch, 24 no
vember 1947, in: Drooglever XI, nr.388)
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land onder druk kwam te staan en handelend moest optreden.1008 Konden 
de politieke onderhandelingen dan nog wel afhankelijk worden gesteld van 
een militair bestand?

Dat de stemming eind november 1947 ten nadele van Nederland ging om
slaan, werden de Nederlanders gewaar door het gedrag van de republikei
nen, mogelijk ook een gevolg van de verbreding van het republikeins kabinet 
tot een nationaal kabinet (naast de vice-premiers Setyadjit voor de Arbeider
spartij en Gani voor de Nationale Partij werden twee vice-premiers benoemd 
uit de Masjoemi en Islamitische Partij en werden de ministersposten over de 
betrokken partijen opnieuw verdeeld). Gaven aanvankelijk de informele be
sprekingen over en weer, in Batavia en Kalioerang, reden te veronderstellen 
dat de Republiek enigszins in het nauw zat en bereid was de Nederlanders 
verregaand tegemoet te komen, eind november 1947 leek zich een ommekeer 
af te tekenen in de republikeinse politiek tegenover Nederland. De Neder
landers hadden overigens informatie genoeg om de taktiek van Djocja te 
doorzien. Van Vredenburch berichtte Den Haag op 27 november 1947 dat de 
manipulatie door de Republiek met enige memoranda wees op een verande
ring in de taktiek van de tegenstander. Het bij de CGD ingediende republi
keinse memorandum na de besprekingen in Kalioerang zou, volgens de Ne
derlandse onderhandelaar, bol staan van onjuistheden en gebruik maken van 
gegevens uit het informele overleg. Meer aanstoot hadden de Nederlanders 
genomen aan de publikatie door de Republiek van een memorandum over 
de economische toestand van de Republiek, aangeboden aan de CGD, ten
einde de hulp van de CGD te vragen bij de bestrijding van de economische 
blokkade door de Nederlanders. De politiële actie werd in dit memorandum 
beschreven als een middel om de weerstand van de Republiek te breken 
door haar af te snijden van de belangrijkste voedselproducerende gebieden 
op Java en Sumatra. Van Nederlandse kant zag men zich verplicht in een te- 
gennota aan te tonen dat de beweringen van de republikeinen niet klopten 
en de voedselsituatie in geheel Indonesië door allerlei oorzaken niet veel be
ter was dan in het resterende republikeinse gedeelte. Van Vredenburch be
schouwde het republikeinse memorandum als een tendentieus geschrift, dat 
als zodanig eigenlijk viel onder de vijandelijke propaganda die men juist be
zig was in te tomen.1009 De agressieve toon jegens Nederland, die de repu
blikeinse vice-premier en minister van Economische Zaken Gani op de V.N.- 
conferentie ter voorbereiding van een Internationale Handels-Organisatie te 
Havana aansloeg, scheen deze analyse van Van Vredenburch te bevestigen. 
De Republiek was op drijven van India tot deze conferentie, die op 26 no
vember 1947 werd geopend, toegelaten, tot woede van Nederland (zie hier
over ook in dit boek: Band B, hoofdstuk V, par. Ill.e, pp. 1330-1333). De Re
publiek buitte dit natuurlijk uit, hetgeen zijn weerslag heeft gehad op de 
sfeer tussen de onderhandelaars in Indië zelf.1010 Aan de andere kant moet 
wel worden bedacht dat op de achtergrond de al eerder genoemde Madoera- 
zaak speelde, die bij Djocja moeilijk veel vertrouwen in de Nederlandse be-
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doelingen kan hebben gesticht.1011 Minister Jonkman moest op 28 november 
en op 1 december 1947 in de ministerraad meedelen dat de "cease-fire"- 
besprekingen in Indië nog geen belangrijke resultaten hadden opgele
verd.1012 Dat was geheel naar waarheid.

De CGD was niettemin erop uit succes te boeken. Op 29 november 1947 
stelde de CGD voor hoe moest worden gehandeld bij de vaststelling van 
schendingen van het staakt-het-vuren. Op de vierde bestandsbespreking van 
2 december 1947 in Batavia kon enige voortgang worden geboekt, al ging het 
er hard aan toe. Van Vredenburch wierp de Republiek de hiervoor genoem
de zaken, zoals het optreden van Gani in Havana, voor de voeten. Daarte
genover zag de Nederlander zich verplicht uitleg en verantwoording te ge
ven op beschuldigingen van Leimena betreffende de zaak-Madoera en het 
Bondowoso-gebeuren. Voor de voorzitter van de Nederlandse bestands
commissie ging het er echter om, "althans in schijn", con amore mee te wer
ken aan het uitvoeren van de VR-resolutie van 1 november 1947, omdat hij 
op dat moment geen alternatief zag.1013 Bovendien verliep het tij voor N e
derland, zodat het erop aankwam om tegenover de CGD de goede wil van 
Nederland te tonen. Vandaar dat toch verder werd onderhandeld. In dit en 
het volgende (3 december 1947) overleg ging het vooral om het vinden van 
formuleringen die de republikeinse wensen betreffende de militaire status 
quo met het oog op de ingesloten republikeinse eenheden konden dekken. 
De Republiek had gaandeweg een groot belang gekregen bij een stop op de 
Nederlandse acties tegen de "pockets", die steeds meer in het nauw kwa
men. Een regulier contact met de betrokken eenheden werd door Djocja dan 
ook wenselijk geacht, zonder dat daarmee formeel met de Nederlandse be
zetting van republikeins gebied werd ingestemd.1014 Van Nederlandse kant 
wenste men conform het eerder genoemde voorstel van de Consulaire 
Commissie slechts van fronten te spreken aan de Van-Mook-lijn - dus bij de 
speerpunten -, niet in geval van de zogeheten "pockets". Wel was de Neder
landse commissie voorstander van evacuatie van deze groepen. Verder was 
het van belang in hoeverre de uitleg van de VR-resolutie van 1 augustus 1947 
door de CGD moest leiden tot rectificatie op de frontlijnen van een van de 
partijen. De CGD-uitspraken over enkele militaire begrippen hielden in ieder 
geval in dat de oproep tot het staakt-het-vuren geen standpunt over de sta
tus van de gebieden van een van de partijen inhield. Het ging er slechts om 
te bepalen dat op 4 augustus 1947 de wapens hadden behoren te zwijgen en 
dat sedertdien ingenomen gebieden moesten worden teruggegeven, aldus 
een van de conclusies van de CGD die werden aanvaard.1015 Zolang men 
nog met formuleringen van de meest essentiële begrippen bezig was, kon 
ook weer niet gesproken worden van substantiële vooruitgang in de be- 
standsbesprekingen. De publiciteit en de internationale aandacht (de V.N.) 
konden menen dat de zaak stillag. De propaganda van de Republiek en inci
denten als de Bondowoso-affaire deden het voorkomen dat Nederland hier
voor verantwoordelijk was. De Republiek gaf voor dat de VR-resoluties stipt
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werden nageleefd, terwijl volgens de Nederlanders de intimidatie en terreur 
tegen de Indonesische bevolking binnen en buiten het republikeinse gebied 
gewoon doorgingen.1016 Voor Van Mook, die geconfronteerd werd met de 
republikeinse propaganda, was dat alles reden om in Den Haag erop aan te 
dringen van de Republiek op korte termijn stopzetting van vijandelijke acties 
en propaganda te eisen voordat enig ander punt van belang werd behan
deld. Militair en financieel immers kon Nederland zich overzee geen langdu
rige onderhandelingen veroorloven.1017 Chef-staf Kruis kreeg van generaal 
Spoor tegelijkertijd een pleidooi te lezen voor een krachtige houding en het 
hernemen van de vrijheid van handelen door Nederland. Spoor waarschuw
de voor de taktiek van de CGD om de Nederlanders zelfs in hun eigen ge
bied - achter de speerpunten - militair vast te nagelen. Hij voorzag een con
frontatie met de CGD op dit punt.1018

De CGD luidde de volgende ronde in door op 3 december 1947 met een 
nota te komen om de impasse te doorbreken en een "speedy and effective 
truce" te bereiken. Om het staakt-het-vuren en die effectieve wapenstilstand 
te realiseren werden van beide partijen concrete stappen verlangd in de 
vorm van het indienen van de verlangens op territoriaal en militair gebied, 
waarbij met de volgende punten rekening diende te worden gehouden: de 
militaire posities op 4 augustus 1947, het welzijn van de plaatselijke bevol
king, de bijzondere omstandigheden op allerlei gebied bij het vaststellen van 
de gedemilitariseerde zones. Indien over de uitkomsten van een en ander 
overeenstemming tussen de partijen was bereikt, dienden de strijdkrachten 
"op-de-plaats-rust" te maken en daadwerkelijk het vuren te staken. Handel 
en verkeer tussen de betrokken gebieden dienden daarop te worden her
steld. Het stuk borg voor beide partijen de nodige voetangels en klemmen in 
zich. Waar liep de frontlijn, wat moest er gebeuren met de ingesloten repu
blikeinse groepen, wat wilde de plaatselijke bevolking? Te voorzien was dat 
de Republiek er naar zou blijven streven de VR-resoluties zo strikt mogelijk 
te interpreteren en toe te passen, teneinde de Nederlandse strijdkrachten te
rug te kunnen dringen en de ingesloten eenheden te ontzien. Aan Neder
landse kant woog de voortzetting van de consolidatiepolitiek zwaar, waarbij 
geen terreur vanuit de republikeinse "pockets" kon worden getolereerd. Te
rugtrekking van Nederlandse troepen kwam al helemaal niet in aanmerking. 
In deze impasse moest dan wel een quid-pro-quo uitruil van politieke met 
militaire argumenten op de "Renville", met de nodige internationale druk, 
uitkomst bieden.1019

Op 9 december 1947 volgde het eerste bestandsoverleg op de Renville, een 
dag nadat plechtig de politieke besprekingen tussen Nederland en de Repu
bliek onder bemiddeling van de CGD op deze Amerikaanse bodem waren 
geopend.1020 Van Vredenburch ging voor Nederland deze ronde van de on
derhandelingen over een kortlopend bestand - een definitieve militaire rege
ling moest uiteraard onderdeel zijn van de politieke overeenkomst - in met 
de stellingen dat de demarcatielijn voorlopig moest worden aanvaard langs
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(ongeveer) de Van-Mook-lijn, de ingesloten republikeinse troepen moesten 
worden geëvacueerd en patrouilles aan de frontlinie door beide partijen 
moesten worden beperkt.1021 Van Vredenburch poogde ondertussen "Bata
via" en "Den Haag" te overtuigen dat alles ingezet moest worden om op de 
Renville militair en politiek tot resultaten te komen. Voortzetting van de poli
tiële actie, zoals Van Mook die nog steeds in gedachten had, verwierp hij.1022 
Wel deelde hij de opvatting van Van Mook dat geen politieke onderhan
delingen mogelijk waren zonder een bestand, waar de Republiek dit eerder 
omgekeerd zag.1023 Hij verwachtte dat de CGD, die - zeker bij afwezigheid 
van Van Zeeland - weinig oog had voor de politiële taak van de Nederlandse 
troepen in eigen gebied en derhalve voor de noodzaak de troepen vrijelijk te 
kunnen inzetten, geneigd zou zijn de Nederlanders van schendingen van het 
staakt-het-vuren te beschuldigen door de acties tegen de ingesloten republi
keinse eenheden. Als Nederland evenwel zou willen vasthouden aan alle 
bezette gebieden, was het volgens Van Vredenburch aannemelijk dat de 
CGD zou verlangen dat aan de Republiek op een ander gebied werd toege
geven, bijvoorbeeld op politiek gebied. De Nederlandse onderhandelaar nam 
aan dat daarom de CGD de politieke onderhandelingen wilde koppelen aan 
die over een bestand.1024 Noch de Nederlandse regering, zoals bleek in het 
kabinetsberaad van 8 december 1947, noch de Indische regering voelden 
hiervoor iets.1025 Verder was de taktiek van Van Vredenburch erop gericht te 
voorkomen dat geschillen over allerlei interpretaties naar de VR werden ge
bracht, want dan was men nog verder van huis.1026 De voorzitter van de Ne
derlandse bestandscommissie was er dan ook op 9 december 1947 op uit op 
enkele punten, waarover beide partijen het zonder meer eens waren (het te
gengaan van sabotage e.d.; beëindiging van vijandelijke propaganda; het in
formeren van de eenheden over de order tot het staakt-het-vuren; de inzet 
van waarnemers), middels een voorstel onmiddellijk spijkers met koppen te 
slaan, om op die manier de Republiek op haar goede wil te toetsen en nog te 
trachten het militair bestand los van de politieke besprekingen te bereiken én 
de VR buiten de deur te houden. De republikein Leimena liet echter weten 
slechts de eerder beschreven voorstellen van de CGD voor een "speedy and 
effective truce" te kunnen onderschrijven. Een Nederlandse reactie op deze 
voorstellen werd volgens hem node gemist. Van Vredenburch had immers 
laten weten dat het CGD-voorstel nogal wat tijdrovend militair-technisch 
beraad noodzakelijk maakte, zodat een voorstel op tafel was gelegd om op 
korte termijn iets positiefs te bereiken. Dat voorstel van Van Vredenburch 
c.s. met betrekking tot zaken als sabotage en intimidatie omzeilde echter vol
gens Leimena de vraag waar het om ging. Uit alles was duidelijk dat de re
publikeinen er niets voor voelden in de fuik van de Nederlanders te lopen en 
in een stap-voor-stap-benadering te worden gedwongen andere voorstellen 
van Nederlandse kant, met name de aanvaarding door de Republiek van de 
Van-Mook-lijn als bestandslijn en de evacuatie van de ingesloten eenheden, 
te aanvaarden. Voor de republikeinse delegatie bleef natuurlijk de terugtrek-
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king van de Nederlandse troepen op eerdere lijnen, conform de voorstellen 
van de Republiek in de VR en de VR-resolutie van 1 november 1947 zelf, de 
voornaamste wens. Daarentegen wilde Van Vredenburch juist diezelfde re
solutie van 1 november 1947, waarbij ook sprake was van bescherming van 
persoon en goed, tegen de Republiek uitspelen. De republikeinse troepen in 
Nederlands gebied stelden volgens hem weinig of niets voor, maar kregen 
wel instructies van Djocja voort te gaan met sabotage, guerilla en andere za
ken die niet in overeenstemming waren met dit deel van de genoemde VR- 
resolutie. Zijn stelling was dan ook dat de Republiek slechts in schijn de VR- 
resolutie uitvoerde, waar Nederland deze resolutie in de praktijk bracht, on
danks de betwisting van de VR-jurisdictie in deze zaak.1027

In weerwil van deze confrontatie bij de bestandsbesprekingen was er toch 
ook enige ontspanning zichtbaar. Beide partijen kunnen zo hun overwegin
gen hebben gehad om wat bij te draaien. Zo is het mogelijk dat de Republiek 
zich er van bewust is geweest dat ook weer niet te ver in het verzet tegen 
Nederland diende te worden gegaan, omdat het niet zeker was dat bij verder 
Nederlands militair optreden de internationale gemeenschap zich veel aan 
Indonesië gelegen zou laten liggen, aldus een door Nederland onderschept 
republikeins diplomatiek schrijven. In dit kader werd binnen de republikein
se gelederen ook gewaarschuwd de breuk met de zogeheten federalen onder 
de Indonesiërs niet op de spits te drijven om te voorkomen dat deze federa
len wel bescherming bij de Nederlanders moesten zoeken.1028 Wellicht dat 
dit soort overwegingen er bij de republikeinen toe heeft geleid om zonder 
veel commentaar de CGD-suggesties voor een bestandsovereenkomst, zoals 
hiervoor beschreven, in beginsel te aanvaarden.1029 Aan Nederlandse kant 
werd men ook iets soepeler, omdat men vreesde anders door de Republiek 
tegenover de internationale gemeenschap in de hoek te worden gedreven. 
Het CGD-voorstel werd dan ook als "working basis" door Van Vredenburch 
geaccepteerd. Vandaar dat tenslotte geen formele bezwaren werden inge
bracht tegen de gedachte om de politieke en militaire vraagstukken gelijktij
dig te behandelen.1030 Waar het de Nederlanders om ging was stopzetting 
van de terreurdaden alvorens serieus te onderhandelen, aldus werd in het 
politieke overleg op de Renville op 10 december 1947 gesteld. In wezen werd 
nu ruim baan gegeven voor de republikeinse taktiek om politieke en militai
re kwesties gelijktijdig te doen behandelen met alle gevolgen van dien. Het 
was kortom de Nederlanders niet gelukt om een vorm van kort bestand als 
basis te krijgen voor de politieke onderhandelingen, die op 8 december 1947 
waren begonnen.

Dat gebrek aan overeenstemming over een vorm van onderbreking in de 
vijandelijkheden in woord en daad gedurende de onderhandelingen wreekte 
zich natuurlijk. De wrijvingen gingen gewoon door, zoals in de strijd om de 
publieke opinie. De Republiek maakte op 11 december 1947 bijvoorbeeld 
publiek dat de Nederlanders de CGD-voorstellen voor een staakt-het-vuren 
hadden verworpen. Palar heeft namens de Republiek in de zitting van de VR
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van 19 december 1947 dit standpunt nog eens herhaald en daaraan beschul
digingen over het Nederlands optreden op Madoera en over de begane 
wreedheden in Zuid-Celebes en in de Bondowoso-zaak gekoppeld.1031 Daar
op zag de Nederlandse bestandscommissie zich verplicht om, ondanks het 
advies van de CGD dit na te laten, het eigen voorstel te publiceren, waaraan 
lijsten van aan de Republiek toegeschreven subversieve acties waren toege
voegd.1032 In de bestandsbespreking van 18 december 1947 ging bovendien 
Van Vredenburch, die met Beel - op 17 december 1947 in Batavia aangeko
men - besloten had tot een forse aanpak van de Republiek én de CGD, in op 
de republikeinse publikatie en maakte bekend dat hij namens zijn regering 
geen heil meer zag in de bestandsbesprekingen, tenzij opheldering werd ver
schaft over de ingesloten republikeinse eenheden. Het waren deze groepen 
immers die, opgestookt door Djocja, voortgingen met terreur en intimidatie. 
De Republiek hield zich volgens deze lezing dan ook niet aan de oproep van 
de VR van 1 november 1947 om bij te dragen aan de bescherming van leven 
en goed. In dit kader werd dan ook verklaard dat de Nederlandse regering 
geen gebied wilde ontruimen, noch troepen met politiële taken belast wilde 
terugtrekken, zolang terreur en intimidatie bleven heersen en er geen andere 
politiële organen voorhanden waren. Vervolgens kreeg de CGD het verwijt 
te horen dat deze commissie niet serieus was omgegaan met de verschillende 
Nederlandse voorstellen. De CGD werd impliciet van vooringenomenheid 
beschuldigd. Het was een aanpak die niet zou nalaten indruk te maken op de 
CGD-leden. Daartegenover legde de republikein Leimena een verklaring af 
over de schendingen van het bestand van 14 oktober 1946 door de Neder
landers. De republikeinen meenden dat de Nederlanders in de bezette ge
bieden onderworpen waren aan de resolutie van 1 november 1947 en der
halve zich hadden te onthouden van aanvallen op de daar aanwezige repu
blikeinse eenheden. Deze eenheden deden niets anders dan weerstand bie
den, aldus de republikeinse lezing.1033 De bijeenkomst van de bestandsdele- 
gaties onder bemiddeling van de CGD leverde verder weinig op: de Repu
bliek wilde dat de Nederlanders zich op de beginselen van een vérstrekken
de overeenkomst vastlegden; de Nederlanders onder aanvoering van Van 
Vredenburch wilden garanties dat de overeenkomst ook zou werken. In geen 
geval zouden de Nederlanders het bezette gebied zomaar prijs geven. De 
CGD, die inmiddels weer met de teruggekeerde Van Zeeland op sterkte was, 
moet de boodschap goed begrepen hebben en ging aan het werk voor een 
totaal pakket van militaire en politieke zaken, die de basis moesten vormen 
voor een regeling van de Indonesische kwestie.

Een dergelijk totaal pakket was onvermijdelijk geworden. Tegen de ach
tergrond van de inmiddels gestarte politieke besprekingen kon niet verwacht 
worden dat een bestandsovereenkomst tussentijds zou worden bereikt. 
Daarvoor stonden er te veel zaken op het spel waarbij militaire en politieke 
belangen door elkaar liepen. Zo kon de vraag worden gesteld of de erken
ning van de Republiek als de-facto-gezag over Java, Sumatra en Madoera
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zich liet rijmen met de (voorwaardelijke) voortgezette bezetting door Ne
derlandse troepen van republikeins gebied. Bovendien waren er in de be
zette gebieden ontwikkelingen gaande, zoals op Oost-Sumatra, West-Java en 
Madoera, die het noodzakelijk maakten - naar Nederlandse opvatting - de 
bevolking in de bezette gebieden te raadplegen omtrent de gewenste politie
ke toekomst. De republikeinen konden menen dat de noodzaak kon verval
len voor de ingesloten republikeinse eenheden regelingen te vinden, indien 
op politiek niveau de Nederlanders konden worden overgehaald de Van- 
Mook-lijn gedeeltelijk of geheel terug te nemen. De partijen bleven derhalve 
op militair gebied rond elkaar heen draaien in afwachting van de beslissin
gen op politiek gebied. Het Nederlandse memorandum van 20 december 
1947, dat commentaar gaf op de CGD-lijst van punten voor het bereiken van 
een wapenstilstand, getuigde daarvan.10M Kon de Nederlandse delegatie 
zich met de technische punten (controle, melding van schendingen) akkoord 
verklaren, zij had er moeite mee een wapenstilstandsovereenkomst op deze 
basis aan te gaan zonder een nadere specificatie van het begrip "bezet ge
bied". Zo werd aan Nederlandse kant hieronder zonder meer het gehele ei
land Madoera gerekend. Binnen het door het Nederlands gezag gecontro
leerde gebied wensten de Nederlanders de vrijheid van de troepenmacht 
voor politiële inzet buiten discussie te stellen. Ten overvloede werd nog eens 
herinnerd aan de verantwoordelijkheid van de Nederlands-Indische regering 
voor het gehele gebied van Indonesië. Aangeboden werd om de ingesloten 
eenheden te evacueren en de verbindingen over en weer te herstellen. Op de 
achtergrond speelde het bewustzijn aan Nederlandse kant dat consolidatie 
van de bezette gebieden slechts kon slagen als de bevolking uitzicht werd 
geboden op een consequente Nederlandse politiek ter beteugeling van de 
Republiek. De bevolking was namelijk toch, aldus analyses in Batavia, ge
schokt door de beperktheid van de actie en de daardoor geschapen onzeker
heid. De daardoor ontstane afwachtende houding van de bevolking in de 
genoemde gebieden kon alleen door een dergelijke consequente politiek 
worden doorbroken, ook al stond die politiek op gespannen voet met de 
aanbevelingen van de VR.1035 Zoals Van Vredenburch het in een latere toe
lichting aan Van Boetzelaer schreef: het was onmogelijk de morele verplich
ting tegenover de plaatselijke bevolking minder te laten wegen dan de mo
rele verplichting zich aan de aanbevelingen van de VR te onderwerpen.1006 
Dat gold zeker voor Madoera, aangezien volgens Van Vredenburch de bur
gerbevolking aldaar had verzocht om verlossing van terreur en bendewezen. 
Met deze stellingname vertolkte Van Vredenburch zeker ook de gevoelens 
van "Batavia" en "Den H aag".1037

Indien een regeling van het staakt-het-vuren en een bestand derhalve niet 
gemakkelijk los kon worden gezien van een politiek akkoord tussen Neder
land en de Republiek, bleef vanzelf de vraag over of niet een minimum aan 
staking van de vijandelijkheden kon worden bereikt, zoals de Nederlandse 
delegatie op 9 december 1947 had voorgesteld. De VR-resolutie van 1 no-
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vember 1947 had immers de zorg voor de veiligheid van persoon en goed 
ook ingesloten, zodat de vraag kon worden gesteld of het Nederlandse voor
stel niet door de CGD moest worden opgepakt. Eind december 1947, toen de 
CGD tot de conclusie moest komen dat na enkele maanden aanwezigheid 
geen enkele vooruitgang bij de beëindiging van de vijandelijkheden was ge
boekt, bleek dat de Amerikaan - die overigens verbijsterd scheen door de In
dische problemen - en de Belg het Nederlandse minimum-voorstel nog niet 
zo gek leken te vinden.1038 Zeker Van Zeeland steunde Van Vredenburch in 
diens redenering dat de CGD de plicht had een einde te maken aan sabotage, 
intimidatie en terreur, conform de VR-opdracht.1039 Australië, dat door de 
VR op 9 december 1947 voorlopig in de CGD werd gehandhaafd ondanks 
het aanstaand verstrijken van het lidmaatschap van de VR van dit land 
(Nederland heeft geen bezwaar gemaakt, in ruil waarvoor Australië minder 
tegenkanting in het vooruitzicht heeft gesteld), was ook bezorgd over het 
uitblijven van resultaten bij het zoeken naar een militair bestand. De Austra
lische regering stelde hiervoor echter Nederland vanwege de daaraan toege
schreven weigering het CGD-voorstel onvoorwaardelijk te aanvaarden ver
antwoordelijk. Voor de drie betrokken mogendheden en hun vertegenwoor
digers in de CGD gold hoe dan ook dat er iets positiefs op het terrein van de 
beëindiging van de vijandelijkheden moest kunnen worden gemeld, want de 
CGD stond voor een eerste interimrapportage aan de VR.1040

Militaire en politieke onderhandelingen: Nederland herformuleert CGD- 
voorstellen tot een laatste bod onder militaire tijdnood en federale successen 
(jaarwisseling 1947/1948)

Niet alleen op militair gebied waren de onderhandelingen tussen Neder
land en de Republiek naar het oordeel van de CGD na bijna twee maanden 
in een impasse terecht gekomen, ook de politieke onderhandelingen hadden 
eind december 1947 weinig substantieels opgeleverd. De CGD stond derhal
ve voor het dilemma ofwel te rapporteren aan de VR dat de bemiddeling 
geen succes had gehad ofwel te trachten beide partijen in een voorlopige re
geling op militair en politiek gebied de ruimte te bieden voor overleg voor 
een definitief akkoord. Een dergelijke regeling zou voordelen moeten bieden 
voor Nederland én de Republiek, alsook de CGD een alibi moeten geven 
voor de bemoeienis met de Indonesische kwestie. De CGD zou hierin slagen 
en de beide partijen binnen enkele weken op een voorlopige regeling op mi
litair en politiek gebied, grotendeels naar Nederlandse wensen, weten te ver
enigen.

Gezien de VR-resoluties over de Indonesische kwestie naar aanleiding van 
de politiële actie van de zomer van 1947 lag het voor de hand dat eerst werd 
gezocht naar een weg om de vijandelijkheden te doen staken en vervolgens, 
op basis van een beter onderhandelingsklimaat, naar een politieke oplossing 
van het geschil tussen Nederland en de Republiek. Zoals hiervoor beschre
ven is het de CGD niet gelukt de vijandelijkheden te doen staken en een be
stand te realiseren voordat de politieke onderhandelingen op de Renville van
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start gingen, officieel op 8 december 1947 en daadwerkelijk op 15 december
1947. De officiële opening had plaats, nadat beide partijen al in het kader van 
de bestandsbesprekingen van de Renville gebruik hadden gemaakt. Op 8 de
cember 1947 kwamen de CGD, de staf van de CGD, 15 leden van de Neder
landse delegatie en 29 republikeinen bijeen voor deze officiële opening in een 
tamelijk rommelig decor. Onder een huif van zeildoek waren op een van de 
laadruimtes van de Renville met groen kleed bedekte tafels in carré-vorm op
gesteld, uitgerust met 5 microfoons en een installatie om het gesprokene te
zelfdertijd op de grammofoonplaat op te nemen (de voertaal was hoofdza
kelijk Engels in allerlei varianten: zuidelijk Amerikaans: Graham; Austra
lisch: Kirby; Frans-Engels: Van Zeeland, naast de Nederlandse en soms In
donesische interpretaties van het Engels). Het was er snikheet, aangezien het 
schip voor anker en met de kop op de wind lag, terwijl op het achterdek uit 
de wind vergaderd werd. Het schip zelf zorgde voor de nodige storende 
geluiden - oefenende bemanningsleden, scheepsmachines terwijl op de 
achtergrond de haven zich duidelijk liet horen. Ongetwijfeld een oord, dat 
de vergaderden tot wanhoop moest brengen en derhalve een oplossing kon 
forceren. Nadat de secretaris van de CGD, Narayan, de zitting had geopend, 
voerden de plaatsvervanger van Van Zeeland, de Belg Raymond Herremans, 
en de kapitein van de Renville, D.M. Tyree, als eersten het woord, waarna de 
overige CGD-leden (Graham, Kirby) en de voorzitters van de beide delega
ties (Abdulkadir, Sjarifoeddin) zich hebben geuit over hun verwachtingen 
van de onderhandelingen. Hoewel iedereen uiting gaf aan de wil tot resul
taten te komen, gaf Sjarifoeddin - in het Maleis - te verstaan dat er in de ver
streken weken nog weinig vooruitgang was geboekt. In zijn afsluitende re
devoering meende Herremans echter te moeten opmerken dat de CGD geen 
wonderen kon verrichten, maar slechts verzoenend kon werken. Waar het 
volgens hem op aankwam was: "moderation, persuasion and understan- 
ding".1041

Nadat op 9 december 1947 was gesproken over procedures voor de vol
gende zittingen, volgde op 10 december 1947 de eerste inhoudelijke politieke 
conferentie op de Renville. In deze bijeenkomst legden Abdulkadir en Sjari
foeddin namens hun delegaties een soort beginselverklaringen af. Abdulka
dir ging in op de diverse plannen voor staatkundige hervorming van Indo
nesië sedert de oorlogstijd, benadrukte de Japanse beïnvloeding van de re
publikeinse strijdgroepen en de onmacht van de republikeinse leiders tegen
over deze groepen en eindigde met de oproep tot garanties voor de naleving 
van een akkoord. De ontwikkeling van de nationalistische beweging in In
donesië in de 20e eeuw was het uitgangspunt voor Sjarifoeddin in diens be
toog, dat via een schets van de Nederlands-republikeinse onderhandelingen 
uitkwam bij de gebeurtenissen rondom het Nederlandse militaire optreden. 
Met klem heeft de republikeinse delegatieleider verband gelegd tussen een 
bestand en een politiek akkoord, omdat volgens hem alleen door de oplos
sing van het politieke probleem de wapens vanzelf zouden zwijgen. De
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Australiër T.K. Critchley, lid van de Australische delegatie in de CGD en 
plaatsvervanger van Kirby, heeft naar aanleiding van het betoog van Sjari
foeddin de Nederlanders gevraagd of zij bezwaren koesterden tegen een pa
rallelle aanpak van het militaire en het politieke vraagstuk. Abdulkadir gaf te 
verstaan dat aan Nederlandse kant men een politiek akkoord zonder een mi
litair bestand niet wel mogelijk achtte. Dat een bestand de basis moest vor
men voor een succesvol akkoord stond echter ook voor Critchley vast. Met 
deze formele wisseling van standpunten konden de politieke onderhande
lingen zonder een overeenkomst op militair gebied daadwerkelijk begin
nen.1042 Zoals eerder beschreven was de gedachte opgegeven dat een be
stand kon worden bereikt voorafgaand aan de onderhandelingen. Gestreefd 
zou derhalve moeten worden naar een totaalpakket van militaire (bestand) 
en politieke (minimaal bevestiging van de beginselen van "Linggadjati") za
ken, die de basis konden vormen voor een politiek akkoord.

De onderhandelingen speelden zich af op informeel en formeel niveau, 
waarbij nog onderscheid was tussen tweezijdig en driezijdig overleg. Daar
naast was er het lobbycircuit, waarbij vooral de Nederlanders hun officiële 
status als minister, landvoogd of diplomaat volledig hebben uitgebuit. Zo 
heeft minister Neher begin december 1947 uitvoerig met het CGD-lid Gra
ham gesproken, niet alleen over historisch-filosofische onderwerpen, maar 
ook over de Indonesische kwestie. Graham liet weten zich door alle tegen
strijdige informatie overweldigd te voelen, zodat hij er behoefte aan had met 
Neher de zaken op een rij te krijgen. Uit dit gesprek werd duidelijk dat het 
wantrouwen in Azië en de Angelsaksische wereld jegens Nederland groot 
was en erop neerkwam dat Nederland ervan werd verdacht met de ene hand 
te willen geven en met de andere hand te willen terugnemen. In dat verband 
werd ook de door Nederland zozeer gewenste "zware" Unie genoemd, die 
immers de te verlenen onafhankelijkheid van Indonesië tot een schimmige 
zaak leek te maken.1043 De Unie-gedachte leefde niet in Indië, natuurlijk niet 
bij de republikeinen, maar eigenlijk ook niet bij de "federalen". Hier wreekte 
zich de besluiteloosheid van "Den H aag", die de Unie-gedachte altijd had 
laten "zweven" en niet had ingevuld. De aanbeveling van minister Jonkman 
aan de landvoogd en Neher om zich op de stukken bij de "aankleding" van 
het Akkoord van Linggadjati te richten bij het verdedigen van het Neder
landse concept gaf uiteraard voor deze nalatigheid geen soelaas: die stukken 
waren op centrale punten eveneens zeer vaag.1044 Met name de vraag hoe 
twee soevereine staten een soevereine Unie konden stichten, dat alles geheel 
vrijwillig, was een duistere zaak.1045 De problemen rond de status van de 
Republiek en de andere deelstaten in de VSI, overkoepeld door een Uniever- 
band, hebben er toe geleid dat de CGD bij afwezigheid van Van Zeeland zich 
aan een minutieuze ontleding van het Akkoord van Linggadjati hebben ge
zet om duidelijkheid te krijgen.1046 De informele voorbesprekingen hebben 
deze exercitie van de CGD uitgelokt, omdat de Nederlandse delegatie het 
Akkoord - conform de opdracht uit Den Haag - op de voorgrond heeft ge-
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plaatst om te kunnen aantonen dat de Republiek dit Akkoord niet naleefde. 
Kern van de Nederlandse beschuldiging jegens Djocja was de stelling dat de 
Republiek weigerde te aanvaarden als gepretendeerde soevereine staat tot 
deelstaat krachtens "Linggadjati" te zijn teruggedrongen.1047 De CGD echter 
kon menen dat Nederland impliciet of expliciet in Linggadjati rechten aan de 
Republiek had toegekend, die het wilde terugdraaien. Aan de andere kant 
had de Republiek nu eenmaal "Linggadjati" ondertekend, zodat de Repu
bliek - die evenals Nederland zich bleef stellen op de basis van "Linggadjati" 
- aan de inhoud van dat Akkoord kon worden gehouden.

Nadat op 13 december 1947 op de Renville de CGD met Van Vredenburch 
en Sjarifoeddin overleg had gevoerd over de Madoera-kwestie, werd op 15 
december 1947 op het schip de eerste politieke werkbijeenkomst van de CGD 
gehouden en wel met de Nederlandse delegatie. De opzet van de CGD was 
om de beide delegaties afzonderlijk te horen over het Akkoord van Ling
gadjati, waarna in gezamenlijke sessies voortgewerkt zou worden. Abdulka
dir liet onmiddellijk weten dat een bijeenkomst met de republikeinse dele
gatie vrij zinloos was zonder overeenstemming over de beginselen van 
"Linggadjati". Dat sloot uiteraard geen gezamenlijke bijeenkomsten voor 
overleg voor een bestand uit, aldus de Nederlandse delegatieleider. In een 
memorandum heeft de Nederlandse delegatie een nadere toelichting gege
ven op "Linggadjati". Uit de omschrijving van het karakter van deze over
eenkomst in dit memorandum, gevoegd bij de toelichting op het artikel be
treffende de de-facto-erkenning van de Republiek, was bij voorbaat af te le
zen dat de Nederlanders de grootste moeite zouden hebben buitenstaanders 
van de bedoelde nuances te overtuigen. Het begon er mee dat de overeen
komst van Linggadjati als een overeenkomst "sui generis" werd omschre
ven, als een akkoord tussen het soevereine Nederland en een van de politie
ke organisaties in Indonesië. De toekenning van de-facto-gezag in enkele ge
bieden aan de Republiek was bedoeld, aldus deze toelichting, om de Repu
bliek de gelegenheid te geven zich als democratisch gezag te bewijzen. De 
toekenning van dit gezag werd onlosmakelijk gezien van de schepping van 
een federale staat in Indonesië en het aangaan van een Unie, die overigens 
ook in dit memorandum volledig open voor onderhandelingen werd ver
klaard. De Nederlandse delegatie had in deze vergadering de grootste 
moeite om de CGD-leden uit te leggen hoe het precies zat met die toeken
ning van het de-facto-gezag, dat moest worden onderscheiden van het gezag 
de iure. Inhoudelijk kon de Nederlandse delegatie weinig anders doen dan 
in de kern de "aankleding" van het Akkoord van Linggadjati van december
1946 herhalen als uitleg op de verschillende artikelen.1048 De republikeinen 
van hun kant hebben op de Renville-bijeenkomst van 16 december 1947 laten 
merken dat zij niets te maken hadden met de Nederlandse uitleg of 
"aankleding" van het Akkoord van Linggadjati. Zij legden de artikelen der
halve in hun richting uit. Waar de Nederlandse delegatie zich op het stand
punt stelde dat de overeenkomst niet met een staat was aangegaan, zag de
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Republiek het befaamde eerste artikel van "Linggadjati" als een erkenning 
als staat. De republikeinse delegatie meende dat het Akkoord van Linggad
jati verder betekende dat Nederland en de Republiek zouden samenwerken 
bij de totstandbrenging van de nieuwe staat Indonesië. De Republiek had 
zich neergelegd bij de federale constructie ervan - Sjarifoeddin bevestigde dit 
nog eens in een onderhoud met Neher op 14 december 1947 -, maar oor
spronkelijk zou de Republiek een eenheidsstaat gewenst hebben. De Repu
bliek beschouwde de afspraak om gezamenlijk tot overeenstemming te ko
men over de vorming van deelstaten geschonden door de conferenties van 
Malino en Den Pasar, waarvoor de Republiek niet was uitgenodigd.1049 Men 
kan aannemen dat de Nederlandse delegatie niet zal hebben nagelaten de 
CGD onderhands erop te wijzen dat de Republiek nog steeds op het stand
punt stond dat het republikeinse gebied zich over de gehele archipel diende 
uit te strekken. Dat was vastgelegd in de motie-Manai Sofian in het KNIP 
van 5 maart 1947; Soekarno had dat met zoveel woorden ook gezegd in zijn 
rede van 20 oktober 1947.1050 Voor de CGD moet de ingeslagen weg ter toet
sing van het Akkoord van Linggadjati door deze eerste confrontatie met de 
twee volstrekt uit elkaar liggende verklaringen van de werkelijke betekenis 
van het Akkoord al spoedig weinig effectief hebben geleken. Toch ging de 
CGD door met deze procedure. Op 18 december 1947 werd overleg gevoerd 
met de republikeinse delegatie over de status van de Republiek versus het 
Akkoord van Linggadjati; op 19 december 1947 was de Nederlandse delega
tie geconvoceerd.1051

Bij de aanvang van de vergadering met de CGD van 19 december 1947 
heeft Van Vredenburch vraagtekens geplaatst bij de kennelijke poging van 
de CGD tot exegese van het Akkoord van Linggadjati. Hij ging ervan uit dat 
de ernstige geschilpunten tussen Nederland en de Republiek bij de uitleg 
van dit Akkoord op deze wijze werden vastgelegd en ononderhandelbaar 
werden. De Nederlander zocht naar een weg om het over enkele politieke 
beginselen eens te worden, ontleend aan het Akkoord en naar de geest van 
de "aankleding" door regering en parlement en tegelijk los van het Akkoord. 
Van Vredenburch bracht derhalve het begrip "politiek program " van 
"Linggadjati" in het geding.1052 Voor deze lijn was te meer reden, omdat de 
Republiek de "aankleding" als zodanig nooit officieel had bestreden. De 
CGD heeft de suggestie van Van Vredenburch, ook uit interne onvrede over 
de gekozen aanpak, gevolgd. Voor de door de Nederlandse delegatie voor- 
gestelde methode pleitte bovendien de aanwezigheid van enkele Nederland
se ministers in Indië, waardoor een doorbraak op politiek en militair gebied 
wellicht kon worden geforceerd. Dat dat nodig was, bleek uit het ongeduld 
dat de Nederlandse kant luidruchtig ten toon spreidde. Beel, die op 17 de
cember 1947 in Batavia was aangekomen, ging onmiddellijk op reis en begon 
zijn tocht met een verblijf in de hoofdstad van Oost-Sumatra, Medan. Al eer
der is beschreven dat in Medan en omgeving een daerah-in-oprichting als 
eerste breed gedragen anti-republikeinse beweging in bezet gebied na de
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Bij aankomst op het vliegveld Kemajoran (Batavia) op 17 december 1947 wordt minister
president dr.L.J.M. Beel (2e van links) begroet door v.l.n.r.: It.-gouvemeur-generaal dr.H.J. 
van Mook, minister L. Neher en de voorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie 
Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo. De ondervoorzitter van de Nederlandse onderhande
lingsdelegatie, jhr.mr.H.F.L.K. van Vredenburch, was wel aanwezig ter begroeting, maar is 
niet op deze foto gezet. (Foto Anefo)
Opvatting Beel over aanpak Indonesische kwestie, onmiddellijk na zijn aankomst in Indië: 
zie ommezijde.
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Beel over Indië vanuit Indië, december 1947 (zie foto ommezijde):
"Aandrang om te komen tot omgaand Negaravorming en federale Regering, vooral ook in Sumatra 
zeer groot. Te langdurige besprekingen met de Republiek zouden leiden tot verlies van vertrouwen. 
Men wenste deze federatie met doch - indien niet op zeer korte termijn mogelijk - voorlopig zonder 
Republiek. Vandaar mijn appeal. Het zou psychologisch bezien totaal fout zijn om gunstig ogenblik te 
verzuimen zodat voorlopige vorming ook zonder Republiek ernstig zal moeten worden overwogen.... 
Heb tevens gelegenheid benul wijzen op Unie, vrijwillig aanvaard. Bespreking eerstdaags te Batavia 
met Nederlandsch-lndische Regering en Ministers te voeren, zou moeten leiden tot strakke omlijning 
beleid binnen enge tijdslimieten zulks onder meer met betrekking tot militair financieel en economi
sche moeilijkheden. De daarna met CGD te voeren bespreking zal hiermede rekening moeten houden 
(Beel over zijn kort na aankomst in Indië op 19 december 1947 voor radio-Medan gehouden rede in 
een telegram aan de ambassadeur in Washington Van Kleffens, 21 december 1947, in: Drooglever XII, 
nr.140)
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politiële actie door de landvoogd kon worden erkend en aan Nederlandse 
kant als een hoopvol teken voor de mogelijkheden van het "Linggadjati"- 
concept in de gegeven omstandigheden werd gezien. Het was dan ook niet 
toevallig dat Beel voor radio-Medan op 19 december 1947 een in overleg met 
de sedert begin december 1947 in Indië aanwezige Neher samengestelde re
devoering heeft gehouden, waarin onder meer de Republiek werd gevraagd 
op korte termijn te beslissen om deel te nemen aan de voorgenomen staat
kundige opbouw van Indonesië, de spoedig te realiseren federatieve inrich
ting van Indonesië en de vrijwillig overeen te komen Unie: "Het zou ten 
zeerste zijn te betreuren indien dit appèl, dit laatste appèl, niet werd ver
staan."1053 De Republiek heeft deze redevoering, die door velen (zoals Van 
Vredenburch) in het Nederlandse kamp een complete verrassing is geweest, 
gezien als een ultimatum. De schrik zat er bij de Republiek, na de politiële 
actie van 1947, goed in. Uit de woorden van Beel sprak het toegenomen zelf
vertrouwen aan Nederlandse kant op velerlei gebied, niet in het minst op 
financieel-economisch gebied. Want hoewel op korte termijn de deviezen- 
problemen veel hoofdbrekens kostten, werkte het land met succes aan de 
wederopbouw en het herstel, dank zij de Wereldbanklening-1947. Ameri
kaanse (Marshall-)hulp voor 1948 en volgende jaren kwam steeds dichterbij. 
Indien de deviezenproblemen konden worden opgelost, stond niets meer de 
verdere groei van de Nederlandse economie in de weg. Het land leek er 
ogenschijnlijk beter voor te staan dan in het voorjaar van 1947, toen een som
bere deviezennota van minister Lieftinck ook de grenzen van de Indië- 
politiek aangaf. Dat het kabinet eind 1947 Lieftinck had tegengehouden om 
het Nederlandse volk nogmaals te confronteren met een slechte boodschap 
over de deviezentoestand op korte termijn, was de Republiek onbekend. 
Evenmin moet Djocja precies op de hoogte zijn geweest van de haast die 
Nederland had om een akkoord te bereiken in het zicht van de eigen militai
re uitputting in Indië in de loop van 1948, al waren de benarde financiële 
omstandigheden van het land wel bekend. Maar Djocja moet wel beseft heb
ben dat er voor het door Nederland voor Indonesië gewenste model gunstige 
ontwikkelingen waren, die Beel niet heeft willen laten lopen. Djocja werd in 
de redevoering van Beel niet zozeer bedreigd, als wel geconfronteerd met 
een dwingende keuze om niet op achterstand gezet te worden. Beel heeft er
op willen wijzen dat niet steeds op de Republiek kon worden gewacht bij de 
realisatie van de federatie in Indonesië, hetgeen hij nog eens mondeling te
genover de vice-premier van de Republiek Setyadjit op 30 december 1947 
heeft herhaald. Beel heeft Setyadjit ook voorgehouden dat de bezette gebie
den, voor zover daar geen autonome (negara) of semi-autonome (daerah) 
eenheden waren gevormd, onder de voorlopige federale regering zouden 
worden geplaatst, teneinde voor de bevolking de gelegenheid te openen zich 
na volledig herstel van orde, rust en zekerheid over de door haar gewenste 
status uit te spreken.1054
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Van die door Beel gekoesterde ontwikkelingen was het vooral de aanzet 
tot een eigen autonome bestuursorganisatie voor West-Java (negara-status), 
zoals die eind 1947 op een tweetal conferenties was uitgetekend, die aan Ne
derlandse kant na de tamelijk spontane en kleinschalige beweging op Oost- 
Sumatra (de ontwikkelingen op politiek gebied op het inmiddels geheel door 
het Nederlands gezag gecontroleerde eiland Madoera behoefden nog enige 
tijd) als een voorbeeldige vorm van de voorgenomen consolidatie van het 
bezet gebied binnen de lijnen van de beginselen van "Linggadjati" werd be
schouwd. Het ging hier immers om een belangrijk gebied met ca. 12 miljoen 
inwoners. Aan Nederlandse kant werden de ontwikkelingen op West-Java 
als beste bewijs gezien voor de federale gedachte. Naar Jonkmans analyse 
tegenover zijn hoogste ambtenaren op O.G. betrof het hier namelijk het be
wijs van de opkómst van de constructieve Indonesiërs tegenover de opsténd 
van de Republiek. Aan republikeinse kant beschouwde men de West-Java- 
beweging als een exemplarische schending van het aan de Republiek toege
kende gezagsgebied (art. 1 van het Akkoord van Linggadjati) en de bepaling 
daarbij van de samenstellende delen van de federatie (namelijk: de Repu
bliek, Borneo en de Grote Oost, al was ook het recht van de bevolking van 
enige gebiedsdelen vastgelegd om langs democratische weg de wens naar 
een andere plaats binnen de VSI te uiten, zie art. 4.1 van het Akkoord). De 
Republiek zag derhalve alle reden om hierover bij de CGD een klacht in te 
dienen. De Republiek kon dan wel het vertegenwoordigend karakter van de 
politieke beweging op West-Java betwisten, maar niet het feit loochenen dat 
zelfs voormalige republikeinse ambtenaren meewerkten aan de opbouw van 
een afzonderlijke status van dit gebied.1055 Toch een Nederlands succes of 
een handige poging van plaatselijke bestuurders een voorlopige voorziening 
voor dit deel van het bezette gebied te realiseren?

De ontwikkelingen op West-Java waren in september 1947 gestart met een 
oproep van de Recomba van West-Java, de hiervoor vermelde Abdulkadir, 
aan een 50-tal Indonesiërs uit de verschillende regentschappen in dit gebied 
voor een conferentie (een soort oud-Javaanse familieraad), teneinde te ko
men tot een grondslag voor een politieke organisatie. Die 50 personen waren 
voor het merendeel in overheidsdienst en in het onderwijs werkzaam en 
konden worden geacht representatief te zijn voor de verschillende regent
schappen, groepen en godsdiensten. De bestaande politieke groepen, zoals 
de eerder genoemde Pasoendan-beweging, waren genegeerd, omdat die als 
te weinig representatief en te particularistisch golden, of zij hadden zich be
wust gedistantieerd van dit gebeuren.1056 Abdulkadir heeft met zijn, natuur
lijk in overeenstemming met de Nederlands-Indische regering genomen, ini
tiatief de afwachtende houding van de Indonesiërs in een belangrijk bezet 
gebied willen doorbreken en het (geringe) risico van een voor Nederland on
gunstige uitspraak van de te houden conferentie bewust genomen.1057 Van 12 
tot 19 oktober 1947 werd aldus de eerste West-Java-conferentie in Bandoeng 
gehouden. De vergaderden toonden zich voorzichtig. Gezien de politieke
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situatie van dat moment achtten de aanwezigen de tijd voor een definitieve 
regeling van de status van West-Java niet gekomen; wel werd gevraagd om 
op kort termijn een conferentie bijeen te roepen voor de instelling van een 
voorlopige eigen bestuursorganisatie op democratische grondslag conform 
de lijnen van het Akkoord van Linggadjati, waarvoor een contactcommissie 
werd verlangd. De Nederlandse regering kon met deze uitslag instemmen, al 
heeft minister Mansholt in de ministerraad van 20 oktober 1947 twijfel geuit 
aan het vertegenwoordigend karakter van deze conferentie en erop aange
drongen het tijdelijk karakter van de beoogde organisatie te onderstrepen.1058 
Dat Van Mook officieel zijn waardering uitsprak voor de resolutie van de 
eerste West-Java-conferentie en de Permanente Contactcommissie voor 
West-Java officieel als gesprekspartner erkende, was vanzelfsprekend.1059 
Van 15 tot 20 december 1947 volgde de tweede West-Java-conferentie in Ban
doeng, waarvoor 154 van de 170 uitgenodigde personen (112 Indonesiërs, 
waaronder voormalige republikeinse bestuurders, 16 Nederlanders, 19 Chi
nezen, 8 Arabieren; voor de helft van het totaal gouvernementsambtenaren) 
zijn komen opdagen. Hoewel van republikeinse zijde was getracht de confe
rentie te hinderen en te beïnvloeden - zoals door het uiten van dreigementen 
(ook via de radio) en ordeverstoringen -, kon de bijeenkomst door Neder
landse bril bekeken succesvol worden genoemd. Zonder tegenstemmen 
werd een resolutie aanvaard, waarin werd gevraagd dat in de derde West- 
Java-conferentie een voorlopige regering voor West-Java zou worden inge
steld, gebaseerd op de status van negara en een volksvertegenwoordiging. 
Met deze conferentie werd een fait accompli geschapen met verstrekkende 
politieke en militaire gevolgen. Van Mook verklaarde op de slotzitting dat de 
Nederlandse troepen zeker niet zouden worden teruggetrokken uit gebieden 
waar zij politietaken vervulden, zolang de republikeinse regering geen einde 
had gemaakt aan haar terreur en de politietaak niet kon worden overgedra
gen aan een goed gedisciplineerde politiemacht in de betrokken gebieden. 
Dat hij in deze omstandigheden de besprekingen met de Republiek weinig 
kans gaf, was een realistische inschatting. Binnen de Nederlandse regering 
werden de verschillende consequenties van bewegingen als die op West-Java 
wel onderkend. Voor minister Vos bijvoorbeeld was de uitslag van de twee
de West-Java-conferentie reden zich in het kabinetsberaad van 22 december 
1947 af te vragen of een verdeling van Java in verschillende staten econo
misch mogelijk en verantwoord was.1060 Het was een kanttekening die mi
nister Drees aan de andere kant van de aardbol in Indië op diezelfde dag in 
een bespreking tussen de ministers Beel, Neher en hemzelf met de civiele en 
militaire top in Indië te berde heeft gebracht. Men moest zich toch ook vol
gens Drees gaan afvragen, welke plaats de Republiek in de federatie werd 
toegekend. Het was immers onmogelijk overal volksstemmingen te houden 
en ondeugdelijk alles te versplinteren.1061 Niettemin is de derde West-Java- 
conferentie - al schijnt Van Mook vanwege de mogelijke repercussies ervan 
op de verstandhouding met de Republiek na de Renville-overeenkomsten
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geaarzeld te hebben1062 - gewoon doorgegaan en wel van 23 februari tot 5 
maart 1948, te Bandoeng. De door deze conferentie ingeleide vestiging van 
een voorlopige eigen negara, waarvoor de naam Pasundan werd gekozen, op
24 april 1948 als zodanig door de landvoogd bij decreet erkend, heeft de no
dige internationale verwikkelingen uitgelokt.1063 De Republiek heeft in de 
VR beklag gedaan over deze deelstaatvorming, die in strijd zou zijn met de 
gemaakte afspraken op de Renville. De VR heeft daarop de CGD opgedragen 
over de ontwikkelingen in West-Java te rapporteren.1064 Op deze en andere 
verstoringen in de relatie tussen Nederland en de Republiek na de Renville— 
overeenkomsten (onder meer de schepping van deelstaten op Oost-Sumatra 
en Madoera) zal nog nader worden ingegaan. Dat de Republiek vanaf het 
begin van de bijeenroeping van de West-Java-conferentie deze actie op bezet 
republikeins gebied als een door de Nederlanders opgezette anti-republi- 
keinse schijnvertoning heeft beschouwd, was geen verrassing.

Na de radiorede van Beel en de tweede West-Java-conferentie had de Re
publiek zich eind december 1947 ook geërgerd aan de oprichting van het Ko- 
mite Indonesia Serikat (Comité Indonesische Federatie), dat zich eind 1947 
had gepresenteerd en slechts een kort bestaan heeft geleid (tot zekerheid was 
verkregen over de definitieve instelling van een Voorlopige Federale Rege
ring, die op 9 maart 1948 plaats vond). Twaalf vertegenwoordigers van niet- 
republikeinse gebieden van Indonesië (onder wie Abdulkadir) verklaarden 
zich voorstander van een spoedige opbouw van Indonesië en wel door de 
schepping op korte termijn van de VSI volgens het federatief beginsel op 
democratische grondslag. De samenwerking met Nederland werd noodza
kelijk geacht, al kon uit het programma van dit Comité worden gelezen dat 
de Unie tussen de VSI en het Koninkrijk niet meer moest zijn dan een - zij het 
innige - volkenrechtelijke band. Daarnaast werden fraaie vooruitstrevende 
economische en sociale programmapunten geformuleerd, het onderwijs toe
gejuicht en de vrijheid en gelijkheid van godsdienst onderstreept.1065 De Re
publiek zag hierin gemakkelijk de hand van Batavia. Over al deze zaken 
deed Djocja beklag bij de CGD en vroeg om stopzetting van vijandelijkheden 
op politiek en economisch gebied, naast hetgeen waarover al onderhandeld 
werd: het "cease fire".1066 Het was een handige manceuvre van de Republiek 
om de Nederlandse beschuldigingen jegens Djocja van allerlei vormen van 
vijandelijkheden te pareren. Het punt was wel dat met deze republikeinse 
klacht de sfeer aan de onderhandelingstafel niet werd verbeterd.

Helemaal zonder hoop was men aan Nederlandse kant ook weer niet. Ne
her kon aantekenen dat het Amerikaanse CGD-lid op 21 december 1947 in 
beginsel akkoord kon gaan met het Nederlandse voorstel om de Van-Mook- 
lijn als demarcatielijn te nemen. Hij verlangde wel dat Nederland niet zou 
trachten de Republiek door allerlei afscheidingsbewegingen voor het blok te 
plaatsen. Nederland deed er volgens Graham goed aan de CGD de volle 
waarde toe te kennen.1067 Een dag later liet Van Zeeland aan Van Vreden
burch weten dat het onaanvaardbaar was dat de CGD na enkele maanden
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werk nog niets gedaan had ter bescherming van leven en goed. Hij erkende 
dat Nederland formeel niet aan de resoluties van de VR gebonden was. Dat 
Nederland derhalve gedwongen kon worden de eigen verantwoordelijkheid 
uiteindelijk de doorslag te laten geven, heeft Van Zeeland daarmee impliciet 
onderschreven.1068 Hij heeft zich derhalve ingespannen om oplossingen 
buiten de CGD te voorkomen, wel wetend dat Graham onder druk van het 
State Department wel zou bijdraaien en de Australiër vervolgens wel kon 
worden "overruled". De Republiek, zo wist men aan Nederlandse kant op 
dat moment, was door Engeland en India gemaand op zo kort mogelijke 
termijn tot een oplossing van de problemen te komen. De republikeinen 
konden dan wel hopen via de CGD bij een systematische behandeling van 
het Akkoord van Linggadjati een voor de Republiek gunstiger uitleg van het 
Akkoord te verkrijgen (arbitrage de facto), maar de tijd begon toch ook voor 
Djocja te dringen. Hernieuwd militair optreden van Nederlandse zijde kon 
niet geheel worden uitgesloten.1069 De republikeinse regering moet zich ook 
bewust zijn geweest van de gevolgen van de Nederlandse financiële proble
men, die de regering in Den Haag wel eens konden dwingen dan maar door 
te tasten. Het woord was derhalve aan de CGD.

Op 23 december 1947 kon Van Vredenburch "Den Haag" melden dat de 
CGD aan de beide partijen nieuwe voorstellen zou doen. Op Kerstmorgen,
25 december 1947, vergaderde de CGD over een aantal stukken. Het voor
naamste stuk was afkomstig van de Belgische groep in de CGD, waarop de 
Amerikanen en de Australiërs hadden gereageerd. De vertegenwoordiger 
van België had in een memorandum, gedateerd 21 december 1947, de situatie 
van de CGD tegen de achtergrond van de impasse in de onderhandelingen 
tussen de twee betrokken partijen helder uiteengezet. De conclusie van dit 
document was dat actie geboden was. Vastgesteld moest worden dat de gue- 
rilla doorging, de partijen kennelijk scherper tegenover elkaar stonden, de 
drang van Nederland om terwille van de bescherming van leven en goed 
eigen oplossingen te zoeken groot was, de federatief-regionale bewegingen 
in Indonesië de politieke kaart van de archipel wijzigden en de situatie bin
nen de Republiek verslechterde. Gegeven deze feiten was het niet ondenk
baar dat, als deze zaken op hun beloop werden gelaten, een mislukking van 
het werk van de CGD onder ogen moest worden gezien. Dat was niet in het 
belang van de V.N. en van de beide partijen, aldus Van Zeeland. De V.N. 
zouden aan geloofwaardigheid bij het oplossen van conflicten inboeten, 
waarmee het hele idee van een V.N. gemoeid was. Nederland zou dan on
getwijfeld een eigen oplossing - voortzetting van de politiële actie - kiezen, 
die slechts tijdelijk voordeel kon brengen; voor de Republiek zou een derge
lijke oplossing het einde van de eigen staatsvorm betekenen en een tijd van 
grote moeilijkheden voor de bevolking inluiden. Dat de CGD aan de Repu
bliek duidelijk moest maken dat de CGD geen beschermengel van Djocja kon 
en mocht zijn, was voor Van Zeeland in dit verband vanzelfsprekend. De 
zaak kon nog ten goede worden gekeerd, indien werd aangepakt. De guerilla
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moest binnen enkele uren kunnen worden gestopt; een wapenstilstand 
moest binnen enkele dagen kunnen volgen. Op basis hiervan en onder ge
bruikmaking van de aanwezigheid van de Nederlandse ministers in Indië 
zouden dan de overige zaken moeten kunnen worden geregeld. Om de wa
penstilstand te bereiken achtte Van Zeeland beslissingen over twee zaken 
nodig: de guerilla en de bepaling van de demarcatielijn. Van Zeeland gaf de 
Nederlanders gelijk dat de bescherming van leven en goed prioriteit behoor
de te hebben. Het feit dat de Republiek op het Nederlandse verzoek tot on
middellijke stopzetting van de vijandelijkheden niet was ingegaan, pleitte 
volgens hem tegen Djocja. Het leek erop dat de guerilla bewust als politiek 
instrument door de Republiek werd gehanteerd. De Nederlandse argumen
ten om niet onmiddellijk al het bezette gebied prijs te geven, konden door 
Van Zeeland op grond van gegevens van zijn militaire adviseurs worden ge
billijkt. Hij achtte het uit humanitaire overwegingen onjuist de plaatselijke 
bevolking bij een overhaaste Nederlandse aftocht bloot te stellen aan aller
hande wraakacties van de tegenpartij; een dergelijke aftocht uit de bezette 
gebieden zou bovendien gezien de omstandigheden een staakt-het-vuren 
illusoir maken. Van Zeeland kwam derhalve, uitgaande van de VR-resolutie 
van 1 november 1947, tot de conclusie dat een bestand alleen mogelijk was 
als werd uitgegaan van de bestaande frontlijnen. Van Zeeland wenste der
halve de Van-Mook-lijn als demarcatielijn aangemerkt te zien. Deze lijn zou 
een tijdelijk karakter hebben en geen politieke inhoud mogen hebben. Beide 
partijen zouden derhalve het volste recht hebben om deze lijn nader politiek 
te toetsen. Het ging Van Zeeland om het bereiken van een tijdelijke voorzie
ning, die overleg tussen de beide partijen mogelijk moest maken. Van Zee
land stelde de CGD voor om de beide partijen informeel om hun reacties te 
vragen op een ontwerp-voorstel dat moest inhouden: de waarschuwing dat 
de beide partijen uiteindelijk verantwoordelijk waren voor de resultaten van 
het overleg; de herinnering aan inhoud en bedoeling van de VR-resolutie 
van 1 november 1947; de aanbeveling om de CGD-voorstellen tot onmiddel
lijke stopzetting van de vijandelijkheden te tekenen en toe te passen, alsook 
op basis van de gewisselde stukken vervolgens een bestand te formuleren en 
voor akkoord te verklaren. Tenslotte zou het CGD-document moeten aanbe
velen om na de bestandszaken zich te wijden aan een politiek akkoord.1070

Het Belgische stuk moet ongetwijfeld indruk hebben gemaakt. Met dit 
memorandum werd geprobeerd discussies over een aantal zaken over te 
slaan en een bestand met een sprong voorwaarts te realiseren, al zaten er 
natuurlijk wat haken en ogen aan de Belgische plannen. Zo bood Graham, 
die tot dan toe op basis ook van adviezen van Amerikaanse officieren- 
adviseurs het standpunt had ingenomen dat de Nederlandse troepen zonder 
meer moesten terugkeren naar hun uitgangsstellingen bij het begin van de 
politiële actie, in zijn commentaar geen principiële tegenstand tegen de voor
stellen van Van Zeeland. Kort tevoren was de Amerikaan nog geïnstrueerd 
om de Nederlandse wens tot onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkhe-
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den te respecteren. Het Belgische voorstel deed dit. Graham wenste als aan
vulling op dit voorstel een regeling voor het herstel van het handelsverkeer 
over en weer, de vastlegging van de politieke status quo in republikeins ge
bied (geen verdere ontwikkeling van deelstaten of zelfstandige regio's) voor 
de duur van de politieke onderhandelingen op de Renville, de terugtrekking 
van de troepenmachten en vervanging ervan door een gemengde politie
macht onder V.N.-toezicht na de totstandkoming van een politiek akkoord, 
herstel van het burgerlijk bestuur naar de stand van 20 juli 1947 bij een poli
tiek akkoord, de bepaling van een termijn van zes maanden na de onderte
kening van een politiek akkoord voor het bespreken van de politieke toe
komst ter inleiding van de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht. De 
Australiër Critchley wilde de Van-Mook-lijn als basis voor een (tijdelijk) be
stand wel accepteren, behoudens in die gebieden waar CGD-onderzoek de 
aanwezigheid van aanzienlijke republikeinse formaties zou kunnen bewijzen 
(Zuid-, West- en Midden-Java). Aan de hand van dit CGD-onderzoek zou 
het gedemilitariseerd gebied moeten worden vastgesteld. In dit gebied (10 
km. breed) moest een gemengde politiemacht de orde handhaven onder 
CGD-supervisie. De CGD moest behulpzaam zijn bij het herstel van het han
delsverkeer. De Republiek zou moeten worden verplicht de bevolking van 
de getroffen maatregelen op de hoogte te stellen.1071

Op 25 december 1947 kwam de zogeheten "Christmas draft message" van 
de CGD gereed, conform de door Van Zeeland bedoelde lijnen en met aan
vullingen zoals door zijn mede-CGD-leden voorgesteld. De eigenlijke bood
schap ging vergezeld van twee aangehechte voorstellen, een ter verwezenlij
king van het bestand en een met suggesties voor beginselen als grondslag 
van een politiek akkoord. De boodschap behelsde de door Van Zeeland 
voorgestelde waarschuwingen en nodigde de partijen uit "to reconsider, 
immediately, the whole problem with greater realism, with reciprocal tole- 
ration, and with renewed emphasis on all the human aspects of the dispute". 
Met het oog op de bescherming van leven en goed dienden de partijen bij 
overeenkomst instructies te geven om de beoogde bescherming te doen na
komen. Vervolgens moest, conform het aangehechte voorstel, een wapenstil
stand worden overeengekomen. Beide regelingen zouden voor eind decem
ber, los van het bereiken van een politieke overeenkomst, moeten kunnen 
gelden. Tenslotte stelde de CGD voor dat beide partijen realistisch en in ge
matigde termen de eigen politieke wensen op papier zouden zetten, waar
voor de CGD zelf twee reeksen voorstellen leverde, in de Kerstboodschap de 
opsomming van de beginselen van "Linggadjati" zoals die door beide partij
en volgens de CGD werd erkend - namelijk: onafhankelijkheid van de Indo
nesische volkeren, samenwerking tussen de volkeren van Nederland en In
donesië, soevereine status voor Indonesië op federale basis op grondslag van 
een democratisch tot stand gebrachte grondwet, unie tussen de VSI en ande
re delen van het Koninkrijk der Nederlanden onder de Kroon - en in een an-
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nex een achttal voorstellen over hetgeen moest worden nagelaten of in een 
bepaalde periode moest worden afgewikkeld.

De CGD beval als basis voor een wapenstilstand het volgende aan. De 
demarcatielijn bij een"stand fast and cease fire order" zou de Van-Mook-lijn 
zijn, onder voorbehoud voor West-Java, waar nader onderzoek tot vaststel
ling van de demarcatielijn (met het oog op serieuze "pockets") zou moeten 
leiden. De bepaling van de gedemilitariseerde zones langs de demarcatielijn 
zou in geen geval enige aantasting van de rechten, claims of positie van een 
van de beide partijen betekenen. Beide partijen zouden bij aanvaarding van 
het voorgaande militaire assistenten door de CGD krijgen toegewezen, ten
einde meldingen over incidenten te kunnen verwerken en doorverwijzen. In 
de gedemilitariseerde zones zou politie (of strijdkrachten met politiële taken 
onder civiele leiding) van beide partijen in afwachting van een politieke re
geling opereren, waarbij de militaire adviseurs van de CGD een rol zouden 
spelen bij de coördinatie van de politiële werkzaamheden. De betrekkingen 
(handel; verkeer) tussen alle gebieden zouden zoveel als doenlijk worden 
hersteld; beperkingen hierop zouden door beide partijen, zo nodig met as
sistentie van de CGD, moeten worden overeengekomen. De regeling zou 
mede betrekking hebben op de reeds eerder in beginsel door beide partijen 
aanvaarde punten (staken propaganda en militaire communiqués; bevorde
ren van voorlichting over de wapenstilstand; toelating militaire waarnemers; 
uitwisseling krijgsgevangenen). Zodra deze bepalingen zouden zijn aan
vaard, zouden de militaire assistenten van de CGD met vertegenwoordigers 
van beide partijen onderzoek doen naar het bestaan van republikeinse een
heden achter de Nederlandse linies. Zouden deze groepen worden aange
troffen, dan zouden die eenheden worden teruggetrokken, zoals ook zou 
dienen te geschieden met de militairen van beide partijen in de gedemilitari
seerde zones.

Konden de voorstellen van de CGD voor een wapenstilstand niet ongun
stig voor Nederland worden genoemd, het venijn voor Nederland stak in de 
acht politieke beginselen die de CGD op tafel heeft gelegd. Na het eerste ar
tikel betreffende de aanvaarding van de hulp van de CGD bij het bereiken 
van een politiek akkoord tussen de partijen, volgde de bepaling dat in af
wachting van een politieke regeling beide partijen zich zouden onthouden 
van directe of indirecte acties bij de organisatie van staten of de bepaling van 
de politieke relaties van gebieden op Java, Sumatra en Madoera tot de VSI. 
Na ondertekening van het politieke akkoord zou het burgerlijk bestuur, dat 
op 20 juli 1947 functioneerde, binnen drie maanden moeten zijn hersteld en 
gelijktijdig de Nederlandse strijdkrachten moeten zijn teruggetrokken op de 
uitgangsstellingen van 20 juli 1947. Beide partijen zouden bij het bereiken 
van een politiek akkoord een regeling moeten treffen voor de vermindering 
van de wederzijdse strijdkrachten. Tegelijk zouden ook alle verbindingen 
moeten worden hersteld. Een regeling zou moeten worden getroffen voor 
het houden van vrije politieke discussies na zes maanden tot een jaar na on-
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dertekening van een politiek akkoord, waarna vrije verkiezingen over de 
zelfbeschikking van de bevolking ten opzichte van de Republiek en de VSI 
zouden moeten volgen. Een democratisch gekozen grondwetgevende verga
dering zou de grondwet van de VSI moeten vaststellen. De V.N. zouden de 
aanloopperiode tot en met de uiteindelijke vorming van de VSI moeten be
waken.1072

Voor de Nederlanders die zich over dit ontwerp-memorandum van de 
CGD hebben gebogen - naast Jonkman, Neher en Drees, vooral Beel, Van 
Mook, Spoor en Van Vredenburch - was het eerste voorstel acceptabel, het 
tweede niet. Het leek erop dat uit het Akkoord van Linggadjati, waarin de 
hele staatshervorming een geheel vormde, enkele punten zonder onderlinge 
samenhang waren gelicht. De Nederlandse verantwoordelijkheid als soeve
reine natie in de overgangsperiode was weggevallen en de positie van de 
Republiek tot een gelijke aan die van Nederland opgevijzeld. De niet- 
republikeinse bewegingen in bezet gebied, vruchten van de Nederlandse 
verantwoordelijkheid naar Nederlandse uitleg, werd eigenlijk geen stem ge
gund. De terugtrekking van de Nederlandse troepen uit de bezette gebieden 
zou vrije verkiezingen volgens de Nederlandse analyse illusoir maken. Be
sloten werd de Republiek voor te zijn en de voorstellen van de CGD con
structief te benaderen, waarbij het eerste voorstel (over het staakt-het-vuren) 
zoveel mogelijk zou worden aanvaard en voor het tweede voorstel een alter
natief moest worden uitgedacht. Men wist immers ook dat de CGD het in
tern over de politieke voorstellen oneens was geweest.1073 Van Mook en Van 
Vredenburch hebben zich aan de beantwoording van de voorstellen van de 
CGD gezet. Op 27 december 1947 was dit antwoord gereed.1074

Het Nederlandse antwoord aanvaardde de bestandsvoorstellen groten
deels. Betwist werd de uitzondering van West-Java bij het bepalen van de 
demarcatielijn. Verder dan het noemen van een "pocket" met republikeinse 
eenheden in de Zuid-Oost Preanger was Djocja ondanks herhaald aandrin
gen nimmer gegaan. Evacuatie van deze troepen moest derhalve in de CGD- 
voorstellen begrepen zijn. Republikeinse functionarissen zouden niet wor
den toegelaten om bedoelde "pockets" te onderzoeken. Het sprak vanzelf 
dat de Nederlanders om bewegingsvrijheid voor de Nederlandse troepen 
met politiële taken achter de linies vroegen. Met het oog op de mogelijke ef
fecten op het onderhandelingsklimaat voor de politieke zaken achtte het Ne
derlandse antwoord een staakt-het-vuren los van een politiek akkoord nog 
steeds zeer wenselijk. Dat laatste was een logische stap, want het antwoord 
bestreed de politieke voorstellen van de CGD.

Het Nederlandse antwoord legde de oorzaak van het conflict met de Re
publiek bij twee zaken: de Republiek erkende de Nederlandse soevereiniteit 
niet; de Republiek wenste geen einde te maken aan de vijandelijkheden. De 
politiële actie was het noodzakelijk gevolg hiervan geweest. De Nederlandse 
regering hield vast aan de beginselen van "Linggadjati", zoals die nog eens 
door minister Jonkman in het debat in de Tweede Kamer op 17 december
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1947 waren opgesomd. Binnen deze beginselen paste het dan ook dat de Ne
derlandse regering ruimte had geboden voor de realisatie van de wensen 
van de plaatselijke bevolking in alle gebieden. Daartegenover stonden de 
houding van non-coöperatie van de Republiek en de voortgezette vijande
lijkheden van die kant. De Nederlandse regering liet het aan de bevolking 
over te kiezen voor de eigen toekomst en de vormgeving van de toekomstige 
federatie, maar kon vanwege de eigen verantwoordelijkheid niet onverschil
lig staan tegenover intimidatie en terreur die de vrijheid van meningsuiting 
bedreigden. In dit licht achtte de regering het CGD-voorstel uitermate scha
delijk. De Nederlandse regering was wel bereid, zoals eerder bekend ge
maakt, het bestuur over de door haar beheerde gebieden over te dragen aan 
een interimregering. Met de andere punten had Nederland minder moeite. 
Voorgesteld werd dat de CGD het politieke stuk zou intrekken. De beide 
partijen zouden hun visie op een politieke oplossing in memoranda moeten 
indienen als uitgangspunten voor een politieke discussie. Intussen zouden 
de militaire voorstellen in de praktijk kunnen worden gebracht en ge
toetst.1075

Het Nederlandse antwoord werd niet op de Renville, maar op een Neder
lands schip overhandigd aan de CGD: de Willem Ruys, het gloednieuwe 
vlaggeschip van de inmiddels "Koninklijk" gedoopte Rotterdamsche Lloyd 
dat op zijn op 2 december 1947 aangevangen "maidentrip" naar Indonesië 
had afgemeerd in Tandjong Priok. Dit schip, genoemd naar de op 15 augus
tus 1942 door de Duitse bezetter gefusilleerde directeur van deze rederij en 
symbool van de wederopbouw en kracht van het land, stond de Nederlandse 
autoriteiten, met 500 gasten onder wie de CGD en de vertegenwoordigers 
van deelstaten (zoals Oost-Indonesië) en -gebieden (geen vertegenwoordi
gers van de Republiek), voor een rondvaart in de Javazee van 26-28 decem
ber 1947 ter beschikking.1076 Deze tocht hebben de Nederlandse gezagsdra
gers en onderhandelaars nuttig gebruikt. In conferenties met de CGD gedu
rende de boottocht hebben Beel en Van Mook de Nederlandse visie op de 
staatkundige vernieuwing, zoals door "Linggadjati" vastgelegd en naar Ne
derlandse interpretatie bedoeld, nog eens uiteengezet om daarmee het poli
tieke voorstel van de CGD eens te meer van tafel te kunnen vegen. Beel heeft 
de soevereiniteit van de VSI, gelijk op met Nederland en verbonden in de 
Unie, derhalve de niet-soevereine status van de Republiek, onderstreept; Van 
Mook heeft de vrije keuze van de bevolking en de noodzaak van een federale 
inrichting van de VSI onder de aandacht van de CGD gebracht. De wens tot 
eigen politieke organisaties onder de bevolking was echt, aldus Beel, en kon 
worden gecontroleerd. Het was aan de Republiek om snel met de politieke 
organisatie van de VSI mee te doen; er kon niet eindeloos worden gewacht. 
Beel deed een beroep op de CGD om een einde te maken aan de geweldda
digheden van de kant van de Republiek: zonder een staakt-het-vuren was 
een politieke overeenkomst tussen de betrokken partijen onmogelijk. Het 
was Drees die de beoogde overdracht van het gezag aan een interimregering
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Op deze foto, genomen aan boord van de Willem Ruys tijdens de rondvaart met 500 geno
digden in de Javazee van 26 tot en met 28 december 1947, zijn de minister-president 
dr.L.J.M. Beel (geheel links) en de commandant der zeemacht in Nederlands-Indië, vice- 
admiraal A.S. Pinke (midden), naast een niet-gëïdentificeerde dame te onderscheiden. (Foto 
Anefo)
Beschrijving gebeurtenissen met Willem Ruys toen en later, alsook de toen bij admiraal Pinke 
levende opvattingen over de Indonesische kwestie: zie ommezijde.
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Over de nationale trots Willem Ruys en over de toekomst van Indië volgens admiraal Pinke (zie foto 
ommezijde):
Van 26 tot en met 28 december 1947 vond in de Javazee een rondvaart plaats van het vlaggeschip van 
de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, het ms, Willem Ruys, met aan boord 500 gasten, onder ivie de 
in Indië vertoevende leden van de Nederlandse regering, talloze leden van het civiele en militaire ge
zag in Indië, de leden van de Commissie van Goede Diensten en de vertegenwoordigers van de ver
schillende zelfstandige niet-republikeinse gebieden in Indië. De Willem Ruys, eind van de jaren der
tig op stapel gezet in opdracht van reder Willem Ruys - die de modernste oceaanstomer van zijn tijd 
wilde bouwen -, voltooid in 1947 en genoemd naar de in de oorlog door de Duitsers gegijzelde en ge
fusilleerde reder, maakte zijn maidentrip naar Indië in december 1947. Het schip heeft geen gelukkig 
gesternte gehad: het symbool van het Nederlands herstel na de oorlog had in 1953 een forse aanvaring 
in de Rode Zee met een ander befaamd Nederlands schip, de Oranje van de Maatschappij Nederland, 
werd als Achille Lauro - sedert de verkoop eind 1964 aan de gelijknamige Napolitaanse reder - in 
1985 gekaapt door leden van het Palestijns Bevrijdingsfront, die bij deze kaping de Amerikaan Leon 
Klinghoffer om het leven brachten, waarna tenslotte het einde van het cruise-schip ten gevolge van 
brand kwam in de Indische Oceaan voor de oostkust van Afrika begin december 1994.

"Wij zijn heus sterk genoeg om een voor ons gunstige regeling op te leggen, maar dan moeten wij 
vastbesloten zijn en niet twijfelzuchtig als onze regering. Want dat is wel het kernpunt in het kwade. 
De republiek is vastbesloten: de Nederlanders er uit, een eenheidsstaat onder dictoraat van Djocja en 
zij nemen alle middelen te baat om dit te bereiken. En wij zijn niet vastbesloten. Wij zijn opportunis
tisch en trachten alleen bij elke nieuwe situatie er het beste van te maken. Als wij het afleggen, is het 
niet door gebrek aan kracht, maar aan karakterzwakte. ... Hier trachten wij de Nederlandse belangen 
te redden of wil Nederland niet dat die gered worden? Laten wij er dan dadelijk mee uitscheiden. De 
Nederlandse macht ter zee is een politieke factor tegen de republiek, ik heb het in Holland ook 
betoogd. ... Ikzdl de republiek ter zee wurgen, maar U moet mij daarmee helpen." (Uit: Commandant 
der zeemacht Pinke aan Bevelhebber der Zeestrijdkrachten Helfrich, 24 januari 1948, in: Drooglever 
XII, nr.318, pp.618-619)
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van de Indonesische federatie - zo mogelijk met republikeinse vertegen
woordigers - naar voren haalde. Van Zeeland, die al onderhands aan de Ne
derlanders had laten weten dat het politieke deel van het CGD-voorstel een 
intern compromis was geweest om de CGD bijeen te houden, heeft daarop 
namens de CGD laten weten dat terwille van de bescherming van leven en 
goed een staakt-het-vuren en vervolgens een bestand los van enige politieke 
overeenkomst onmiddellijk moesten worden bereikt, waarna een politieke 
overeenkomst de zaak moest afsluiten. Van Zeeland liet hiermee merken dat 
voor hem het eerste deel van de CGD-voorstellen, dat door Nederland was 
aanvaard, voorop stond. Of het hem zou gelukken om, met behulp van het 
Nederlandse antwoord en de toelichting van Nederlandse kant aan boord 
van de Willem Ruys, zijn mede-CGD-leden - van wie vooral Graham zich op 
het schip intransigent en van wantrouwen jegens de Nederlandse bedoelin
gen vervuld toonde - over te halen de politieke voorstellen van de CGD naar 
Nederlandse wens bij te stellen was nu de grote vraag. De Republiek zou op 
30 december 1947 alle CGD-voorstellen namelijk wel aanvaarden, al werd 
het voorstel voor de demarcatielijn als "unjust and disappointing" en nadelig 
voor de belangen van de Republiek genoemd. Als voorlopige lijn in afwach
ting van een politieke regeling kon het voorstel er niettemin mee door. De 
Republiek heeft ook gemeend de samenvatting van de politieke beginselen 
van "Linggadjati", zoals door de CGD gegeven, meer te moeten aanscher
pen, zoals op het punt van de de-facto-erkenning van de Republiek terzake 
van Java, Sumatra en Madoera, de onafhankelijkheid van de gehéle Indone
sische bevolking, de soevereine status van de VSI en de vrijwillige samen
werking tussen het Koninkrijk en de VSI onder de Koning der Nederlanden 
in de betekenis van Staatshoofd. Op diezelfde 30 december 1947 werd in een 
persverklaring de Nederlandse politiek inzake Indonesië nogmaals in begin
sel uiteengezet.1077 In bijeenkomsten van de CGD met de republikeinse on
derhandelingsdelegatie en met leden van de Nederlandse regering, verge
zeld van de landvoogd en Van Vredenburch, op 1 januari 1948 zijn de stand
punten van beide partijen over de CGD-voorstellen herhaald.1078 De CGD 
heeft in het onderhoud met de Nederlanders toegegeven dat de Nederlandse 
zienswijze op de aanpak van de ingesloten republikeinse eenheden de meest 
praktische was (geen onderzoek; algehele evacuatie onder vrijgeleide). Beel 
heeft daarop aangeboden om onmiddellijk politieke besprekingen te begin
nen, nadat een wapenstilstandsakkoord was getekend. De CGD en de Ne
derlanders zagen op dat moment een uitweg uit de situatie, omdat het 
staakt-het-vuren binnen bereik leek en de Republiek en Nederland het over 
veel politieke beginselen eens waren (Nederland was bereid de formulering 
inzake de Kroon in de Unie van de republikeinen over te nemen). Het ging 
er derhalve nog om in de politieke onderhandelingen het over enkele pun
ten, waarover men het oneens was (de status van de Republiek, met haar 
buitenlandse betrekkingen, was zo een punt), eens te worden. De Indonesi
sche kwestie zag er rond oud-en-nieuw voor de Nederlandse top in Batavia

3131



Nederlands-Indië

niet zo somber meer uit. De vraag was nu hoe het definitieve memorandum 
met voorstellen van de CGD zou komen te luiden.1079

Terwijl de CGD zich aan het werk zette voor een definitief voorstel op mi
litair en politiek gebied, ging ook de Nederlandse top op oudjaar-1947 in 
Batavia in conclaaf en wel over de militaire kant van de Indonesische me
daille. Het ging er niet alleen om de eerder genoemde besluiten van de rege
ring over aflossing en demobilisatie van de troepen in Indië (zie in dit hoofd
stuk onder par. IV.c: "Batavia" wenst de militaire kaart achter de hand te houden 
en "Den Haag" volgt moeizaam) met de verantwoordelijke militairen nog eens 
te bespreken, maar ook om een schatting te maken van de militaire "rek" in 
Indië voor de eerste maanden van 1948. Dat was immers van vitaal belang 
met het oog op de onderhandelingspositie van Nederland, zeker op een 
moment dat de bemiddelende instantie onaanvaardbare politieke voorstellen 
had gedaan. Kon Nederland nog het heft in eigen hand nemen of diende 
men zich voor te bereiden op een gedwongen politieke nederlaag? De mili
tairen hebben proberen aan te tonen dat loslaten van bepaalde gebieden bij 
handhaving van het aflossings- en demobilisatieschema in de gegeven om
standigheden onontkoombaar was. Het kwam erop neer dat Spoor er voor 
pleitte alles te doen om de steun van de bevolking te winnen. Op dat mo
ment kon men immers tegen de agressie niets ondernemen, waardoor de 
plaatselijke bevolking was gaan twijfelen aan de ernst van de Nederlandse 
bedoelingen. Alleen een militair bestand zou een oplossing bieden om de 
posities te handhaven. Voor Spoor stond vast dat Nederland geen gebied 
mocht ontruimen, dat was politiek onmogelijk en onzedelijk tegenover de 
bevolking. Van Mook ging nog verder: ontruiming van bezet gebied bete
kende de inleiding op de ontruiming van geheel Indonesië. De bevolking 
zou dan immers alle vertrouwen in het Nederlandse gezag verliezen. Zijn 
stelling kwam er op neer dat, bij een mislukking van de bestandsbesprekin- 
gen, Nederland zijn vrijheid moest hernemen en wellicht gebruik kon en 
moest maken van de fricties binnen de Republiek om naar Djocja op te ruk
ken. De aanwezige ministers moeten deze argumenten vertrouwd in de oren 
hebben geklonken: in augustus 1947 had "Batavia" immers ook al bepleit 
door te stoten naar Djocja (par. IV.a.). Evenals in augustus 1947 heeft Drees 
in dit beraad "Batavia" niet willen volgen. Met Jonkman heeft hij de verga
dering eraan herinnerd dat er slechts besloten was tot een beperkte actie, 
waarna verder zou worden beslist. Het had er echter veel van weg dat daar
na te veel was gezet op de kaart van de tocht naar Djocja alvorens te beslis
sen tot consolidatie van de bezette gebieden met alle gevolgen van dien. Op 
dat moment achtte Drees een doorstoot naar Djocja onmogelijk, vanwege de 
te verwachten repercussies in de V.S., Van dat land was Nederland volgens 
hem economisch (invoer) en financieel (deviezen) te zeer afhankelijk. N e
derland kon geen politiek voeren, die Amerika niet op een of andere manier 
aanvaardde. Als Amerika zich zou keren tegen een tocht naar Djocja, zou 
Nederland binnen 24 uur moeten capituleren. Dat zou onmiddellijke ont-
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Minister-president dr.L.J.M. Beel bezocht tijdens zijn verblijf in Nederlands-Indië eind de
cember 1947 - begin januari 1948 verschillende eenheden van de Nederlandse strijdkrachten. 
Op de foto de minister-president (links) in een soldatenkeuken, samen met minister L. N e
her (2e van rechts), die bestemd voor een functie in een met de landvoogd te vormen colle
giaal orgaan in Indië zou blijven (Neher werd met de ondervoorzitter van de Nederlandse 
onderhandelingsdelegatie Van Vredenburch met ingang van 1 maart 1948 benoemd tot Ge
delegeerden van het Opperbestuur in Indonesië). (Foto ANP)

"De Minister-President acht het van het grootste belang, dat een beslissing spoedig valt. De Deelsta
ten dringen steeds meer aan op spoed en dagelijks gaan er nog kostbare mensenlevens verloren. Deze 
toestand is onhoudbaar. Er heeft zich in de afgelopen maanden een rijpingsproces te onzen gunste 
voltrokken. Indien wij daarvan niet op tijd de vruchten plukken, zijn zij verloren. ... Indien opgetre
den zou moeten worden, zou dit in verband met het aflossen der troepen slechts mogelijk zijn vóór 15 
Februari of anders eerst in April. Spreker heeft tot zijn genoegen persoonlijk kunnen constateren dat 
de geest bij de troepen goed is." (Uit: Verslag van de Minister-President over zijn reis met de Minis
ters Drees en Jonkman naar Nederlands-Indië van 13 December tot 7 Januari 1948, Notulen van de 
buitengewone vergadering van de ministerraad op 8 januari 1948, in: Drooglever XII, nr.226, pt.9 
Toekomstige ontwikkeling en pt.10 Militaire situatie)
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ruiming van Djocja betekenen, hetgeen Spoor en Neher onmogelijk noem
den. Drees was er dan ook voor om in ieder geval geen gebied te ontruimen 
en de bevolking de nodige bescherming te blijven bieden. Kleine acties wa
ren volgens hem wel te verantwoorden; een tocht naar Djocja achtte hij al
leen denkbaar in het geval van een roep om hulp van een man als Sjahrir. 
Beel vatte samen: de staatkundige hervormingen gaan door; op aanvallen 
volgen reacties; waar hulp zou worden gevraagd, zou die worden geboden; 
het Nederlands optreden zou niet het karakter mogen krijgen van een tocht 
naar Djocja. Van de waarschuwing van Spoor, dat in de maand april 1948 
beslist moest worden over het aflossings- en demobilisatieschema in het licht 
van de mogelijkheden voor verdere operaties, werd kermis genomen. Met de 
besluiten in dit overleg hadden Beel c.s. een voorschot genomen op de poli
tieke discussie over de positie van de Republiek in de toekomstige federatie: 
de bezette gebieden werden niet meer beschouwd als vanzelfsprekend repu
blikeins territoir. Daarmee werd een politieke oplossing van het geschil ern
stig bemoeilijkt.1080

Dit overleg moet aan Nederlandse kant wel het gevoel hebben versterkt 
dat er niet lang via en met de CGD moest worden onderhandeld, maar dat 
gebruik moest worden gemaakt van de aanwezigheid van leden van de rege
ring in Indië om maximale druk voor een snel en bevredigend resultaat te 
kunnen uitoefenen. Toen de CGD, anders dan door de Nederlanders ver
wacht, met een omgewerkte versie van de politieke voorstellen kwam, 
waarin op hoofdpunten in geen enkel opzicht met de Nederlandse kantteke
ningen rekening was gehouden, heeft de regeringsdelegatie uit Den Haag 
zich dan ook krachtig geweerd. Op 2 januari 1948 is een tegenvoorstel opge
steld, waarin op de volgende essentiële punten tegen het CGD-voorstel stel
ling werd betrokken: aan de rechten van de bevolking om zich conform de 
beginselen van het Akkoord van Linggadjati te organiseren mocht geen af
breuk worden gedaan, de ondertekening van een politiek akkoord met de 
Republiek zou geen terugtrekking op de lijn van 20/21 juli 1947 inluiden 
(maar slechts wederzijdse troepenreducties), wijziging burgerlijk bestuur 
alleen met de volledige instemming van de bevolking en op een moment dat 
veiligheid en vrijheid van de betrokken bevolkingen waren gewaarborgd, de 
plebiscieten in geheel Indonesië konden alleen betrekking hebben op de be
paling van de status van een bevolking ten opzichte van de federatie (niet: 
ook ten opzichte van de Republiek), de V.N. zou worden gevraagd toezicht 
te houden op de overdracht van de soevereiniteit van Nederland op de VSI, 
de door de CGD geïntroduceerde samenvatting van vier beginselen van 
"Linggadjati" werden als een bestanddeel van dit document gezien. Met die 
samenvatting was misschien wel de belangrijkste concessie aan Nederlandse 
kant gedaan, omdat daarmee Nederland weer terug was bij het oorspronke
lijk "naakte" Akkoord van Linggadjati. Er was geen poging gedaan om enige 
vorm van "aankleding" in de Nederlandse tegenvoorstellen te smokkelen. 
Tegenover deze concessie stond de eis dat de resultaten van de politiële actie
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voorlopig niet ongedaan werden gemaakt, teneinde de federatieve ontwik
kelingen in Indonesië naar de beginselen van "Linggadjati" in alle vrijheid 
een kans te kunnen geven. Aan Nederlandse kant werd dit pakket als even
wichtig gezien, dat echter met het oog op de reacties in Indië en in Neder
land niet verder kon en mocht worden uitgebeend. Nederland was aan de 
grens van zijn mogelijkheden gekomen. Beel was zich daarvan bewust en 
heeft namens zijn ambtgenoten de voorzitter van de CGD schriftelijk bij de 
aanbieding van dit (politieke) tegenvoorstel meegedeeld "dat dit stuk thans a 
prendre ou a laisser is". De Republiek werd uitgenodigd haar standpunt 
kenbaar te maken. Verdere besprekingen van dit stuk achtte Beel zinloos. De 
totstandkoming van het bestand behoorde in ieder geval niet op die bespre
kingen te wachten. Hier zij al vermeld dat de Nederlandse herformulering 
van de principes, zoals die naar de opvatting van de CGD ten grondslag 
moesten liggen aan de politieke besprekingen, haar geldigheid zou houden 
en als onderdeel van de ReninZfe-overeenkomsten op 17 januari 1948 door de 
betrokken partijen zou worden aanvaard.1081 Over het bestandsvoorstel van 
de CGD, dat Nederland aanvaardbaar achtte, heeft de Nederlandse onder
handelingsdelegatie ook op 2 januari 1948 een memorandum met voorstellen 
ingediend. Het ging in hoofdzaak om een toespitsing van de CGD- 
voorstellen. Zo werd voorgesteld om het staakt-het-vuren te doen ingaan 48 
uur na ondertekening van een desbetreffend akkoord. De term "status quo"- 
lijn werd ingevoerd voor de door Van Mook op 29 augustus 1947 bepaalde 
lijn. De gedemilitariseerde zones zouden worden gecontroleerd door de mi
litaire adviseurs van de CGD en politieel personeel van een der partijen, tot 
wier gebied de desbetreffende zones behoorden. De bedoeling was dat het 
politieel personeel van de tegenpartij niet in het eigen deel van de zone zou 
komen dan onder begeleiding van de CGD en eigen politieel personeel. Dit 
is in de latere versie van de bestandsovereenkomst ook zo vastgelegd. On
derzoek naar ingesloten eenheden werd op een termijn gesteld van 14 dagen. 
In de latere versie van de overeenkomst is de evacuatie van deze groepen, 
met name in West-Java, op een termijn gezet van 21 dagen. De bestandsover
eenkomst zou steeds voor 14 dagen gelden en automatisch worden verlengd, 
tenzij een van de partijen de CGD of de tegenpartij op de hoogte zou stellen 
van bestandsschendingen en de daardoor bepaalde beëindiging van de over
eenkomst. In de latere versie van de overeenkomst is de voorwaarde voor 
ontbinding gekoppeld aan de bepaling dat de overeenkomst als bindend 
werd beschouwd (zonder termijn- en verlengingsbepalingen). Deze latere 
versie van het slotartikel was trouwens ook uit Nederlandse koker afkomstig 
en op 4 januari 1948 in het overleg tussen CGD en leden van de Nederlandse 
onderhandelingsdelegatie besproken. Over dit Nederlandse tegenvoorstel 
voor een bestandsovereenkomst kon uiteraard wél onderhandeld worden. 
Aan de opsomming van de kleine geschilpunten tussen deze versie en de 
eindversie, die op 17 januari 1948 op de Renville zou worden ondertekend
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door vertegenwoordigers van de betrokken partijen, is af te lezen dat ook dit 
Nederlands tegenvoorstel het op bijna alle punten heeft gehaald.1082

Dat de Nederlandse tegenvoorstellen voor een bestandsovereenkomst en 
voor een lijst van politieke beginselen de belangrijkste onderdelen zouden 
worden van het pakket van overeenkomsten, die op de Renville op 17 januari 
zouden worden getekend, is eigenlijk wonderbaarlijk te noemen, indien men 
de situatie rond de Indonesische kwestie vanuit Nederlandse optiek eind de
cember 1947 in ogenschouw neemt. Dat de Republiek de Nederlandse tegen
voorstellen eventueel zou verwerpen of onder een reeks voorwaarden zou 
aanvaarden, was ingecalculeerd. Het grootste probleem voor de Nederlan
ders werd gevormd door het gedrag van de CGD. Alleen een diplomatieke 
ommezwaai van de V.S. ten gunste van de Nederlandse voorstellen, waarbij 
massieve druk op de CGD-partners is uitgeoefend, heeft de CGD op een 
consequente lijn gebracht, zoals verderop nog zal worden beschreven. Dat de 
CGD eind december 1947 een onbetrouwbaar geheel vormde, bleek toen tot 
verbazing van de Nederlanders de CGD zelf spoedige overeenstemming 
over een bestand heeft ondermijnd door het eigen bestandsvoorstel, waaro
ver beide partijen blijkens de commentaren het eens waren, plotseling te wij
zigen. De demarcatielijn zou meer in overeenstemming worden gebracht met 
de werkelijke Nederlandse posities, hetgeen een terugtrekking op veel pun
ten zou betekenen; rond de ingesloten republikeinse eenheden op West-Java 
zouden gedemilitariseerde zones na onderzoek ter plekke moeten worden 
ingericht; de politiemacht voor de gedemilitariseerde zones zou onder inter
nationale controle dienen te komen. De Nederlandse regering kon hiermee 
op 3 januari 1948 niet akkoord gaan. Van Vredenburch heeft daarop van Van 
Zeeland moeten horen dat het hier een initiatief van het CGD-lid Kirby al
leen betrof. De CGD heeft zich vervolgens van dit initiatief gedistantieerd. 
De oorspronkelijke tekst is daarop, met enkele detailwijzigingen, in overleg 
tussen CGD en de Nederlandse delegatie als voorstel aan de Republiek vast
gesteld. De Republiek moest nu binnen enkele dagen zowel op dit stuk rea
geren als op het CGD-voorstel met politieke beginselen, zoals geamendeerd 
door Nederland. In het laatste overleg van de CGD met de Nederlandse be
windslieden was de sfeer door het CGD-gedrag ijzig. Beel liet weten te ho
pen dat de CGD maximale druk op de Republiek zou uitoefenen om het 
staakt-het-vuren te bereiken. Het zag er naar uit dat de Nederlandse minis
ters geen enkel akkoord mee naar huis konden nemen en voor het thuisfront 
met lege handen zouden komen te staan.1083

Aan de vooravond van het vertrek van de Nederlandse ministers, dat op 6 
januari 1948 was vastgesteld, was de teleurstelling over de houding van de 
CGD bij de Nederlandse ploeg dan ook algemeen. Het bezoek aan Indië door 
de Nederlandse ministers was echter ook weer niet voor niets geweest. Men 
kon ook terugzien op successen, niet alleen in de besluitvaardigheid bij de 
onderhandelingen via de CGD met de Republiek, maar ook en vooral in de 
contacten met "Batavia" en met de vertegenwoordigers van de Indonesische

3136



Par. V. "Linggadjati" herhaald en de Nederlandse terreinwinst als status-quo

„En of u hier maar wilt plaats nemen....”

Uit: De Groene Amsterdammer 10 januari 1948 (L.J. Jordaan)
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federatie in opbouw. Zo moet de Nederlandse ploeg, die zich heeft gebogen 
over de stappen in de onderhandelingen met de Republiek, het gevoel heb
ben gehad dat de Republiek met de oorspronkelijke (door Nederlandse druk 
uitgelokte) CGD-voorstellen en de Nederlandse amenderingen - op basis van 
de gemeenschappelijk aanvaarde Linggadjati-beginselen - goed voor het 
blok was gezet, waardoor tegenover de internationale gemeenschap en de 
eigen achterban bij voorbaat krediet was opgebouwd. Maar ook op ander 
gebied konden de Nederlandse ministers terugzien op stappen in de goede 
richting. Zo had het contact van de ministers met de civiele en militaire top 
in Batavia meer inzicht in eikaars bedoelingen en problemen opgeleverd. 
Een van de onderwerpen in het overleg met de landvoogd betrof de con
structie van het Collegiaal Orgaan, dat bedoeld was om de landvoogd in zijn 
werk bij te staan. Het was een onderwerp waarover al maanden tussen Den 
Haag en Batavia gedelibereerd werd, zonder dat men veel was opgeschoten, 
zoals nog zal worden vermeld. In Batavia zelf wisten de ministers met de 
landvoogd een constructie te bedenken die voorzag in een college van alge
meen commissarissen, bestaande uit een voorzitter en twee leden (Neher en 
Van Vredenburch), waarvan de landvoogd ambtshalve voorzitter was. In
vulling van de specifieke ressortverdeling over de leden van dit orgaan was 
achterwege gelaten, omdat een bepaling daarvan in botsing kon komen met 
de voorziene federale interimregering.1084 Die interimregering zou er name
lijk spoedig moeten komen, wilde het Nederlandse bestuur niet de steun van 
de zogeheten "federalen" onder de Indonesiërs verspelen. Op 3 januari 1948 
namelijk hadden vertegenwoordigers van de bestaande of in oprichting ver
kerende negara's en daerahs, met het Komite Indonesia Serikat (KIS), na 
langdurig overleg overeenstemming bereikt over twee resoluties die aan de 
Nederlandse regering en de landvoogd op 4 januari 1948 zouden worden 
overhandigd. In de eerste resolutie werd gevraagd om de onmiddellijke in
stelling van een interimregering ter voorbereiding van de VSI, om medezeg
genschap van de interimregering in de aanwending van de strijdkrachten in 
Indonesië aanwezig als gezagsapparaat ter verzekering van de binnenlandse 
veiligheid en om onmiddellijke herziening van de Nederlandse Grondwet. 
In de tweede resolutie stelde de conferentie de regering van de Republiek op 
de hoogte van de eerste resolutie en nodigde deze regering uit om mee te 
werken aan de soevereine VSI. De voorzitter van het KIS, de hoogleraar 
(Batavia) dr. R.A. Hoessein Djajadiningrat, heeft in het overleg met de N e
derlandse ministers en de Indische bestuurstop onder aanvoering van Van 
Mook op 4 januari 1948 het ongeduld van de conferentiedeelnemers overge
bracht. De "federalen" wensten alle aandacht te richten op de oprichting van 
de VSI, waar de Nederlandse regering gefixeerd leek op het conflict met de 
Republiek. Natuurlijk wensten de "federalen" de Republiek niet te passeren, 
maar mocht de Republiek op de uitnodiging van de "federalen" niet of af
wijzend antwoorden, dan wensten de verzamelde "federalen" door te gaan 
met de vorming van een interimregering. Alleen Oost-Indonesië wenste op
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dit punt een voorbehoud te maken. Was die interimregering er, dan diende 
opnieuw aan de Republiek gevraagd te worden om mee te doen, aldus de 
woordvoerder voor de "federalen".1085

In dit overleg met de vertegenwoordigers van de verschillende groepen in 
Indonesië buiten de Republiek kon Beel, na vooroverleg met de landvoogd 
en zijn collega's, meedelen dat de grondwetsherziening met grote spoed zou 
worden doorgezet en dat de interimregering zo snel mogelijk zou worden 
ingesteld, voorbereid door (zes) adviseurs van de landvoogd en ten dele be
zet met deze adviseurs. Ter voorbereiding van deze interimregering heeft 
Van Mook inderdaad op zeer korte termijn, namelijk op 13 januari 1948, een 
Voorlopige Federale Raad ingesteld, welke een dag later in Batavia werd ge
ïnstalleerd. Daarmee kon tegenover de buitenwereld én tegenover de Neder
landse en de Indonesische bevolking, aan de vooravond van een mogelijke 
bestandsovereenkomst met de Republiek ter inleiding van een politiek ak
koord, het bewijs zijn geleverd van de serieuze bedoelingen van het Neder
lands gezag ten aanzien van de uitvoering van de beginselen van "Lingga
djati". De "federalen" werden nog op andere wijze dichter bij de gang van 
zaken in Indië betrokken. Beel heeft namelijk in dit overleg ook verklaard 
dat, indien de onderhandelingen met of de situatie in de Republiek daartoe 
zouden nopen, de Nederlandse regering haar beleid in overleg met de "fede
ralen" zou bepalen. De premier zei de vergadering dat de instelling van een 
voorlopige volksvertegenwoordiging in de vorm van een senaat met twee 
vertegenwoordigers voor de minderheden, zoals door de vergadering ge
wenst, in de lijn van de gedachtengang van de Nederlandse regering lag. 
Ook deze kwestie moest, precies als de inrichting van een interimregering, 
nog nader worden uitgewerkt. Wel heeft Beel in deze bijeenkomst aan de da
tum van 1 januari 1949 voor de totstandkoming van federatie en Unie vast
gehouden. Tegenover deze toezeggingen, die in de vorm van de onderstre
ping door de Nederlandse regering van de eerste resolutie ten dele bij com
muniqué werden vastgelegd, is de toon van de eerste resolutie door de "fe
deralen" wat gematigd. Met betrekking tot de tweede resolutie is in dit com
muniqué bekend gemaakt dat de Nederlandse minister-president de ver
wachting uitsprak dat deze resolutie tot de oplossing van de moeilijkheden 
met de Republiek en een goed resultaat van het werk van de CGD zou kun
nen bijdragen.1086 Op 7 januari 1948 zijn in Batavia beide resoluties aan de 
vertegenwoordiger van de Republiek, Soenario, overhandigd, waarbij ook 
een derde resolutie - niet ondertekend door de vertegenwoordigers van 
Oost-Indonesië - vergezeld ging. In deze derde resolutie vroeg de conferentie 
aan de republikeinse gezagsdragers de politiek van geweld en bedreiging te 
staken en aldus de vrijheid van meningsuiting in het belang van de spoedige 
opbouw van de democratische soevereine VSI ruim baan te geven. De Repu
bliek zou ten antwoord laten weten bereid te zijn aan bedoelde opbouw te 
werken, evenwel niet zonder overleg met de CGD.1087 Aan Nederlandse kant 
werd na al de genoemde stappen op weg naar de realisatie van de Indonesi-

3139



Nederlands-Indië

Minister-president dr.L.J.M. Beel inspecteert de erewacht op het vliegveld Kemajoran 
(Batavia) in gezelschap van de legercommandant, de luitenant-generaal S.H. Spoor (aan de 
linkerzijde van Beel, met zonnebril), en de onder-commandant der Zeemacht in Nederlands- 
Indië, schout-bij-nacht G.B. Salm, alvorens met minister van Overzeese Gebiedsdelen 
mr J.A. Jonkman en de minister van Sociale Zaken W. Drees de terugreis naar Nederland te 
aanvaarden (6 januari 1948). (Foto Spaarnestad)
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sche federatie - nog afgerond door de voorbereiding van een concept-over- 
eenkomst tussen het Nederlands gezag en Oost-Indonesië als grondslag voor 
de status van deze (en andere) deelstaat en van een model-overeenkomst 
voor elk zelfstandig gebiedsdeel1088 begrepen dat het op die medewerking 
van de Republiek aankwam: een federatie zonder Republiek was een on
houdbare zaak. De conclusie kon dan ook niet anders luiden dan dat de Re
publiek voor medewerking in die federatie moest worden gewonnen dan 
wel gedwongen door een bezetting van Djocja. De bestaande situatie was 
uitzichtloos, waarmee de Nederlandse ministers tot dezelfde slotsom waren 
gekomen als bij de voorjaarsvisite in 1947 door Beel en Jonkman aan Indië. 
De Nederlandse ministers wisten nu wat er speelde en konden, met uitzon
dering van Neher, na de nodige plichtplegingen tegenover de CGD en de 
landvoogd, naar huis en zich opmaken voor de confrontatie met de volks
vertegenwoordiging.1089 In de buitengewone vergadering van de minister
raad van 8 januari 1948, waarin Beel verslag uitbracht van de reis naar Indië, 
werd afgesproken dat op 13 januari 1948 een regeringsverklaring over Indo
nesië in de Tweede Kamer zou worden afgelegd.1090

Doorbraak onder Amerikaanse druk en aanvaarding van de Nederlandse formules 
door de Republiek: de "Renville"-overeenkomsten van 17 januari 194S (zie bijlage 11 
bij dit hoofdstuk)

Begin 1948 lagen er derhalve twee stukken op tafel, afkomstig van de 
CGD en geamendeerd door de Nederlandse onderhandelingsdelegaties, 
waarover de Republiek zich moest beraden: een voorstel voor een bestands
overeenkomst en een lijst met beginselen op politiek gebied, bedoeld als een 
richtsnoer voor hetgeen na het bestandsakkoord diende te geschieden ter 
overbrugging van de periode tot de totstandkoming van de VSI. Een uitge
werkt politiek ontwerp-akkoord was deze laatstgenoemde lijst, ondanks de 
amendering van Nederlandse kant en de daardoor bewerkstelligde invoe
ging van vier basisbeginselen van het Akkoord van Linggadjati, niet. Zaken 
als de soevereiniteit van Nederland over Indië in de interimperiode, de sta
tus van de Republiek binnen de federatie, de bepaling van de status van de 
door Nederland bezette (oorspronkelijk republikeinse) gebieden en de mo
gelijkheid voor bijzondere betrekkingen van enig gebied in Indonesië tot de 
VSI en tot het Koninkrijk waren weliswaar bepaald bij of af te leiden uit het 
Akkoord van Linggadjati, maar konden als hoofdzaken bij de door de CGD 
beoogde "deal" tussen Nederland en de Republiek niet worden gemist. Ie
dereen kon voorzien dat een akkoord zonder deze punten de moeite niet 
waard zou zijn. Daarnaast bleef, na de bepaling van deze hoofdlijnen voor 
een bestand en de vormgeving van de federatie, nog voldoende stof voor 
onderhandelingen over. De "aankleding" van het Akkoord van Linggadjati 
en de 27 mei 1947-voorstellen betroffen zoveel zaken, met name op het ge
bied van de verzorging van de orde en veiligheid en op financieel-eco- 
nomisch terrein, dat na een eventueel akkoord tussen Nederland en de Re
publiek over de hiervoor genoemde stukken en beginselen op de Renville er
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nog genoeg te onderhandelen overbleef alvorens van werkelijke overeen
stemming tussen de twee partijen zou kunnen worden gesproken. De vraag 
kon begin januari 1948 al gesteld worden of het voor een dergelijke overeen
stemming eigenlijk al niet te laat was. Zou het mogelijk zijn, na hetgeen in
middels militair was voorgevallen, dat de twee partijen het zelfs over de 
uitleg van de hoofdbeginselen van "Linggadjati" eens konden worden, zoals 
in zaken als de door Nederland geëiste opheffing van de republikeinse le
gereenheden en buitenlandse betrekkingen? De tijd zou het ook hier leren.

Aanvankelijk heeft het er op geleken dat de Republiek in de onderhande
lingen aan zet was, maar in de tweede week van januari 1948 bleek dat een 
duidelijker positie van het State Department ten gunste van de door Neder
land gewenste accentuering van de Linggadjati-beginselen de uitkomst van 
de Renuz7/e-onderhandelingen ging bepalen. Nadat de republikeinse delega
tie via de CGD de door de Nederlanders geamendeerde CGD-voorstellen 
had ontvangen, werd in Djocja in het weekeinde van 3 /4  januari 1948 beraad 
gehouden. De republikeinen zagen onder ogen dat de bestandsovereen
komst, zoals door de Nederlanders gewenst, in de eigen gelederen zou wor
den gezien als een onvoorwaardelijke overgave. De ontruiming van de 
"pockets" zou de Republiek beroven van de ruggegraat van de guerilla. Af
wijzing van deze overeenkomst zou echter voortzetting van de Nederlandse 
militaire actie kunnen betekenen en derhalve de vernietiging van de Repu
bliek. De republikeinen kwamen derhalve tot een soortgelijke slotsom als de 
Nederlanders: zo de bestandsovereenkomst al onontkoombaar was, moest in 
ieder geval bij de politieke beginselen iets kunnen worden bereikt voor de 
Republiek.1091 Aan Nederlandse kant is men wellicht op de hoogte geweest 
van de republikeinse dilemma's, want daar is wel gespeeld met de gedachte 
om de Republiek tegemoet te komen in de onderhands vanuit de republi
keinse delegatie aan de Nederlandse tegenpartij voorgelegde suggestie bij 
deelname door de Republiek aan de interimregering daarin aan Soekarno 
een positie te geven als een soort vice-president (tweede man na de land
voogd). In de persoon van Soekarno zou dan de waardigheid of "poesaka" 
van de Republiek overgaan op de federatie. Van Mook zelf vond dit geen 
slecht idee, maar de "federalen" waren mordicus tegen tot tevredenheid van 
Van Vredenburch. Daarmee was dit voorstel van tafel.1092 De Nederlanders 
hebben verder geen initiatieven genomen om de Republiek over te halen de 
voorstellen te accepteren. Ook de CGD heeft het in deze fase van de onder
handelingen laten afweten. Kirby is niet, zoals was afgesproken, naar Djocja 
gereisd om de republikeinen over de streep te trekken. Er heerste onenigheid 
binnen de CGD: Van Zeeland heeft in de CGD-vergadering van 6 januari
1948, naar aanleiding van onverkwikkelijke zaken als het door Kirby als 
CGD-stuk geproduceerde bestandsvoorstel, het college gebrek aan objecti
viteit verweten. De problemen waren binnen de CGD zo groot geworden, 
dat Graham zich niet in staat achtte de republikeinse delegatie te ontvangen 
toen deze - overigens zonder beslissing op zak - uit Djocja was teruggekeerd.
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De CGD ging vervolgens op 8 januari 1948 met de republikeinse delegatie in 
conclaaf, waarbij Van Zeeland de nodige druk heeft uitgeoefend op de repu
blikeinen de voorstellen te aanvaarden.1093 Kennelijk heeft dit iets uitge
haald, want op diezelfde dag kreeg de Nederlandse delegatie de uitnodiging 
om deel te nemen aan een conferentie met een "zware" republikeinse ploeg - 
naast de complete republikeinse delegatie onder aanvoering van Sjarifoeddin 
hadden Soekarno, Hatta en Sjahrir (in reactie op het bezoek van de Neder
landse ministers aan Indië?) zich voor dit overleg gemeld - onder bemidde
ling van de CGD, te houden in Fort de Koek op Sumatra. De gedachte bij de 
Nederlanders was eerst dat de republikeinen, geschrokken van de forse taal 
van de Nederlanders, zich opmaakten voor hun vlucht naar het buitenland 
en tussentijds hun afwijzing van de Nederlandse voorstellen zouden laten 
horen. De Nederlandse delegatie toonde zich in ieder geval bereid naar Su
matra te gaan, maar liet de CGD wel weten dat bij een voorwaardelijke aan
vaarding of verwerping van de voorstellen de delegatie de regering om na
dere instructies zou vragen. Die zouden zeker neerkomen, zo werd de CGD 
meegedeeld, op het besluit de vrijheid van handelen te hernemen. Uiteinde
lijk is vanwege problemen met de landingsfaciliteiten in Fort de Koek als 
plaats van samenkomst de hoofdstad van de Republiek bepaald, waarna het 
plan voor een conferentie van alle partijen op dit niveau is losgelaten.1094 
Alleen de CGD is halverwege januari 1948 afgereisd naar Djocja om met de 
genoemde "zware" republikeinse delegatie overleg te voeren. Van de Repu
bliek werd toen een beslissende stap gevraagd. Inmiddels was namelijk aan 
Amerikaanse kant een beslissing genomen, waardoor het gehele onderhan
delingsproces een andere wending heeft genomen en partijen voor nieuwe 
feiten zijn geplaatst. De CGD kon de Republiek in Djocja de instemming van 
de Nederlandse autoriteiten met nieuwe voorstellen voorleggen; het was 
toen aan de Republiek om de definitieve stap te zetten die zou kunnen leiden 
tot een bestandsovereenkomst en een pakket politieke afspraken.

Aanleiding voor de nadere standpuntbepaling van de Amerikaanse rege
ring inzake de oplossing van het Indonesische geschil was de vraag van het 
Amerikaanse CGD-lid Graham, die eind december 1947 van het State De
partment wel eens wilde weten wat men daar nu precies wenste. Wilde de 
Amerikaanse regering steun geven aan een volgens hem naar Nederlandse 
wensen gemodelleerd Indonesië, gericht op het behoud van Nederlands in
vloed in de Oost, of aan een Indonesië, dat werkelijk onafhankelijk van Ne
derland zou zijn en waarin de Republiek de plaats zou hebben die haar toe
kwam? Graham had duidelijk een voorkeur voor de laatstgenoemde keuze. 
Tegenover het overrompelend optreden van de Belgische groep en de pro- 
republikeinse wegen van de Australische groep moest de Amerikaanse ploeg 
om een CGD-debacle te voorkomen wel met een duidelijk concept komen, 
dat voorgelegd door de min of meer als neutraal bedoelde derde partij bin
nen de CGD overtuigend en bindend kon werken. Graham, geen beroepsdi
plomaat, heeft vervolgens waarschijnlijk met nadere reacties op de voorstel-
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len van een van de partijen gewacht tot een duidelijke boodschap over de 
Amerikaanse visie op de cruciale punten in de onderhandelingen tussen Ne
derland en de Republiek hem had bereikt. De Amerikaan is op zijn wenken 
bediend, zij het niet naar zijn wensen. Hij heeft weliswaar de Amerikaanse 
instructie gevolgd en getracht er nog het beste van naar zijn inzicht te ma
ken, maar hij heeft in die instructie tevens een reden te meer gezien zijn 
CGD-werk zo spoedig mogelijk te beëindigen.1095

Dat Graham zo snel een duidelijke instructie uit Washington heeft gekre
gen, kan niet los worden gezien van de noodzaak voor het State Department 
eind december 1947 op een reeks essentiële vragen in het Amerikaanse bui
tenlandse beleid aan de veranderde omstandigheden aangepaste antwoor
den te vinden. In dit kader was ook het besluit genomen dat de Nederlandse 
invloed in Indonesië behouden diende te blijven. Deze beslissing was geno
men, aldus de analyse van de Nederlandse ambassadeur in Washington, in 
het kader van de confrontatie van de V.S. met de Sovjet-Unie (zie in dit boek, 
Band A, hoofdstuk II, par. I.3.a), waarbij de indamming van het communis
me, het Marshall-plan en de inzet van de V.N. de verschillende wapens wa
ren.1096 Deze confrontatie was nog aangescherpt door de mislukking van de 
conferentie van de Grote Vier over Duitsland in Londen (25 november - 16 
december 1947) (zie in dit boek Band A, hoofdstuk II, par. I.3.b, pp. 339-341). 
Voorzien kon worden dat een onontkoombare voorlopige regeling voor het 
politieke en economische leven in de westerse zones van Duitsland deze con
frontatie alleen nog maar kon aanwakkeren, waarbij de positie van de West- 
europese landen voor de V.S. van essentieel belang werd. Nederland, hoe 
klein en economisch zwak ook, werd als strategisch gelegen buur van 
Duitsland onderkend, hetgeen het land in ieder geval in de Duitse kwestie 
goed van pas is gekomen (zie in dit boek Band A, hoofdstuk II, par. III.2.e-g). 
Maar ook in de Indonesische kwestie leek Nederland van deze Amerikaanse 
heroriëntatie profijt te kunnen trekken. Nederland, aldus de instructie aan 
Graham van 31 december 1947 zoals die ook aan Nederlandse diplomaten 
bekend is gemaakt, was een belangrijke steun voor de Amerikaanse politiek 
in Europa. Algehele liquidatie van de Nederlandse invloed in de Oost zou 
volgens de nieuwe analyse in Washington de stabiliteit van het land in ge
vaar brengen en gevolgen hebben voor de relaties van Nederland met de 
V.S.. Het State Department liet Graham derhalve weten dat een dergelijke 
liquidatie niet gewenst werd. Aan de andere kant was de Amerikaanse poli
tiek volgens deze instructie gericht op zelfbeschikking van de volkeren. 
Getwijfeld werd evenwel of Indië op dat moment voldoende geëvolueerd 
was om zichzelf te kunnen besturen, aldus een nadere toelichting. De con
clusie van het State Department was derhalve dat een oplossing, gericht op 
de handhaving van de Nederlandse soevereiniteit voor een beperkte periode 
conform de Nederlandse voorstellen, acceptabel was. Een snel herstel van 
het economisch verkeer was bovendien gewenst, een wens die de V.S. al eer
der kenbaar hadden gemaakt en in het kader van de problemen in de goede-
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renvoorziening in de wereld op dat moment (vergelijk de Marshall-hulp- 
intenties) alleen maar aanbelang had gewonnen.1097

Een eerste concreet resultaat van deze nieuwe Amerikaanse oriëntatie in 
het Indonesische vraagstuk was het document, dat, afkomstig van de "bright 
State Department-boys", door Graham in de laatste bijeenkomst van de CGD 
met de Nederlandse ministers in Indië op 5 januari 1948 aan de aanwezigen 
is overhandigd. Het ging hier om een eerste aanzet van wat later is gaan he
ten de lijst van additionele artikelen, onderdeel van het pakket bij de Renvil- 
/e-overeenkomsten. Deze lijst was bedoeld als een politiek stuk, dat zaken als 
de soevereiniteit van Nederland over Indië in de interimperiode, de status 
van de Republiek binnen de federatie, de bepaling van de status van de door 
Nederland bezette gebieden en de mogelijkheid voor bijzondere betrekkin
gen van enig gebied in Indonesië tot de VSI en tot het Koninkrijk wilde re
gelen, conform de bij het State Department gevallen beslissingen ten gunste 
van de Nederlandse betrokkenheid bij Indië voor enige tijd. Dat betekende 
dat de inhoud van enkele punten van het Akkoord van Linggadjati 
(soevereiniteit Nederland tot aan overdracht aan VSI; deelstaatstatus voor de 
Republiek; zelfbeschikking volkeren van Indonesië over eigen status binnen 
federatie en ten opzichte van Nederland) werd bevestigd, zij het dat de for
mulering ervan nog heel wat schaafwerk zou vereisen. Verder waren bepa
lingen opgenomen over het mogelijk toezicht van de CGD op de gang van 
zaken tot aan de soevereiniteitsoverdracht aan de VSI en over de inrichting 
van de federatie naar Amerikaans model. Nieuw was eigenlijk het voorstel 
van het document om binnen 6 tot 12 maanden na ondertekening van een 
(politiek) akkoord tussen Nederland en de Republiek onder internationaal 
toezicht volksraadplegingen in verschillende gebieden (later is dit preciezer 
aangegeven: Java, Madoera, Sumatra) te doen houden over de status van het 
gebied (behorend tot de Republiek of aparte status binnen de VSI). In het 
politieke CGD-voorstel van Kerstmis 1947 was nog slechts sprake geweest 
van zelfbeschikking door middel van verkiezingen voor geheel Indonesië 
over de vraag: Republiek of aparte status. Het Nederlandse tegenvoorstel 
had dat toen beperkt tot raadpleging over de positie ten opzichte van de VSI. 
Dat betekende dat het vraagstuk van de zelfbeschikking in de bezette gebie
den geregeld moest worden, hetgeen in dit voorstel voor additionele artike
len met het in Nederlandse ogen griezelige middel van plebiscieten was ge
beurd. Dit document was nog maar een aanloop tot de beslissende Ameri
kaanse wending, naar zou blijken. In die wending heeft het Amerikaanse 
CGD-team onder aanvoering van Graham een belangrijk aandeel gehad. Dit 
team heeft namelijk het voorstel voor additionele artikelen nader uitgewerkt 
en ter goedkeuring aan het State Department voorgelegd. In Washington is 
vervolgens de definitieve versie vastgesteld.1098

Op 9 januari 1948 werden de Nederlandse ambassaderaad in Washington, 
mr. H.A. Helb, en ambassadesecretaris, mr. E.L.C. Schiff, op het State De
partment ontboden om een lijst van punten, die in deze vorm bekend zijn ge-
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worden als de additionele artikelen bij de Renville-overeenkomsten, in ont
vangst te nemen. Naast voorstellen voor een bestandsovereenkomst en een 
lijst van politieke beginselen over de af te leggen weg tussen bestand en de 
totstandkoming van de federatie lag er nu een voorstel ter bevestiging van 
de hoofdlijnen van "Linggadjati" en vooral van de positie van Nederland als 
soevereine natie in de interimperiode op tafel. Anders dan in de eerste schets 
werd nu met zoveel woorden geformuleerd dat de status van de Republiek 
zou zijn die van deelstaat van de VSI, hetgeen de Nederlanders zagen als de 
bevestiging van hun opvatting dat die deelstaat derhalve geen buitenlandse 
betrekkingen noch een eigen troepenmacht kon bezitten. Dat was een mis
verstand, want de bepaling zei niets over de status van de Republiek op dat 
moment, noch over hetgeen in de politieke onderhandelingen over dit soort 
zaken voor de toekomst zou worden bepaald. Het Amerikaanse stuk beves
tigde verder dat de soevereiniteit over Nederlands-Indië tot de overdracht 
na zekere tijd ervan aan de VSI bij Nederland bleef, een bepaling die in de 
eindversie uiteraard voorop is geplaatst. Nederland kon, aldus de Ameri
kaanse formule, in de interimperiode de daarvoor in aanmerking komende 
bevoegdheden overdragen aan een voorlopige federale interimregering; de 
VSI zouden, soeverein en onafhankelijk, gelijke partner zijn van Nederland 
(dit is later aangevuld met de bepaling van de verbondenheid van de twee 
partners in de Unie onder de Korting der Nederlanden); alle staten binnen de 
toekomstige VSI zouden in de voorlopige federale regering redelijk vertegen
woordigd moeten zijn; de CGD zou door beide partijen gevraagd kunnen 
worden om de partners in de interimperiode bij te staan, via de VR (in de 
enkele dagen later in Indië tussen de Nederlandse delegatie en de CGD be
reikte versie is een formule gevonden, die de inzet van de bemoeienis van de 
CGD meer bond aan het verzoek van een van de beide partijen, waarbij de 
andere partij geen verweer kon inbrengen); in een periode van 6 tot 12 maan
den na een politieke overeenkomst dienden vrije verkiezingen en plebiscie
ten onder internationaal toezicht te worden gehouden ter bepaling van de 
politieke status van staten en gebieden ten opzichte van de Republiek (dit is 
in de in Indië bereikte versie beperkt tot Java, Madoera en Sumatra, derhalve 
de "republikeinse" gebieden); nadat de begrenzing van de staten conform 
het vorige artikel zou zijn vastgesteld, zou een constituerende vergadering 
langs democratische weg, met proportionele (naar bevolkingstal, derhalve 
zonder weging met overwicht voor de Republiek) vertegenwoordiging der 
staten, de grondwet van de VSI moeten ontwerpen; deze grondwet zou moe
ten voorzien in een tweekamer-systeem, mits de Republiek akkoord zou 
gaan (dit artikel is snel vervallen); staten moesten het recht hebben om, bij 
niet-ratificatie van de grondwet van de VSI, een bijzondere betrekking tot de 
VSI en tot het Koninkrijk te bedingen (conform de bepalingen van "Lingga
djati"). De Nederlandse diplomaten, die deze lijst in ontvangst namen, kre
gen te horen dat met deze voorstellen naar de opvatting van het State De
partment geheel tegemoet was gekomen aan alle belangrijke politieke wen-
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sen van de Nederlandse regering. Het pakket werd derhalve aanvaardbaar 
geacht voor Nederland. Aanvaarding van de Amerikaanse voorstellen werd 
van groot gewicht geacht bij de beoordeling in de V.S. van hulp aan Neder
land (Marshall-plan) en aan Nederlands-Indië. Deze overweging moest niet 
worden opgevat als pressie, maar als uiting van de overtuiging dat in deze 
voorstellen alles zat: "this is it". Snelle positieve reactie van Nederland was 
volgens het State Department nu gewenst om de voorstellen ten spoedigste 
in formele voorstellen van de gehele CGD te kunnen omzetten. Verwacht 
werd dat na Graham en met behulp van Nederland vervolgens Van Zeeland 
voor het plan kon worden gewonnen en tenslotte de Australiër met de nodi
ge diplomatieke druk van de V.S. op diens superieuren. Nederland kon door 
aanvaarding de eigen positie veilig stellen en CGD en V.N. een succes doen 
behalen, aldus de Amerikaanse gesprekspartners. Niet-aanvaarding of "fur- 
ther bickering" van de voorstellen zou kunnen worden uitgelegd als een po
ging om de politiële actie voort te zetten, waartegen werd gewaarschuwd 
met het oog op de houding van de Amerikaanse regering. Ambassadeur Van 
Kleffens was in zijn bericht aan "Den H aag" van mening dat aanvaarding 
van deze voorstellen, die volgens hem inderdaad het maximaal haalbare op 
dat moment vertegenwoordigden, geboden was. Nederland kon bij de V.S., 
van belang gezien de financiële en economische noden, en voor het forum 
van de V.N. aldus een goede beurt maken. De ambassadeurs in Londen en 
Parijs vielen hem in zijn aanbeveling bij.1099

De reacties op deze Amerikaanse voorstellen aan het Indische en Neder
landse front zouden uiteindelijk positief zijn. Van Mook liet, mede namens 
Neher, Van Vredenburch en Abdulkadir, weten dat die voorstellen aan
vaardbaar waren, zij het dat opmerkingen werden gemaakt over het ontbre
ken van een bepaling over de Unie onder de Koning der Nederlanden en 
over de ongeschiktheid van de Indonesische verhoudingen voor het plebis- 
ciet-voorstel. Moeite had de Indische top ook met voortgezette bemoeienis 
van de CGD met het Indonesische vraagstuk. Ook werd vastgesteld dat erg 
veel zaken - orde en veiligheid, financieel-economische zaken - buiten deze 
voorstellen waren gebleven. Onduidelijk was volgens de landvoogd wat de 
Amerikaanse regering van plan was te doen, indien de Republiek niet aan 
een regeling naar Amerikaans model zou willen meewerken of de staking 
van de vijandelijkheden onvoldoende zou doen nakomen. Van Mook bleef 
de regering in Den Haag er op wijzen dat de bestaande toestand slechts 
voortgezet herstel van orde en veiligheid of ontruiming als opties openliet. 
De landvoogd achtte niettemin de Amerikaanse voorstellen aanvaardbaar, 
indien de CGD hiermee één pakket - derhalve met een wapenstilstandsover- 
eenkomst - aan de Republiek kon voorhouden met de mededeling dat Ne
derland staking van de vijandelijkheden verlangde om daarna op grondslag 
van deze Amerikaanse punten te gaan praten over een politieke overeen
komst. Binnen enkele weken moest over deze zaak klaarheid kunnen wor
den verschaft, gezien de militaire en financiële omstandigheden. Met het oog
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op een bijeenkomst van de CGD met de republikeinen in Djocja had de land
voogd alvast de positieve reactie op de Amerikaanse voorstellen en de daar
aan gekoppelde voorwaarde aan Van Zeeland en de Amerikanen bekend 
gemaakt, onder voorbehoud van het standpunt van de Nederlandse rege
ring. De tekst van de additionele artikelen werd vervolgens in samenwer
king tussen leden van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie en van de 
Amerikaanse groep binnen de CGD wat herschikt en herschreven en zou of
ficieel aan de CGD pas na de besluitvorming in Den Haag worden aangebo
den. Onderhands had de CGD zich al met de herziene versie van de Ameri
kaanse voorstellen akkoord verklaard (later ook officieel bevestigd), waarbij 
de volgende correcties waren inbegrepen: de vermelding van de Unie en de 
Kroon; alleen op verzoek zou internationaal toezicht via de CGD bij het ple
bisciet ter bepaling van de status van een gebied (deel uitmakend van de Re
publiek of van een andere staat binnen de VSI) kunnen plaatsvinden; het 
plebisciet werd beperkt tot Java, Madoera en Sumatra.1100 De CGD heeft ook 
kennis kunnen nemen van de eigen interpretatie van enkele additionele arti
kelen door de Nederlanders. Zo hebben de Nederlanders begrepen dat het 
artikel betreffende de vertegenwoordiging van alle staten in een pre-federale 
regering zou gelden n£ het bereiken van het beoogde politieke akkoord van 
de Republiek, alsook dat het getal van staten binnen de VSI open was. Na 
aanbieding van deze artikelen aan partijen door de CGD diende volgens de 
Nederlanders binnen 48 uur gereageerd te worden. De CGD heeft later be
vestigd dat de Republiek de additionele artikelen had aanvaard "on the sa- 
me understanding as the Netherlands", zodat deze interpretatie niet zonder 
belang was.1101

De Nederlandse regering zag zich met de Amerikaanse voorstellen in een 
moeilijke positie gedrukt. Onvolkomenheden als door Van Mook genoemd 
werden ook in Den Haag als bezwaren gezien. Drees en Jonkman bleken met 
het plebisciet-voorstel niet uit de voeten te kunnen. Van Boetzelaer meende 
dan ook dat het volledige kabinet over deze belangrijke zaak moest beslis
sen, waaraan de voorzitter van de ministerraad gevolg gaf.1102 Op 11 januari
1948 kwam de ministerraad in buitengewone zitting bijeen om de Ameri
kaanse nota te bespreken. De landvoogd in Indië, aldus Beel en Jonkman, 
achtte de voorstellen voor een reeks additionele artikelen zeker na de suc
cesvolle en hiervoor genoemde Nederlandse amendering aanvaardbaar, 
daarin bijgevallen door vertegenwoordigers van de deelstaten in Indië. De 
vraag was of de Nederlandse regering hem hierin kon volgen, onder de 
kanttekening dat Van Vredenburch verdere voorwaarden of uitstel van een 
beslissing ongewenst achtte. In het kabinetsberaad over deze vraag heeft één 
minister ernstige bezwaren geopperd tegen de Amerikaanse voorstellen: de 
minister van Justitie, Van Maarseveen. Hij vond de koppeling door de Ame
rikaanse regering tussen de aanvaarding van de Amerikaanse voorstellen en 
de verlening van Marshall-hulp zeer bedenkelijk. Bij aanvaarding ervan kon 
worden voorzien dat, bijvoorbeeld in het geval de Republiek het Amerikaan-
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se plan verwierp of de uitvoering ervan niet nakwam, Nederland steeds op
nieuw voorwerp kon worden van Amerikaanse pressie, zolang Nederland 
financieel-economisch kwetsbaar was. Hij was dan ook van oordeel dat, in
dien nadere verificatie deze koppeling zou bevestigen, Nederland de Ameri
kaanse voorstellen moest verwerpen. In het uiterste geval moest Nederland 
het dan maar zonder Marshall-hulp stellen, aldus deze minister. De Neder
landse onafhankelijkheid verdiende zijns inziens een protest tegen de kop
peling. Van Maarseveen verwierf weinig aanhang voor zijn standpunt. Al
leen Gielen heeft er even voor gevoeld. Beel en Jonkman lieten onmiddellijk 
weten dat de Amerikanen de zaak minder scherp hadden gesteld dan Van 
Maarseveen had geconcludeerd. Volgens hen wilden de Amerikanen alleen 
maar bereiken dat er een akkoord in Indië was, voordat de hulpplannen in 
het Congres zouden worden behandeld. Maar zo onschuldig heeft zelfs Lief
tinck, die als minister van Financiën het meest geïnteresseerd was in die 
hulpplannen, het Amerikaanse voorstel niet gezien. Lieftinck zei aanvanke
lijk ook te hebben gemeend dat de Amerikaanse regering zich aan ontoelaat
bare chantage had schuldig gemaakt. Bestudering van hetgeen in Indië werd 
besproken - de ontwerp-regeringsverklaring lag op tafel - had hem echter tot 
de overtuiging gebracht dat het Nederlandse standpunt toch dicht bij de 
Amerikaanse voorstellen lag. Hij meende dat Nederland door toe te geven 
aan de Amerikanen de facto niet voor chantage bezweek, al was hij wel van 
mening dat het element "chantage" niet geheel was verdwenen. Ook hij had 
er begrip voor dat de Amerikaanse regering in het Congres de weg wilde 
banen voor de wetgeving inzake de Marshall-hulp. Die hulp had Nederland 
zonder meer nodig. Theoretisch kon men wellicht die hulp verwerpen, maar 
praktisch was dat, gezien de toestand van de financiën van het land, volgens 
Lieftinck onmogelijk. Ook Vos was ervan overtuigd dat weigering van de 
Marshall-hulp de levensstandaard in Nederland voor de eerstvolgende jaren 
op een onverantwoord peil zou doen terugvallen. Hij bepleitte daarom aan
vaarding van het Amerikaanse voorstel, evenals Fiévez, Mansholt en Götzen. 
Nadat Beel er nog op had gewezen dat de Amerikaanse voorstellen bij aan
vaarding - die hij wenste - tezamen met de steun van de deelstaten Neder
land in een uitstekende positie tegenover de Republiek zouden kunnen 
brengen, heeft ook Drees afwijzing van de Amerikaanse voorstellen onmo
gelijk en ongewenst genoemd. De Amerikaanse financiële hulp was in Ne
derland en in Indië dringend nodig. Het kabinet besloot vervolgens de in 
Indië herschreven versie van de Amerikaanse voorstellen (de inmiddels tot 
zes teruggebrachte additionele artikelen) te aanvaarden, indien en mits aan
vaarding van de bestandsovereenkomst tevoren zou plaats hebben gevon
den. Beel had verder gesteld dat van de Amerikanen steun voor Nederland 
moest worden verkregen, voor het geval de Republiek de voorstellen in deze 
context zou weigeren en Nederland zich verplicht zou zien de vrijheid van 
handelen te hernemen. Ook werden nog enige (tevergeefs ingediende) 
amendementen op de tekst van deze additionele artikelen voorgesteld
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(beperking plebiscieten; beperking getalsmatig overwicht Republiek in 
grondwetgevende vergadering). Op voorstel van Beel besloot het kabinet 
Van Maarseveen niet te volgen in diens wens om de ergernis van de Neder
landse regering over de koppeling van politieke verlangens aan economische 
hulp aan het State Department te laten weten. De CGD kon door het besluit 
van de Nederlandse regering aan de Republiek de volgende stukken voor
leggen: een bestandsovereenkomst en een lijst van politieke beginselen, zoals 
door de CGD oorspronkelijk opgesteld en door Nederland geamendeerd en 
aanvaard, op tafel als Nederlandse voorstellen (van het CGD-team bleef Kir
by de meeste problemen houden met het aldus geformuleerde bestands voor
stel); een door de Amerikanen geïnitieerde lijst van additionele artikelen, zo
als die door Nederland was geamendeerd en vervolgens door de CGD én de 
Nederlandse regering was aanvaard. Deze laatstgenoemde lijst zou als CGD- 
stuk pas bij de ondertekening van de bestandsovereenkomst en de aanvaar
ding van de overige stukken officieel worden voorgelegd. Voor Nederland 
gold dat een staakt-het-vuren altijd aan de aanvaarding van de politieke 
stukken vooraf moest gaan.1103 Zoals elders al geschreven - Band B in dit 
boek, hoofdstuk IV, par. V.3.b, pp. 1137-1138 - moet geconstateerd worden 
dat de houding van de Amerikaanse regering in deze kwestie van de zoge
heten additionele artikelen door de koppeling aan de Marshall-hulp de soe
vereiniteit van het Koninkrijk in het geding heeft gebracht. De Amerikaanse 
voorstellen spoorden toevallig goed met de Nederlandse politiek inzake In
dië, maar de doorslag bij de aanvaarding van die voorstellen gaf toch wel de 
notie dat Nederland niet zonder de Marshall-hulp kon. De Amerikaanse 
wenk is kennelijk goed begrepen.

In Indië is van Nederlandse kant getracht de wensen van het kabinet te 
honoreren. De twee door het kabinet voorgestelde amendementen op de ad
ditionele artikelen werden echter door de Amerikanen in de CGD niet ge
schikt geacht. De twee punten werden in de bestaande formulering juist 
aantrekkelijk geacht voor de Republiek, waardoor het stuk verteerbaar moest 
zijn. Landvoogd en deelstaten hadden de tekst, zoals die door de Nederland
se onderhandelingsdelegatie met de CGD was bereikt, al aanvaard, zodat de 
Nederlanders weinig verweer meer konden voeren. Van Vredenburch heeft 
er wel bij de Amerikanen voor gepleit dat de financiële en economische za
ken onderdeel zouden zijn van de politieke onderhandelingen, dat van de 
zijde van de Republiek bewijzen van goede wil werden gegeven bij aanvaar
ding van de additionele artikelen zoals de inrichting van een liaison-kantoor 
in Djocja en dat de CGD zich zou beperken in juichtonen met betrekking tot 
een bestand. Een bestand was nog maar het begin, aldus de Nederlandse on
derhandelaar. Verder werd de verwachting uitgesproken dat het State De
partment bij ondertekening van het bestand en de aanvaarding van de ove
rige stukken door Nederland waardering zou laten horen voor de tegemoet
komende houding van Nederland. Het waren punten die bij de Amerikanen, 
die zeer goed begrepen dat met hun voorstellen veel was opengelaten en
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derhalve voor Nederland een ongemakkelijke situatie was geschapen, begrip 
ondervonden.1104 Onder zware druk was Nederland coöperatief gebleken; 
verwacht werd dat de Amerikanen via de CGD massieve druk op de Repu
bliek zouden uitoefenen om bestand en politieke punten aanvaard te krij
gen 1105

De CGD heeft inderdaad de nodige moeite gedaan om de verschillende 
voorstellen, zoals die formeel of informeel op tafel lagen, door de Republiek 
in beginsel aanvaard te krijgen, al heeft de CGD daarbij een in Nederlandse 
ogen ernstige "uitglijder" gemaakt. De CGD was naar Djocja gereisd om de 
al eerder genoemde "zware" republikeinse delegatie over de genoemde 
voorstellen nadere informatie te geven en aldus de republikeinse regering tot 
een zo mogelijk positief antwoord te bewegen vóórdat het Nederlandse ul
timatum, gesteld op 15 januari 1948 om 12.00 uur, was verstreken. Op 13 ja
nuari 1948 is daartoe in Kalioerang vergaderd. De CGD bracht de Neder
landse wensen, die de stukken vergezelden, over: zonder daadwerkelijk be
stand wenste de Nederlandse regering geen politieke besprekingen te voe
ren, de CGD diende bereid te zijn bestandsschendingen zeer serieus te be
handelen, in de politieke besprekingen dienden onderwerpen als defensie, 
orde en veiligheid, financiële en economische aangelegenheden aan bod te 
kunnen komen ter voorbereiding van een alomvattende akkoord. De CGD 
heeft de vertrouwelijke informatie van Van Vredenburch, die een dreige
ment bevatte over hetgeen aan Nederlandse kant stellig zou worden onder
nomen bij overschrijding van het gestelde ultimatum zonder onvoorwaarde
lijke aanvaarding van de voorstellen door de Republiek, overgebracht. In de 
eerste sessie van deze bijeenkomst kwam de republikeinse delegatie tot een 
vijftal vragen, waaromtrent opheldering door de Nederlandse delegatie 
werd gevraagd. Ter beantwoording hiervan is Van Vredenburch met enkele 
leden van de bestandscommissie op 14 januari 1948 naar Djocja gereisd, al
waar hij een "oral statement" ter beantwoording van deze vragen heeft 
overhandigd. Zo bevestigden de Nederlanders het al eerder bekend ge
maakte standpunt dat de Nederlandse gedemilitariseerde zone zou worden 
vergroot, wanneer de Republiek alle bestandsbepalingen strikt zou nakomen 
(een datum, zoals de republikeinen graag hadden gezien als start voor deze 
verdere demilitarisatie, werd niet genoemd). Een dag later is aan Nederland
se kant op verzoek van de CGD hieraan toegevoegd dat bedoelde vergroting 
van het gedemilitariseerde gebied op verzoek van beide partijen voor advies 
onderzocht zou worden door de militaire adviseurs van de CGD, hetgeen is 
vastgelegd in de zogeheten Toelichting op de overeenkomst. In deze Toe
lichting is ook de nadere concessie aan Nederlandse kant terecht gekomen 
met betrekking tot de 48 uur, die in de bestandsvoorstellen beide partijen 
werden gegeven om het bestand te effectueren en waarmee de Republiek 
grote moeite had. De Nederlanders verklaarden eerst dat deze limiet be
schouwd werd als een inspanningsverplichting, waarop een dag later op 
verzoek van de CGD is verklaard dat deze limiet in bijzondere gevallen kon
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worden verlengd met maximaal 12 dagen. De Nederlanders waren niet be
reid in te gaan op de republikeinse suggestie alsnog een minimum-breedte 
voor de gedemilitariseerde zones te noemen, aangezien daarvoor op sommi
ge punten uit tactische overwegingen aan Nederlandse zijde geen ruimte 
was. Militaire adviseurs van de CGD zouden dit kunnen waarnemen. De 
vraag van republikeinse zijde of aan de term "status-quo-lijn" bepaalde poli
tieke betekenis moest worden toegekend, heeft de Nederlandse delegatie 
ontkennend beantwoord. De Nederlands-Indische regering was bereid de 
Republiek tegemoet te komen in het verzoek vertegenwoordigers van de Re
publiek (i.c. drie republikeinse officieren) ter begeleiding van de militaire 
waarnemers van de CGD in Nederlands gezagsgebied toe te laten, teneinde 
behulpzaam te zijn bij de uitvoering van het bestand (evacuatie republikein
se eenheden binnen 21 dagen na ondertekening). Dit laatste punt is, met het 
republikeinse verzoek, als aparte verklaring van de CGD bij gelegenheid van 
de Renuz'ZZe-plechtigheid van 17 januari 1948 vastgelegd.1106

Het voorgaande betrof enkele zakelijke punten, waarbij van Nederlandse 
kant opheldering en zelfs concrete concessies konden worden aangeboden. 
De bemiddeling van de CGD was hierbij correct. Ernstige verwijten zijn door 
de Nederlanders tegen de CGD ingebracht vanwege de bemiddeling van de 
CGD in de tweede sessie van het overleg in Kalioerang van 13 januari 1948, 
die het karakter heeft gekregen van een CGD-arbitrage in het vraagstuk van 
de status van de Republiek op dat moment. Aan de orde was de lijst van addi
tionele artikelen, die de CGD voornemens was bij gelegenheid van de on
dertekening van het bestand en de aanvaarding van de politieke beginselen 
op tafel te leggen. Deze artikelen voorzagen onder meer in de vaststelling 
dat de soevereiniteit over Indië in de interimperiode - vanzelfsprekend, al
dus Kirby - bij Nederland berustte en in de bepaling van de plaats van de 
Republiek als staat binnen de VSI, zodra die tot stand was gekomen. Bete
kende dat nu, zoals premier Sjarifoeddin vroeg, dat de status van de Repu
bliek tot de ratificatie van de grondwet van de VSI ongewijzigd bleef? Van 
Zeeland meende dat aanvaarding van het betreffende additionele artikel (nr. 
1) "had no bearing whatsoever on the present status of the Republic". Op dit 
punt kon Graham zijn Belgische collega bijvallen. Het was immers niet aan 
de CGD om in de claims van beide partijen betreffende die status te treden. 
De republikeinen konden dan wel van mening zijn dat de CGD verantwoor
delijk was voor de additionele artikelen en derhalve een uitleg moest kunnen 
geven van hetgeen met die artikelen werd bedoeld, de CGD wenste buiten 
de strijdpunten te blijven. Had de CGD dit standpunt consequent volgehou
den, dan was er niets aan de hand geweest. Zo wilde de CGD terecht geen 
uitgewerkte formule leveren voor de kwestie van de "redelijke vertegen
woordiging" van de staten in de federale interimregering. Dat was volgens 
de CGD juist een van die zaken waarover onderhandeld moest worden. 
Waar het om ging in de additionele artikelen, aldus Graham, was de formu
lering van een reeks uitgangspunten voor de opbouw van de VSI, een soort

3152



Par. V. "Linggadjati" herhaald en de Nederlandse terreinwinst als status-quo

"Bill of rights" voor de Indonesische bevolking. Het was aan de Indonesische 
bevolking zelf de eigen toekomst op basis van deze uitgangspunten te bepa
len. Vervolgens is de CGD toch overgegaan tot een interpretatie van het eer
ste additionele artikel met het oog op de bepaling van de status van de Re
publiek op dat moment, zonder dat dit gestoeld was op enig vooroverleg met 
de Nederlanders. Het begon er mee dat premier Sjarifoeddin verklaarde be
zorgd te zijn dat, precies als bij het Akkoord van Linggadjati was geschied, 
de Nederlandse regering weer tot een eenzijdige "aankleding" zou overgaan, 
waardoor misverstanden en tenslotte hervatting van de vijandelijkheden on
vermijdelijk waren. Vandaar dat minister Roem wenste vast te stellen dat de 
status van de Republiek op dat moment niet was bepaald. De Republiek wen
ste vast te houden aan de status om als elke andere staat in het internationale 
verkeer behandeld te worden. Roem voorzag dat juist dit aspect van de sta
tus van de Republiek centraal zou komen te staan in de politieke onderhan
delingen. Kirby, Van Zeeland en tenslotte Graham hebben ieder voor zich 
daarop verklaard dat de status van de Republiek, met haar buitenlandse be
trekkingen en al, door de additionele artikelen op dat moment geen wijziging 
behoefde te ondergaan, tenzij in de toekomst de partijen anders zouden 
overeenkomen. Of, zoals in de uitgebreide notulen uit de mond van Graham 
is vastgelegd: "Whatever you are now, you are".1107 De Republiek heeft zich 
door deze bewoordingen van de kant van de CGD bevestigd geacht in haar 
status op dat moment - met eigen buitenlandse betrekkingen, een eigen strijd
macht en eigen financiën - en zo heeft ook de Nederlandse tegenpartij, toen 
de Nederlanders achter deze CGD-uitleg kwamen door een verwijzing er
naar bij de bevestiging van de additionele artikelen door de republikeinse 
regering, het CGD-optreden begrepen. Aan de hand van de notulen van de 
Kalioerang-besprekingen, die de Amerikanen de Nederlanders in handen 
hadden gespeeld, hebben de Nederlanders zeer krachtig geprotesteerd tegen 
het optreden van de CGD. Zeker de houding van Van Zeeland in deze zaak 
heeft de Nederlandse autoriteiten in Indië bitter teleurgesteld en hen tot de 
conclusie gebracht dat Van Zeeland alleen nog maar weg wilde komen naar 
lucratievere bezigheden en daaraan alles ondergeschikt had gemaakt.1108 Het 
leidde er toe dat de CGD op 25 januari 1948 naar Djocja is gegaan met een 
brief voor de republikeinse onderhandelingsdelegatie, waarin de bewuste 
Kalioerang-verduidelijkingen slechts als suggesties van de kant van de CGD 
zonder enige betekenis voor een van de partijen werden geduid. Het State 
Department had in deze kwestie Nederland ten volle gesteund. Het gevolg 
van deze CGD-stap was dat de Republiek, die aanvankelijk de additionele 
artikelen had aanvaard op basis van onder meer de Kalioerang-verduide
lijkingen, vervolgens op 25 januari 1948 de artikelen onvoorwaardelijk heeft 
geaccepteerd. Dat was verrassend, maar de Republiek heeft het kennelijk 
niet gewaagd op dit punt het hele Renville-pakket op het spel te zetten. Inter
nationaal (de VR; bevriende mogendheden als India en Australië) stond de 
Republiek onder druk om het Renville-pakket onvoorwaardelijk te slikken,
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terwijl binnenlands de Republiek in moeilijkheden verkeerde (politiek en 
financieel-economisch) en derhalve geen keuze had. Bovendien - zoals nog 
zal worden uiteengezet - kon de Republiek menen dat de tijd toch wel voor 
haar zou werken. Aan Nederlandse kant heeft men de CGD de Kalioerang- 
affaire nog flink nagedragen. In een apart aan dit doel gewijde bijeenkomst 
van de CGD met de landvoogd, minister Neher en leden van de Nederland
se onderhandelingsdelegatie op 26 januari 1948 heeft Van Mook nog eens 
mondeling en schriftelijk (bij memorandum) het ongenoegen van de Neder
landse regering over het optreden van de CGD kenbaar gemaakt. Een in 
antwoord hierop publiek gemaakt communiqué van de kant van de CGD, 
met de strekking alle misverstanden op te ruimen, rondde de kwestie af.1109

De hele Kalioerang-affaire heeft veel stof doen opwaaien. In Nederland 
was de mededeling van minister Jonkman in de Tweede Kamer over een 
mogelijke "aankleding" van de additionele artikelen door CGD en Republiek 
voldoende om het debat over de regeringsverklaring voorlopig uit te stellen 
(zie hieronder). Beel toonde zich in het kabinetsberaad van 26 januari 1948 
over de zaak nog steeds verbolgen. Hij zag er reden in om, toen de CGD- 
leden op doorreis naar de V.S. voor rapportage aan de VR hun opwachting 
in de Lage Landen maakten (en op Schiphol al zeer kritisch door journalisten 
aan de tand waren gevoeld) en voor een lunch met enkele ministers (de pre
mier, Drees en Jonkman) en de diplomatieke vertegenwoordigers van de 
drie CGD-mogendheden op 31 januari 1948 waren uitgenodigd, uit te pak
ken over de Nederlandse bezwaren tegen het gedrag van de CGD. Bij monde 
van Van Zeeland heeft de CGD ter verdediging aangevoerd dat de Repu
bliek alleen met de betrokken toelichting, die niets afdeed aan het Renville- 
pakket, tot tekenen bereid zou zijn geweest en dat die toelichting niets meer 
vertegenwoordigde dan de zienswijze van de CGD zolang niets anders was 
overeengekomen. Bovendien: de Republiek had de additionele artikelen uit
eindelijk toch onvoorwaardelijk geaccepteerd? Dat de Nederlandse betrok
kenen hoopten dat de CGD-leden zoveel mogelijk en zo spoedig mogelijk 
zouden kunnen worden vervangen, is door deze affaire, ondanks de voor 
Nederland niet ongunstige afloop van de Renville-onderhandelingen (zie 
hieronder), begrijpelijk.1110 Overigens heeft de CGD van haar overwegingen 
bij het verduidelijken van enkele kwesties tegenover de republikeinse verte
genwoordiging, met alle hierboven genoemde kanttekeningen, aan de VR in 
februari 1948 verslag gedaan. Graham bleef erbij dat de status van de Repu
bliek als een van de partijen in het bij de VR aanhangige geschil ongewijzigd 
bleef, terwijl Kirby verklaarde dat het bestand in Indië niet meer kon zijn dan 
een voorlopige voorziening die geen wijziging kon brengen in de rechten en 
positie van de betrokken partijen.1111 Met die uitleg konden de Nederlan
ders, die begrepen dat het verstandig was de zaak als afgedaan te beschou
wen, wel leven.

Op 14 januari 1948 wachtte Van Vredenburch, die geen vermoeden had 
van hetgeen in Kalioerang een dag eerder was besproken en later tot zoveel
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Op weg van Batavia naar de V.S. (New York) vertoefde de Commissie van Goede Diensten 
van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties korte tijd in Nederland, alwaar zij officieel 
werd ontvangen door de Nederlandse regering. Daarna vertrok zij naar Amerika om aan de 
Veiligheidsraad verslag uit te brengen van haar werkzaamheden in Indonesië. Voor het 
vertrek met het KLM-toestel naar New York poseerden de leden van de Commissie van 
Goede Diensten op 31 januari 1948 voor de fotograaf. V.l.n.r.: Paul van Zeeland (België), 
Frank P. Graham (V.S.); Richard C. Kirby (Australië). (Foto Anefo)

"Van Zeeland, gaf in een onderhoud tussen enige M inisters en hem een uiteenzetting waarom de 
CG D  naar Djocja was gegaan . ... Van Zeeland deed zijn best de indruk te wekken, dat niets was g e 
zegd dat de CGD niet kon verantwoorden, maar dat men de Republikeinse interpretatie daarvan nooit 
kon bevroeden. Hij trachtte de verantwoordelijkheid hiervoor van zich af te schuiven. Ons betoog, dat 
zijn erkennen van onze souvereiniteit op dit ogenblik niet in overeenstemming te brengen is met een 
verzekeren aan de Republikeinse Regering dat die een status heeft die zij zich in feite aanmatigt, werd 
door Van Zeeland voortdurend ontweken " (Uit: M inister van Buitenlandse Zaken Van Boetzelaer 
van Oosterhout aan ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie Van Vredenburch, 
28  januari 1948, in: Drooglever XII, nr.338, p.646)
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ophef aanleiding zou geven, het antwoord van de Republiek op het pakket 
voorstellen en de Nederlandse voorwaarden daarbij in Djocja af. In de mid
dag kreeg hij te horen dat de Republiek de voorstellen en de koppeling tus
sen bestand en politieke voorstellen in beginsel aanvaardde, maar dat er wat 
vragen bleven. Anders dan verwacht bleek het om drie punten te gaan, na
melijk de tijdslimiet bij de uitvoering van het bestand, de verruiming van de 
gedemilitariseerde zones bij succes van het bestand en inschakeling van de 
militaire adviseurs van de CGD bij de uitvoering van het bestand. Van Vre
denburch heeft een ontwerp-antwoord van de CGD, dat gebaseerd was op 
eerder gedane onderhandse suggesties van Nederlandse kant, van de hand 
gewezen. Van Zeeland heeft kennelijk gemeend Van Vredenburch in Djocja 
met het republikeins akkoord binnen handbereik onder druk te kunnen zet
ten. De Belg wist immers dat de Republiek met de CGD-uitleg van de addi
tionele artikelen alleen maar tevreden kon zijn. Van Vredenburch heeft in
stinctief geweigerd in deze val te lopen. Nadat de vervoersproblemen waren 
opgelost, kon Van Vredenburch naar Batavia vliegen om beraad te voeren 
over een antwoord. Dit antwoord, later opgenomen als de Toelichting op de 
bestandsovereenkomst, verklaarde dat de tijdslimiet in bijzondere gevallen 
kon worden verlengd (met 12 dagen), dat de gedemilitariseerde zones bij een 
succesvol bestand zouden worden vergroot en dat de CGD-militaire- 
adviseurs alle gelegenheid moesten hebben om bestandsschendingen te toet
sen voor doorverwijzing naar de autoriteiten van beide partijen en tegelijk te 
melden aan de CGD.1112

Het was nog niet alles dat in die enkele dagen in Djocja-Kalioerang was 
bekokstoofd. Van Zeeland heeft Van Vredenburch ook geconfronteerd met 
een memorandum, dat de samenhang tussen de bestandsvoorstellen en de 
politieke beginselen (de 12, zoals door Nederland voorgelegd) probeerde 
vast te leggen. De Republiek werd tegemoet gekomen in de verklaring dat de 
CGD na ondertekening van het bestand de Nederlandse autoriteiten zou 
vragen om vertegenwoordigers van de Republiek in gezelschap van de mi
litaire adviseurs van de CGD ook buiten de gedemilitariseerde zones toe te 
laten om de evacuatie van de republikeinse troepen te bespoedigen. Van 
Nederlandse kant was al de bereidheid getoond om drie republikeinse offi
cieren binnen de genoemde voorwaarde voor dit doel in Nederlands gezags- 
gebied toe te laten. Zoals al eerder vermeld, is dit door de CGD vermelde 
verzoek en de Nederlandse concessie als aparte additionele verklaring aan 
de bestandsstukken toegevoegd. Het CGD-memorandum legde verder vast 
dat de aanvaarding van de additionele artikelen geen verandering zou bren
gen in de status van enige partij op dat moment, zeker niet in verhouding tot 
de VR. In wezen werd hiermee op de later berucht geworden Kalioerang- 
toelichting (zie boven) gedoeld, maar dat konden de Nederlanders niet we
ten. Verder bood de CGD haar diensten bij de informatie van de bevolking 
over bestand en politieke beginselen aan en vroeg partijen aandacht voor de 
wenselijkheid van een algemene amnestie en van voorzieningen voor de te-

3156



Par. V. "Linggadjati" herhaald en de Nederlandse terreinwinst als status-quo

werkstelling van ambtenaren over en weer en voor het herstel van het eco
nomisch verkeer. Van Vredenburch ging ervan uit dat in de discussie met 
Van Zeeland het stuk, dat hij geweigerd had te becommentariëren, van tafel 
was gehaald, maar het zou later bij de plechtigheid op de Renville op 17 janu
ari 1948 als CGD-verklaring weer verschijnen. Twee zaken waren toen uit 
het memorandum gehaald: de mogelijkheid voor republikeinse vertegen
woordigers achter de Nederlandse linies te verkeren (opgenomen in een af
zonderlijke tekst bij de bestandsovereenkomst) en de algemene amnestie.1113

De CGD heeft tenslotte ook, op dringend verzoek van Van Vredenburch, 
een stuk geproduceerd dat de bereidheid van de Republiek vastlegde om 
binnen de door Nederland gestelde tijdslimiet de bestandsvoorstellen met de 
door de Nederlanders geformuleerde verduidelijking op een drietal republi
keinse vragen (de al eerder genoemde inhoud van de Toelichting op de be
standsovereenkomst) en politieke beginselen (de 12 plus 6 artikelen) te aan
vaarden. Op 14 januari 1948 kon Van Zeeland, die met Van Vredenburch 
naar Batavia was teruggereisd, de Nederlanders hiervan al op de hoogte 
stellen; een dag later lag er de officiële bevestiging door Sjarifoeddin van de
ze republikeinse intentieverklaring.1114 Hiermee was de zaak rond. Premier 
Beel heeft in aanvulling op de regeringsverklaring van 13 januari 1948 (zie 
hieronder) op 15 januari 1948 in de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de 
Republiek het pakket voorstellen had aanvaard: "Het verheugt de regering, 
dat de CGD dit resultaat thans heeft mogen bereiken."1115 De Nederlandse 
regering had successievelijk alle betrokken voorstellen aanvaard, zodat er 
wat haar betrof getekend kon worden. Alleen Koningin Wilhelmina had zo 
haar bedenkingen: zij achtte het Indonesische probleem niet opgelost, wan
neer geen aandacht werd geschonken aan "het opruimen van extremisten of 
terroristen te Djocja of waar ook".1116 Dat de Republiek plotseling door de 
pomp was gegaan en het pakket voorstellen had aanvaard, heeft natuurlijk 
wel wat verbazing gewekt, zeker bij Van Mook en zijn omgeving. Waarom 
aanvaardde de Republiek een bestand op Nederlandse voorwaarden en een 
bevestiging van de meeste Linggadjati-beginselen? De latere onthulling van 
de Kalioerang-notulen heeft de juistheid van de argwaan aan Nederlandse 
kant bevestigd.1117 Want hoewel de Republiek ook andere redenen kan heb
ben gehad om akkoord te gaan met het gehele pakket van voorstellen - het 
voorkomen van een Nederlandse militaire actie op dat moment en het win
nen van tijd die tegen Nederland liep; diplomatieke druk van het bevriende 
India, dat rust zocht in de regio -, moet het uitzicht op voortzetting van de 
bestaande status voor de Republiek zeer aantrekkelijk zijn geweest. De Re
publiek zou dan ook niet nalaten bij de officiële bevestiging van de additio
nele artikelen (er was 48 uur gegeven bij de overhandiging ervan op de Ren
ville op 17 januari 1948) te verwijzen naar de notulen van het overleg tussen 
CGD en Republiek op 13 januari 1948, waardoor de Nederlanders eindelijk 
konden vermoeden dat er een spelletje was gespeeld. Nederland kon dan 
wel bereiken dat de CGD haar "uitglijder" van Kalioerang heeft recht gezet,
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maar dat nam niet weg dat geconstateerd moest worden dat de Republiek 
van een lacune in de artikelenreeks met politieke beginselen gebruik had 
gemaakt.1118

Het totale pakket, zoals dat voor de plechtigheid op de Renville was voor
zien, was voor Nederland gunstig. Er zou een bestand komen, gebaseerd op 
de bestaande frontlijnen en met evacuatie van de lastige "pockets" met ach
tergebleven republikeinse eenheden, dat ook het (economisch) verkeer tus
sen alle gebieden - zo mogelijk zonder enige restrictie - moest bevorderen; de 
politieke beginselen bevestigden de hoofdlijnen van "Linggadjati". Neder
land kreeg aldus de tijd voor politieke onderhandelingen én voor de voorbe
reiding van de gewenste VSI en Unie-opbouw. Ook konden de Nederlanders 
voortgaan met de consolidatie van hun ten koste van de Republiek opge
bouwde machtssfeer (deelstatenpolitiek). De uitgangspunten voor de vor
ming van een evenwichtige federatie in Indonesië waren ten gevolge van de 
terugdringing van de Republiek verbeterd. De deelstatenpolitiek, waarvan al 
enkele voorbeelden op Sumatra en Java zijn genoemd (erkenning van Oost- 
Sumatra als negara op 25 december 1947; West-Java-conferenties van oktober 
en december 1947 als opmaat voor de verdere ontwikkeling tot negara, be
reikt op 24 april 1948, zie aantekeningen 737 en 1063), werd van centraal be
lang. Indien het kon gelukken om de tot ontwikkeling gebrachte federale 
factor in Indonesië achter het Nederlandse Indië-beleid te houden, kon ook 
tegenover de buitenwereld de republikeinse factor steeds meer worden ge
relativeerd en kon derhalve een harde houding tegenover de Republiek 
worden ingenomen. Die harde houding was overigens, met het uitzicht op 
de daadwerkelijke invoering van de nieuwe rechtsorde in en met de Over
zeese Gebieden, noodzakelijk om de "federalen" te kunnen overtuigen van 
de goede kansen voor de Nederlandse kaart in het Indië-spel. Dat de Ne
derlanders vanaf de Renville-plechtigheden van 17 januari 1948 strikt de 
hand zouden proberen te houden aan hun interpretatie dat de toelating van 
republikeinen tot de voorlopige federale bestuursorganisatie - de uitleg van 
het begrip "redelijke vertegenwoordiging" - afhankelijk zou zijn van een po
litieke overeenkomst, lag dan ook voor de hand. De Nederlanders meenden 
hiermee een goed drukmiddel te hebben op de Republiek. Nog voor de 
maand januari 1948 verstreken was, heeft Den Haag dit standpunt onder
streept. De Republiek had wel veel moeten inleveren, maar er waren licht
puntjes: de verdere onderhandelingen zouden onder toezicht van de CGD, 
die blijkens de Kalioerang-toelichting de Republiek voorlopig intact wilde 
laten, worden gehouden en zouden eventueel kunnen uitlopen op terugkeer 
van de Republiek in de inmiddels achter de status-quo-Iijn verdwenen 
voormalige republikeinse gebieden.1119 Men kon niettemin zeker de redene
ring opzetten dat de Republiek weinig glorieuze vooruitzichten had, anders 
dan in de continuering van de bestaande status met alle onzekerheden van 
dien, te meer daar de Republiek beroofd leek van het guerillawapen (de 
"pockets") en zich kennelijk had geschikt in de status quo van de Neder-
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landse macht. Binnen de Republiek waren er wel die zo dachten, waardoor 
een politiek conflict over de aanvaarding van de betrokken voorstellen is 
losgebarsten. Eén dag voor de Renville-plechtigheid brak in Djocja een kabi
netscrisis uit door het uittreden uit kabinet en onderhandelingsdelegatie van 
de leden van de grootste partij in de Republiek, de conservatief- 
nationalistische Masjoemi (Indonesische Moslim-Liga). Ook de steun van de 
Partai Nasional Indonesia (PNI) aan het brede kabinet-Sjarifoeddin werd op
gezegd. Deze twee grote nationalistische groeperingen zouden de basis vor
men van het eind januari 1948 gevormde kabinet-Hatta. Links kwam door 
deze kabinetscrisis in de oppositie en zou - onder invloed ook van de inter
nationale confrontatie tussen het communistisch blok en het Westen - radi
caliseren (uitlopend op de vorming van een democratisch volksfront), waar
op Sjahrir heeft geanticipeerd door een afzonderlijke gematigde socialistische 
partij te stichten in februari 1948 (Partai Sosialis Indonesia). Met deze con
frontatie tussen rechts en links en tussen de linkse stromingen onderling 
binnen de Republiek, die ook terugging op de discussie over binnenlandse 
sociaal-economische vraagstukken en waarbij het geschil met Nederland 
slechts een katalysator was, werd de basis gelegd voor het drama van de 
Madioen-opstand (september 1948), ten gevolge waarvan de republikein die 
het Renville-pakket zou aanvaarden, Sjarifoeddin, op tragische wijze om het 
leven zou komen.1120

Nadat nog in goede harmonie door Nederlanders en republikeinen ge
sleuteld was aan een lijst met algemene bepalingen ter uitvoering van de be
standsovereenkomst en aan de formulering van de order tot beëindiging van 
de vijandelijkheden, kon het bestandsakkoord worden getekend. Dat ge
schiedde plechtig op de Renville op 17 januari 1948, ter gelegenheid van de 
vierde bespreking van de CGD met de Nederlandse en republikeinse dele
gaties. Abdulkadir en Sjarifoeddin tekenden de bestandsovereenkomst met 
toelichting, met de handtekeningen van de leden en de secretaris van de 
CGD als getuigen. Vervolgens overhandigde Sjarifoeddin namens de Repu
bliek aan de Nederlandse delegatievoorzitter officieel het verzoek om op ba
sis van de eerste bepaling van de Toelichting op de overeenkomst van de 
aangeboden verlenging van de tijdslimiet bij de uitvoering van het bestand 
gebruik te willen maken. De voorzitters van de twee delegaties lieten ver
volgens aan Kirby, als voorzitter van de bijeenkomst, weten dat de inleiden
de order tot het staakt-het-vuren en de algemene bepalingen met betrekking 
tot de bestandsovereenkomst waren aanvaard en dat die gelijkluidend zou
den worden uitgevaardigd.1121 Vervolgens las Kirby de lijst van 12 beginse
len, "vormende een overeengekomen grondslag voor de politieke beginse
len", voor. Met hun handtekeningen hebben de beide delegatievoorzitters 
deze beginselen bevestigd en de CGD-staf de aanvaarding ervan vastge
legd.1122 Vervolgens werden de zes additionele artikelen "als beginselen voor 
de onderhandelingen om te komen tot een politieke oplossing" officieel door 
de CGD aan de delegaties voorgelegd en voorgelezen, met het verzoek bin-
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Bij gelegenheid van de plechtige afronding van de onderhandelingen op de USS Renville op 
17 januari 1948 ontmoeten de voorzitters van de beide onderhandelingsdelegaties elkaar. 
Links de voorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie Raden Abdulkadir Wid
jojoatmodjo, rechts de voorzitter van de republikeinse onderhandelingsdelegatie, mr.Amir 
Sjarifoeddin, op dat moment nog minister-president en minister van Defensie van de Repu
bliek Indonesia. (Foto Anefo)

"Het zag er nu werkelijk naar uit dat het bestand getekend zou worden en de Republiek de beginselen 
als basis voor een politiek akkoord zou aanvaarden. Werkelijk gerust dat het zover was, waren wij 
intussen niet. "Ik begrijp de toestand niet meer," zei Van Mook. Volgens hem moest er ergens een 
'snag' zijn aangezien de Republiek thans al datgene aanvaardde waarop wij steeds hadden aangedron
gen maar wat hunnerzijds altijd was geweigerd, terwijl Djokja niets had gedaan om zijn volgelingen 
hierop voor te bereiden. Hij zou spoedig gelijk krijgen." (Uit: Den Haag antwoordt niet. Herinne
ringen van Jhr.Mr.H.F.L.K. van Vredenburch, p .325)
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Op 17 januari 1948 worden aan boord van de U SS Renville de bestandovereenkomst en de 
lijst van 12 principes, vormende een overeengekomen grondslag voor de politieke bespre
kingen, getekend door de voorzitters van de beide onderhandelingsdelegaties en de leden 
van de Commissie van Goede Diensten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Op 
de foto tekent Amir Sjarifoeddin, minister-president en minister van Defensie van de Repu
bliek Indonesia, tevens voorzitter van de republikeinse onderhandelingsdelegatie; rechts op 
de foto Paul van Zeeland, het Belgische lid van de Commissie van Goede Diensten. Achter 
Van Zeeland is uiterst rechts diens plaatsvervanger, de Belgische diplomaat R. Herremans, 
te onderscheiden. (Foto Associated Press)
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Onder het waakzaam oog van jhr.mr.H.F.L.K. van Vredenburch, ondervoorzitter van de 
Nederlandse onderhandelingsdelegatie (rechts achter de microfoon), tekenen Frank P. Gra
ham, het Amerikaanse lid van de Commissie van Goede Diensten (links), en Raden Abdul
kadir Widjojoatmodjo, voorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (midden), 
de bestandsovereenkomst en de lijst van 12 politieke principes aan boord van de U SS R en
ville op 17 januari 1948. (Foto Associated Press)
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nen 48 uur te reageren. De Nederlandse delegatie kon namens de regering 
op 19 januari 1948 een onvoorwaardelijk positieve reactie laten volgen; de 
republikeinse delegatie heeft haar instemming op dezelfde datum gekoppeld 
aan de CGD-toelichting te Kalioerang en aan de hierna te noemen CGD- 
verklaring van 17 januari 1948. Zoals al eerder beschreven, is hierop Neder
landse actie gevolgd die er toe heeft geleid dat de Republiek op 25 januari 
1948 de additionele artikelen onvoorwaardelijk heeft aanvaard.1123 Dit hele 
pakket stukken - bestandsovereenkomst en lijsten met politieke beginselen - 
is in dit hoofdstuk eerder aangeduid als de Renville-overeerïkomsten, al is 
slechts een deel ervan als echte overeenkomst te zien. Tot het pakket kunnen 
niet worden gerekend de verklaringen die de CGD op eigen gezag aan de 
genoemde stukken heeft toegevoegd. Het betrof allereerst voor het grootste 
deel de inhoud van het al eerder genoemde CGD-Memorandum van 13 ja
nuari 1948, dat Van Vredenburch in Djocja was overhandigd en tot diens 
verwondering weer is opgedoken op de Renville. Zoals al opgemerkt, bevatte 
dit stuk, naast de vaststelling van de eenheid van het gehele pakket en en
kele brave voorstellen (o.m. amnestie), de cryptische opmerking dat de ad
ditionele artikelen geen wijziging in de bestaande status van partijen - met 
name in de relatie met de VR - zouden brengen. Toen de Kalioerang-notulen 
eenmaal op tafel lagen, kreeg deze opmerking een bepaalde lading. Doordat 
de CGD de verduidelijkingen van Kalioerang heeft afgezwakt, kon ervan 
worden uitgegaan dat de bedoelde opmerking eveneens was komen te ver
vallen. De Republiek heeft er in ieder geval in haar brief van 25 januari 1948 
niet meer naar verwezen. De tweede CGD-verklaring betrof een onderdeel 
van het oorspronkelijke Memorandum van 13 januari, namelijk het republi
keinse verzoek om toelating van republikeinse vertegenwoordigers achter de 
Nederlandse linies en de daaraan toegevoegde Nederlandse bereidheid drie 
republikeinse officieren op bepaalde voorwaarden en met een beperkt doel 
(bijstand evacuatie republikeinse eenheden) toe te laten. De Renville-plech
tigheid werd besloten met verklaringen van Abdulkadir, die de CGD hulde 
bracht, van Sjarifoeddin, die de teleurstelling van de Republiek over de re
sultaten van de onderhandelingen verwoordde én de bereidheid van de Re
publiek het bestand na te komen in de verwachting op onmiddellijk politiek 
overleg vertolkte, en van de CGD-leden Van Zeeland en Graham, die de 
CGD overigens spoedig zouden verlaten.1124

De reacties over en weer waren, zoals dat bij dit soort plechtigheden ge
bruikelijk is, uiterst positief. Anders dan van Nederlandse zijde verlangd, 
heeft de Amerikaanse regering met het oog op haar officiële neutrale hou
ding in het Indonesische conflict haar felicitaties bij het bereiken van over
eenstemming over de CGD-voorstellen op de Renville evenwichtig over de 
CGD, Nederlanders en Indonesiërs verdeeld. Getracht was aan de Neder
landse bezwaren tegen het behandelen van de Republiek als aan Nederland 
gelijkwaardige partij in deze formulering tegemoet te komen. Bovendien had 
de Amerikaanse regering in deze verklaring een "bonbon" voor de Neder-
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landers verpakt in de vorm van de toezegging uitbreiding van de economi
sche en financiële hulp aan Nederlands-Indië voor te bereiden. Premier Beel 
heeft namens de regering de CGD keurig per telegram bedankt voor het be
langrijke resultaat dat door de goede diensten in het belang van de betrok
ken volkeren en de internationale gemeenschap was bereikt. President Soe
karno heeft in een radiorede op 17 januari 1948 dank betuigd aan de CGD en 
de bevolking voorgehouden dat de op dat moment voor de Republiek nade
lige bestandsbepalingen het uitzicht boden op gunstige perspectieven. Onder 
meer wees hij er op dat de Republiek in de bezette gebieden zou kunnen te
rugkeren. Bevolking en leger werden opgeroepen de bevelen uit te voeren, 
waarbij de bevolking in de bezette gebieden op het belang van de plebiscie
ten in de politieke strijd werd gewezen. Soortgelijke betogen hebben vice- 
president Hatta en generaal Soedirman gehouden. Laatstgenoemde en gene
raal Spoor hebben op 17 januari 1948 rond 21.00 uur Java-tijd de eerste in
structies voor de wapenstilstand per radio gegeven, die uiterlijk op 31 janua
ri 1948 om 24.00 uur Java-tijd effectief moest zijn.1125 De parlementaire reac
ties in Nederland op de Renville-stukken hebben enige tijd op zich laten 
wachten. De stukken waren omvangrijk genoeg om de Voorzitter van de 
Tweede Kamer er toe te brengen op 20 januari 1948 voor te stellen de beraad
slagingen over de regeringsverklaring van 13 januari 1948 met een dag uit te 
stellen om de Kamerleden gelegenheid te geven de overeenkomst en de po
litieke artikelen te bestuderen. Daartoe werd besloten. Toen minister Jonk
man evenwel op 21 januari 1948 moest berichten dat opheldering noodzake
lijk was over hetgeen de CGD aan de republikeinen te Kalioerang zou heb
ben verklaard, heeft Schouten (ARP) voorgesteld de discussies (in tweede 
termijn) over de regeringsverklaring voor enige tijd op te schorten, waarbij 
hij werd bijgevallen door Romme (KVP) en Joekes (PvdA). De regering werd 
aldus in de gelegenheid gesteld de Kalioerang-zaak uit te zoeken en de Ka
mer werd een mogelijk herhaald debat over de Indonesische zaak bespaard. 
Besloten werd de beraadslagingen uit te stellen, totdat de regering in staat 
zou zijn nadere informatie aan de Kamer te geven.1126 De beraadslagingen 
werden voortgezet op 29 en 30 januari en 3 februari 1948. Van de regerings
verklaring over de ontwikkeling van de gebeurtenissen in Indonesië en de 
vervolgens gehouden debatten in de Tweede Kamer, waarbij ook is ingegaan 
op de Renvz7/e-overeenkomsten, zal in par. Vl.a afzonderlijk verslag worden 
gedaan.

Buitenparlementaire en parlementaire reacties op het koninklijk woord ter afron
ding van de "Renville"-overeenkomsten

Aan Nederlandse kant is de reactie op de Renin/Ze-overeenkomsten afge
rond met de radioboodschap van Koningin Wilhelmina, uitgesproken in het 
Engels voor de Wereldomroep en de beide Nederlandse zenders op 3 febru
ari 1948 en bestemd voor de bondgenoten uit de oorlog (de redevoering 
werd heruitgezonden door de NBC-zenders in de V.S., de Amerikaanse en 
Britse zenders in Duitsland, de Franse omroep, alsook door radio-Batavia en
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Waar gaan we heen ?

Uit: De Groene Amsterdammer 31 januari 1948 (L.J. Jordaan)
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de omroepen in de West).1127 De Kalioerang-affaire was uit de wereld; de 
Republiek had onvoorwaardelijk de additionele artikelen aanvaard; het be
stand in Indië functioneerde redelijk; de Tweede Kamer had inmiddels ge
sproken en het regeringsbeleid in meerderheid kennelijk aanvaard.1128 Het 
was het juiste moment om met name de Amerikanen te laten weten dat, zo
als door Koningin Wilhelmina in 1942 aangekondigd, een nieuwe staatkun
dige verhouding tussen Nederland en de andere delen van het Rijk op het 
punt stond gerealiseerd te worden. Dat de redevoering vooral op de V.S. was 
gericht, was verklaarbaar. Het Amerikaanse Congres moest immers nog het 
Europese Hulp Programma (Marshall-hulp) goedkeuren, zodat het wenselijk 
werd geoordeeld - zoals het State Department al eerder, zoals beschreven, 
had laten weten - de Nederlandse naam van kolonialistische smetten te zui
veren en de volle politieke en economische ontplooiing van Indonesië in het 
vooruitzicht te stellen om de stemming in het kritische Congres ten gunste 
van dit hulpprogramma in het algemeen en van de plaats van Nederland als 
hulpbehoevend land in het bijzonder te beïnvloeden (vergelijk in dit boek: 
Band B, hoofdstuk IV, par. V.3.c, p. 1155). Er kon van worden uitgegaan dat 
de verhouding tussen Nederland en de V.S. alsook het uitzicht op de hulp
verlening vanwege de aanvaarding van het Renville-pakket door Nederland 
sterk waren verbeterd (in dit boek Band B, p. 1145), waardoor niet alleen met 
groter zekerheid over de Nederlandse voornemens inzake de nieuwe rechts
orde met en in Indonesië kon worden gesproken - zoals door de Koningin -, 
maar ook financieel opening van zaken kon worden gegeven, zoals over de 
financiële toestand van het landsbestuur in de archipel en de financieel- 
economische toestand aldaar (hiervoor beschreven), alsook over de vooruit
zichten op financieel gebied in Nederland zelf (Deviezennota-1948, zie Band 
B, pp. 1148-1151). De Reni;?7Ze-overeenkomsten vormden dan ook voor Ne
derland een belangrijk keerpunt, waarvan de rede van de Koningin getuig
de.

De Koningin kondigde in deze radioboodschap aan dat de ontwikkeling 
naar een nieuwe rechtsorde haar doel naderde: de VSI, in één Unie verenigd 
met het Koninkrijk der Nederlanden, Suriname en de Antillen. Staatkundige 
vormen waren dank zij de wijsheid en bekwaamheid van mannen in Indone
sië en in Nederland gevonden die aan miljoenen mensen vrijheden en rech
ten zouden waarborgen, waarvoor bondgenoten en Nederland in de oorlog 
gevochten hadden. Er was niettemin nog veel werk te doen. In die delen van 
Indonesië, zo voer de Koningin voort, waar terroristen op dat moment nog 
moordden, plunderden en brand stichtten, was de gewone man nog lang 
niet vrij van angst en gebrek. Het was een passage die de al eerder genoemde 
zorg van de Koningin aan de vooravond van de ondertekening van het Ren- 
ville-pakket verried, tegelijk echter insinuaties in de richting van de Repu
bliek bevatte die de betrokken Amerikaanse beleidsmakers op het State De
partment zouden kunnen ergeren.1129 Evenmin getuigde het van veel wijs
heid tegenover de Indonesische of Amerikaanse toehoorders om te gewagen
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van het grote werk dat door Nederland in Indië was verricht - niet ge
schroomd werd om de economische ontwikkeling van Indië voor de oorlog 
zonder weerga in Azië te noemen -, al geschiedde zulks na de stelling dat de 
koloniale gedachte had afgedaan. Nederland had de kracht, aldus de Konin
gin, een nieuw begin te maken. De volken der wereld hadden behoefte aan 
een nieuwe samenleving op basis van gelijkheid en wederzijds vertrouwen. 
Wellicht zou de oplossing die in Indonesië tot stand werd gebracht, tot 
voordeel kunnen dienen in andere gebieden in Azië. Een soeverein en demo
cratisch Indonesië zou nu in vrije samenwerking met de andere delen van 
het Rijk, gezegend met vele rijkdommen der aarde, een groot aandeel kun
nen nemen in de strijd tegen honger en gebrek en door Europa en Azië van 
produkten en grondstoffen te voorzien, een belangrijke bijdrage kunnen le
veren aan het Marshall-plan. De Koningin constateerde de opbouw van een 
nieuw Indonesië, gegrondvest op de beginselen van het Atlantisch Hand
vest, ten gevolge van de gemeenschappelijke krachtsinspanning van Indone
sische nationalisten om een federatie in de archipel tot stand te brengen. De 
woorden vrijheid en vaderlandsliefde kregen aldus, na de verwarring ten 
gevolge van de Japanse bezetting en de terugkeer van rust en vertrouwen, 
hun ware zin. Nederlanders en Indonesiërs zagen uit naar de dag dat de VSI, 
op voordracht van Nederland, de hun toekomende plaats temidden van de 
Verenigde Volken zou innemen: "Such a day will be a hard won milestone 
on man's long road to liberty".

De radioboodschap van Koningin Wilhelmina, die weinig meer deed dan 
de grote lijnen van het regeringsbeleid inzake de nieuwe rechtsorde met de 
overzeese gebieden - in het bijzonder Indonesië - nog eens uiteenzetten, zou 
een van de laatste opvallende gebeurtenissen uit het bewind van Koningin 
Wilhelmina zijn, op de mededeling voor de radio op 12 mei 1948 van haar 
voornemen om na haar ambtsjubileum op 31 augustus 1948 afstand te doen 
van de troon ten gunste van haar dochter prinses Juliana en de plaatsing van 
haar handtekening ter bekrachtiging van de herziening van de Grondwet en 
daarmee van de nieuwe rechtsorde van het Rijk op 4 september 1948 na. 
Prinses Juliana heeft vanaf 14 mei tot 31 augustus 1948 ten tweede male als 
regentes moeten optreden. Het kabinet had de vorstin weten over te halen 
deze weg te kiezen om het jubileum van haar regering aldus te kunnen vie
ren. De vorstin gaf haar troon op in het besef van haar gevorderde leeftijd, 
die haar naar haar overtuiging minder geschikt maakte om met de nieuwe 
verhoudingen binnen het Koninkrijk en met de dreiging van een nieuw we
reldconflict met alle gevolgen voor het Koninkrijk vandien om te gaan. Eer
der is in dit boek (Band C, hoofdstuk XV.d) en in dit hoofdstuk al beschreven 
dat de Koningin weliswaar de nieuwe rechtsorde volgens de lijnen van het 
Akkoord van Linggadjati had aanvaard, maar grote moeite had om de weer
spannigheid van de Republiek Indonesia en de daardoor ingezette ontwik
kelingen te verwerken. Het Indische vraagstuk was voor de Koningin, naar 
de woorden van minister Jonkman tegenover zijn afdelingschefs op 14 mei
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WAPENSTILSTAND

,.Zouden ook wij dat mei een beetje ter harte nem en’’

Uit: H et Parool 20 januari 1948 (L.J. Jordaan)
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1948, zeker een groot probleem geweest, waarvan zij de verdere afwikkeling 
liever toevertrouwd zag onder verantwoordelijkheid van haar dochter. Met 
de radioboodschap van 3 februari 1948 heeft Koningin Wilhelmina vermoe
delijk bewust een laatste bijdrage willen leveren aan de oplossing van dit 
probleem, dat de laatste jaren van haar regering zozeer had verzwaard.1130

De radioboodschap van Koningin Wilhelmina van 3 februari 1948 heeft 
uiteenlopende reacties opgeroepen. In Indonesië waren de reacties niet on
gunstig; zelfs het republikeinse commentaar was gematigd. Ook in Neder
land werd de bedoelde koninklijke boodschap gezien de persreacties vrij al
gemeen van links tot liberaal breed gesteund. In protestants-christelijke kring 
evenwel werd over deze redevoering verschillend geoordeeld. Een brede 
stroom in de protestants-christelijke pers wenste de koninklijke redevoering 
te zien als elke regeringsverklaring en derhalve voor kritiek vatbaar, al dien
de die kritiek zich dan te richten op het kabinet, niet op het Staatshoofd.1131 
Er waren echter ook commentaren die verder gingen, zoals dat van de jour
nalist Lunshof in het chris telijk-historische blad De Nederlander. Voor hem en 
andere geharnaste tegenstanders van het Indië-beleid van de regering, met 
name in het Comité Rijkseenheid, was het feit dat het Staatshoofd zich offici
eel tot tolk had gemaakt van de regeringspolitiek reden het Staatshoofd juist 
wél in het geding te brengen. Premier Beel heeft verondersteld dat de tegen
standers van het Indië-beleid door het optreden van de Koningin mogelijk 
van een argument waren beroofd, namelijk van de gedachte dat Staatshoofd 
en kabinet niet op één lijn zouden zitten. Zoals beschreven in dit hoofdstuk 
onder par. IV.a in: Het internationale forum en de nationale politiek: regering en 
regeringspartij (PvdA) bezinnen zich (6-16 augustus 1947), was er halverwege
1947 inderdaad wel sprake van verschil van inzicht tussen de Koningin en 
het kabinet over de aanpak van de Indonesische kwestie op dat moment. 
Zowel toen als bij de beoordeling van de resultaten van de Renville- 
onderhandelingen had de vorstin mogelijke bezwaren laten varen en zich 
kennelijk met het kabinetsbeleid akkoord verklaard. De radiorede voering 
was er het duidelijkste bewijs van. De tegenstanders van het Indië-beleid, 
aldus de redenering van Beel, moeten steeds gedacht hebben dat de Konin
gin dat beleid inzake Indië uiteindelijk zou weten tegen te houden. Het was 
de al eerder in dit hoofdstuk als tegenstander van de Indië-politiek van het 
kabinet-Beel vermelde hoogleraar Indologie (Utrecht), de christelijk- 
historicus F.C. Gerretson, die op een vergadering van het Comité Rijkseen
heid in de Jaarbeurs in Utrecht op zaterdag 7 februari 1948 voor een groot 
gehoor, onder wie de voorzitter van de CHU en van de CHU-fractie in de 
Tweede Kamer Tilanus en de Tweede Kamerleden De Wilde (ARP) en Zandt 
(SGP), in een redevoering zijn gram op de Koningin probeerde te verhalen 
en daarmee de veronderstelling van Beel leek te bevestigen. Het kwam er 
kortweg op neer dat Gerretson de Koningin aan haar eed op de Grondwet 
herinnerde. De onschendbaarheid van het Staatshoofd en zijn gebondenheid 
om de aanwijzingen van zijn ministers te volgen vonden volgens hem hun
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natuurlijke grenzen in de gebondenheid aan de eed bij de troonsbestijging 
af gelegd. Die eed verplichtte het Staatshoofd het grondgebied van de Staat, 
waarvan hem de soevereiniteit is opgedragen, met alle kracht te bewaren. 
Gerretson achtte het strijdig met die eed de soevereiniteit over het Indische 
gebiedsdeel, zelfs op advies van het kabinet, af te staan. Het Staatshoofd kan 
een advies van het kabinet immers verwerpen. Verder stelde Gerretson dat 
geen dynastie ooit het verlies van het grootste deel van het grondgebied 
heeft overleefd.1132 Minister Jonkman heeft in het kabinetsberaad van 9 fe
bruari 1948 zijn nood geklaagd over deze en soortgelijke aanvallen op de 
Koningin. Alle perken van fatsoen waren volgens hem overschreden. De 
Raad verzocht Van Maarseveen om na te gaan of een gerechtelijke vervol
ging mogelijk was, maar die weg is niet gekozen. De regering heeft volstaan 
met het aanzeggen van de wacht aan de buitenparlementaire oppositie via 
de Eerste Kamer bij gelegenheid van de Algemene Politieke Beschouwingen 
op 12 februari 1948. Bij die gelegenheid zou ook blijken dat de rechterzijde in 
de politiek zoveel mogelijk afstand probeerde te nemen van de buitenparle
mentaire oppositie, waarbij zeker ook de overweging moet hebben meege
speeld om na de spoedig te verwachten verkiezingen voor de Tweede Kamer 
bij de kabinetsformatie betrokken te worden.1133

Alvorens aandacht te wijden aan de discussies in de Tweede Kamer over 
de regeringsverklaring van 13 januari 1948 en aan het commentaar in de Eer
ste Kamer op het Indië-beleid bij gelegenheid van de Algemene Politieke Be
schouwingen en de behandeling van de begroting van O.G. voor 1948, moet 
hier de bedoelde waarschuwing van Beel aan de buitenparlementaire oppo
sitie over de hoofden van de senatoren heen met een nadere reactie in de 
Eerste Kamer op de koninklijke redevoering al vast worden vermeld. Nadat 
hij op de opmerkingen van de woordvoerders van de fracties in de Eerste 
Kamer bij gelegenheid van de Algemene Politieke Beschouwingen was inge
gaan en daarbij een waarschuwend woord in de richting van de communis
ten had geuit, besloot Beel zijn betoog met een terechtwijzing van uiterst 
rechts. Het deed Beel leed te moeten zeggen dat de middelen waarmee de 
buitenparlementaire oppositie haar opvattingen en bezwaren aan het Ne
derlandse volk kenbaar maakte, "mij deels met weerzin, deels met bezorgd
heid vervullen". De premier had daarbij met name de wijze waarop deze 
oppositie gemeend had dat volk voor te moeten lichten over de koninklijke 
rede op het oog. De Koningin had die redevoering volgens hem uiteraard 
uitgesproken als constitutionele vorstin. Het kabinet droeg dan ook voor de
ze rede de volle verantwoordelijkheid. Ten aanzien van deze redevoering 
diende naar de mening van de premier derhalve de grondregel te worden 
gevolgd, die voor alle uitlatingen van de Kroon geldt: de Kroon wordt niet in 
de discussie betrokken. Beel wees daarbij op het gebruik bij de kritiek op de 
Troonrede de persoon van het Staatshoofd buiten beschouwing te laten. Dat 
de buitenparlementaire oppositie in het geval van de radioredevoering van 
de Koningin toch de persoon van de vorstin had betrokken, achtte Beel

3170



Par. V. "Linggadjati" herhaald en de Nederlandse terreinwinst als status-quo

"geen diefstal, waarvoor men in de gevangenis komt, dit is vals spelen met 
de kaarten, waardoor ge u buiten de gemeenschap hebt gesteld van degenen, 
die de spelregels van het staatkundig fatsoen in acht nemen". Beel meende 
dat wie deze regels schendt, onherroepelijk steeds verder zou afglijden. 
Daarmee had de premier gelijk, want in deze tijd hebben leden van de bui
tenparlementaire oppositie wel degelijk de mogelijkheden voor een staats
greep besproken (zie in dit hoofdstuk, onder par. IV.b: Het incident- 
Gerbrandy: het kabinet zet door en Gerbrandy blijft mokken). Duidelijk was in ie
der geval, aldus Beel, dat de buitenparlementaire oppositie tenslotte openlijk 
had gepoogd een wig te drijven tussen de Kroon en het kabinet en daarmee 
was gaan wroeten in de "tere verhouding tussen Koning en minister". Beel 
zag hierin een uiting van de algemene verwording. Vervolgens gaf de pre
mier de volgende waarschuwing: "Met aandacht zal de regering de toon en 
de inhoud van de redevoering en de geschriften der buitenparlementaire 
oppositie blijven volgen en mocht haar onverhoopt blijken, dat deze verwor
ding voortgaat en tot ontoelaatbare uitingen voert, dan zal zij niet aarzelen 
tegen deze uitingen even hard en onverbiddelijk op te treden als tegen die 
van het links extremisme."1134 Daar was geen woord Spaans bij. De woord
voerder van de CHU-fractie in de senaat, Kolff, aarzelde nu niet meer, maar 
distantieerde zich van het gebeuren in Utrecht en de kolommen in De Neder
lander. J. van de Kieft (PvdA) had namelijk, gezien de aanwezigheid van op
positionele Kamerleden op de manifestatie in Utrecht, de vraag gesteld in 
hoeverre de oppositiepartijen de buitenparlementaire oppositie voor hun 
rekening namen. Geen partij was volgens Kolff verantwoordelijk voor het
geen zich in Utrecht had afgespeeld; zeker was dat van de CHU-fractie in de 
Eerste Kamer niemand aan de vergadering had deelgenomen. Dat er naar 
aanleiding van de Indonesische kwestie binnen de CHU verschillende stro
mingen te onderkennen waren - een probleem, dat de CHU gemeen had met 
andere en grotere partijen -, was hiermee door Kolff onderstreept.1135 Stellig 
was de oppositie ter rechterzijde in de Eerste Kamer over het Indië-beleid 
niet zo negatief, alleen maar sceptisch. Vandaar dat Beel er toe kwam de con
structieve houding van de woordvoerders van de fracties van de ARP, CHU 
en VVD in de senaat bij deze Algemene Beschouwingen te loven, een hou
ding "die in zo schrille tegenstelling staat tot die der buitenparlementaire 
oppositie".1136

Het optreden van de buitenparlementaire oppositie in deze zaak was met 
deze filippica van Beel in de Eerste Kamer weliswaar flink onder handen ge
nomen, maar daarmee kon de aandacht van de parlementaire oppositie in 
deze Kamer voor het fenomeen van een koninklijke politieke redevoering 
alleen maar zijn geprikkeld. In den lande was toch her en der de vraag naar 
voren gekomen, welke belangrijke redenen de regering wel kon hebben ge
had om de Koningin deze politieke, ook min of meer persoonlijk getinte - 
zoals in de lof voor bepaalde personen in Nederland en Indië - redevoering 
af te laten steken. De voorstanders van de regeringspolitiek inzake Indië
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hadden vanzelfsprekend de neiging het optreden van de Koningin als een 
duidelijke steun voor deze politiek uit te leggen; de tegenstanders bleef wei
nig anders over dan over die inzet te wrokken. Zo was er een polemiek tus
sen de dagbladen Trouw en De Volkskrant over deze zaak geweest, waarbij 
het eerstgenoemde orgaan er voor had gepleit om de persoon van het Staats
hoofd buiten elke politieke discussie te houden en derhalve ook het per
soonlijk oordeel van het Staatshoofd over een redevoering buiten beschou
wing te laten. Het laatstgenoemde dagblad had via de pen van Romme 
daarop geantwoord dat de persoon van het Staatshoofd aldus door lijders 
aan "constitutionele koorts" werd gedegradeerd tot marionet. Romme 
meende echter dat het Staatshoofd als persoon met een eigen verantwoorde
lijkheid lid van de regering is. Het Staatshoofd kan dan wel niet ter verant
woording worden geroepen, maar draagt wel eigen verantwoordelijkheid 
voor diens medehandelen en dient dit handelen te toetsen aan zijn inzicht in 
het algemeen belang. Romme liet niet na het sterk persoonlijk accent in deze 
redevoering te onderstrepen als een kennelijk bewijs van de positieve be
trokkenheid van het Staatshoofd bij de Indische politiek. Bij gelegenheid van 
de behandeling van de begroting van O.G. voor 1948 in de Eerste Kamer 
hebben verschillende senatoren reden gezien deze polemiek voort te zetten. 
Algra (ARP) heeft op 21 april 1948 in het plenaire begrotingsdebat toegege
ven dat het Staatshoofd geen marionet diende te zijn en ook een eigen woord 
publiekelijk moest kunnen spreken, maar hij meende wel dat een dergelijk 
woord altijd van nationale strekking moest zijn. De bedoelde verklaring van 
de Koningin was dat volgens hem niet, aangezien deze een fase was in een 
moeilijke strijd, in Nederland en in Indië, "waardoor hier en ginds de partij
en nog worden verdeeld". Algra kwam dan ook tot de volgende slotsom: 
"Daarom is het een staatkundige fout, dat de ministers hun medewerking 
hebben gegeven aan het uitspreken van deze rede bij monde van de persoon 
des Konings." Wat kon de regering bewogen hebben om over te gaan tot 
zulk een opzienbarende maatregel als die radioboodschap door het Staats
hoofd, "terwijl het overleg met de volksvertegenwoordiging nog niet eni
germate zijn beslag had gekregen", aldus vroeg De Zwaan (CHU) zich af. 
Molenaar (VVD) herhaalde zijn standpunt van 11 februari 1948 bij de Alge
mene Politieke Beschouwingen in de senaat: de radioboodschap van de Ko
ningin was geen persoonlijk woord, maar een boodschap van de regering tot 
het buitenland. De regering had volgens hem ongetwijfeld klemmende rede
nen gehad om de Koningin te verzoeken deze redevoering te houden. Mole
naar had geen behoefte om de bedoelde effecten van die redevoering af te 
zwakken of teniet te doen door kritiek. "In dit opzicht staan wij achter de 
regering", aldus Molenaar, die op 22 april 1948 wel vond dat het kabinet elke 
suggestie van eigen bewoordingen door de Koningin in deze redevoering 
had moeten voorkomen teneinde een discussie over het al dan niet persoon
lijke karakter van deze redevoering uit de weg te gaan. Voor Kerstens (KVP) 
evenwel stond vast dat de radioboodschap geheel voor rekening kwam van

3172



Par. V. "Linggadjati" herhaald en de Nederlandse terreinwinst als status-quo

de verantwoordelijke ministers. Met die ministers kon men redetwisten over 
inhoud en toon van die boodschap, waarbij de persoon van het Staatshoofd 
op geen enkele wijze ter discussie diende te staan. Algra had dat laatste vol
gens Kerstens juist wel beoogd. Kerstens zag in het optreden van Algra een 
bevestiging van de diepe kloof tussen ARP en KVP inzake de Indische poli
tiek.1137

Minister Jonkman antwoordde de Eerste Kamer op 27 april 1948, na de 
vaststelling dat de ministers voor de gehéle tekst van de redevoering ver
antwoordelijk waren, dat er eenstemmigheid heerste over de opvatting "dat 
de Koning in ons staatsbestel niets minder is dan een figurant en veel meer 
dan een ornament of een symbool. Immers, vóór alles is hij een persoonlijk
heid met eigen verantwoordelijkheid, geroepen om krachtens ons staatsrecht 
en onze staatkundige inzichten volgens eigen wijsheid en volgens de tradi
ties der Oranje's een eigen rol te vervullen, ons te regeren, maar politiek zijn 
in de samenwerking in de regering, d.i. de onschendbare Koning en de ver
antwoordelijke ministers, alleen de ministers verantwoordelijk en is het ver
keer van de persoonlijke Koning met zijn ministers ontoegankelijk voor de 
buitenwereld." Algra werd verzekerd dat het geenszins in de bedoeling had 
gelegen om de Koningin in de partijstrijd te mengen. Dat zou volgens de mi
nister ook al gebleken zijn uit het feit dat de redevoering in het Engels was 
gehouden, een argument dat Algra later niet sterk noemde. Dat de Koningin 
lovende woorden aan het adres van sommige personen in deze redevoering 
had geuit, had zij volgens de minister gedaan als Moeder des Vaderlands. 
Hierbij tekende de minister wel aan: "Ik moge echter in het bijzonder herha
len, dat de ministers hierbij op geen enkele wijze aan zichzelf hebben ge
dacht." Jonkman heeft er ook op gewezen dat in de redevoering bewust was 
gekozen voor een persoonlijke stijl, "anders zou de rede technisch als onbe
vredigend zijn beschouwd". De minister vermeed zorgvuldig om enige 
grond te geven voor de juistheid van de veronderstelling van Romme om
trent de persoonlijke opvatting van het Staatshoofd in dit geval. Over de 
aanleiding van het houden van de redevoering was Jonkman bereid iets te 
zeggen. De redevoering was gehouden "met het oog op het begrip van het 
buitenland in het Indonesische vraagstuk dat in de VR zozeer de aandacht 
had getrokken, en met het oog op het bestand en het basisakkoord voor de 
politieke besprekingen op de Renville en het daarmee tot op zekere hoogte 
behaalde succes van de VR, waardoor het meer dan ooit in het middelpunt 
der internationale belangstelling stond". Doch de minister weigerde de Eer
ste Kamer te vertellen van welke kant het initiatief tot het houden van de re
devoering was gekomen. Op dit punt achtte hij het verkeer tussen Koning en 
ministers in het geding. De boodschap van de Koningin zelf vond hij, alles 
nog eens samenvattend, "met de beste tradities van Oranje in overeenstem
ming".1138

Met dit koninklijke woord en de buitenparlementaire en parlementaire re
acties daarop (de reacties van het parlement op het Renville-pakket volgen
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hierna) kunnen de Renville-akkoorden  aan Nederlandse kant werkelijk defi
nitief voor aanvaard worden gehouden. De buitenparlementaire oppositie 
bleef weinig anders over dan wat machteloos gedrein: al eerder (onder par.
IV.b: Het incident-Gerbrandy: het kabinet zet door en Gerbrandy blijft mokken) is 
beschreven dat Gerbrandy begin februari 1948 heeft gepolst of er mogelijk
heden voor een "putsch" waren en dat hij vervolgens met andere 
(Rijkseenheid-)opposanten - onder wie Gerretson, die op 1 april 1948 nog een 
open brief aan de minister-president had gepubliceerd met als kern dat het 
Renville-pakket het Rijk had vernietigd1139 - zich met een adres tot de Tweede 
Kamer heeft gewend met het doel vervolging uit te lokken van de na
oorlogse ministers wegens schending van de Grondwet en de wetten bij het 
Indië-beleid. Gesteld is ook al dat dit adres geen enkel effect heeft gehad: het 
is eenvoudigweg niet in behandeling genomen.

De "Renville"-overeenkomsten: het begin van het einde?
Afsluitend kan hier de vraag worden gesteld en geprobeerd te beant

woorden: wat was er nu eigenlijk op de Renville bereikt? Strikt genomen wa
ren de partijen militair en politiek even ver als in oktober-november 1946, 
namelijk overeenstemming over een bestand en een lijst van politieke begin
selen, zoals die in het "naakte" Akkoord van Linggadjati waren vastgelegd, 
dat alles dit keer onder de schutse van de internationale gemeenschap (de 
VR). Waren de onderhandelingen eind 1946 nog overheerst door het ge
meenschappelijk optimisme van alle betrokkenen dat een vernieuwing in de 
relatie tussen Nederland en Indië onder erkenning van de emancipatie van 
de Indonesische bevolking mogelijk was en succesvol zou kunnen zijn, een 
jaar later had de politieke en tenslotte militaire confrontatie de partijen van 
elkaar vervreemd. Hoofdzakelijk berekening, zij het met het oog op de inter
nationale factor, zij het uit overwegingen van binnenlandse aard, had de 
partijen begin 1948 gebracht tot overeenstemming over een pakket (bestand 
en politieke beginselen), dat tot een politiek akkoord moest leiden. Over de 
kansen op een dergelijk akkoord kon derhalve in januari 1948 niemand veel 
illusies koesteren. Dat Nederland niettemin tevreden was over het Renville- 
pakket, was begrijpelijk. Nederland bleef soeverein in Indië tot aan de tot
standkoming van de VSI; de bezette gebieden behoefden voorlopig niet te 
worden opgegeven; de "Linggadjati"-beginselen waren bevestigd en leken te 
kunnen worden doorgevoerd, waardoor de hoop was gevoed dat de Repu
bliek kon worden teruggesnoeid in haar pretenties en tenslotte zou buigen 
voor medewerking in een federatie naar Nederlandse voorkeur. De Repu
bliek had immers militair verloren en was binnenlands-politiek in moeilijk
heden geraakt. Toch was de Republiek in de sterke positie de tijd voor zich te 
laten werken, tijd die Nederland uit geldgebrek en uit onzekerheid over de 
internationale factor steeds minder had. Hoe lang zou Nederland het vol
houden op basis van het Renville-bestand en de daardoor gegeven ruimte 
over een politiek akkoord volgens de overeengekomen politieke beginselen 
met een onwillige Republiek te blijven onderhandelen tegen de achtergrond
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van de bewezen wisselende en opportunistische stemming in Washington en 
de te voorspellen aarzelingen bij de "federalen" onder de Indonesiërs? De 
Republiek was zich van deze zaken bewust en heeft niet alleen aanvankelijk 
braaf uitvoering gegeven aan het bestand om internationale steun te verwer
ven, maar ook getracht de "federalen" aan haar kant te krijgen. Begin januari
1948 werden bijvoorbeeld ouvertures gemaakt in de richting van Oost- 
Indonesië, hetgeen uitliep op de erkenning van Oost-Indonesië als deelstaat 
in de VSI door de Republiek op 22 januari 1948.1140 Het komt er derhalve op 
neer dat bij de Renville-onderhandelingen beide partijen zich hebben gereali
seerd dat, wanneer er op redelijke termijn (met het oog op de gestelde datum 
van de totstandkoming van de nieuwe rechtsorde, namelijk 1 januari 1949) 
geen akkoord was bereikt, het bestand door Nederland zou worden opge
zegd en de militaire actie zou worden voortgezet. Beide partijen moeten be
grepen hebben dat met die mogelijkheid rekening moest worden gehouden 
en goede uitgangsposities moesten worden geschapen, internationaal en 
binnenlands-politiek. Men kan stellen dat de tweede politiële actie, zoals die 
eind 1948 heeft plaatsgevonden, eigenlijk al was ingebakken in het Renviïle- 
pakket: waarom zouden de partijen elkaar bij de uitwerking van de 
"Linggadjati"-beginselen van dit pakket moeten vinden, als ze dat al eerder 
in gunstiger omstandigheden niet hadden weten te bereiken?

Het zou derhalve afhangen van de politieke wil en de politieke ruimte bij 
de beide partijen of de mogelijkheden tot een vergelijk na de tweede basis
overeenkomst tussen Nederland en de Republiek - na "Linggadjati" het Ren- 
ville-pakket - zouden kunnen worden benut. De politieke ruimte was na alles 
wat gebeurd was aan beide kanten ingeperkt: de houding van de Republiek 
had in Nederland de voorstanders van een hardere koers in Indië, juist ook 
door het succes van de politiële actie van 1947 (militair; politiek in de kansen 
voor de federale gedachte) en de steun van de internationale gemeenschap 
aan de Nederlandse uitgangspunten in het Indië-beleid (het Renville-pakket 
als resultante van VR-bemiddeling), de wind in de zeilen gegeven; het op
treden van Nederland ("aankleding" van het Akkoord van Linggadjati; op
voeren van de eisen tegenover de Republiek; de politiële actie; deelstatenpo
litiek) had de nationalisten in de Republiek in de regering gebracht. Beide 
partijen meenden goede kansen te hebben door niet te buigen de tegenpartij 
op de knieën te krijgen, waarbij Nederland hoopte op de ineenstorting van 
de Republiek en de Republiek gokte op de financiële uitputting van Neder
land en op internationale winst. Dat betekende dat de kansen voor het grote 
gebaar door beide partijen eigenlijk waren verkeken en dat de Indonesische 
kwestie een prestigeslag was geworden, die Nederland met zijn beperkte 
middelen en moeilijke internationale positie op den duur moest verliezen. 
Alleen de politieke wil met concessies over en weer een doorbraak te force
ren had de partijen nog tot een politieke overeenkomst kunnen brengen, die 
de nieuwe rechtsorde op hoofdlijnen had kunnen doen realiseren. Vanuit de 
internationale gemeenschap - het beruchte Amerikaans-Australische initia-
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tief van begin juni 1948 - zijn wel voorstellen gedaan om aldus een akkoord 
te bereiken: Nederland heeft deze voorstellen onder meer als strijdig met de 
Renville-beginselen afgewezen; de Republiek heeft deze voorstellen wel als 
uitgangspunt voor verdere onderhandelingen willen aanvaarden. De Ne
derlandse regering heeft het aan de vooravond van de verkiezingen, waarbij 
de herziening van de Grondwet met het oog op de invoering van de nieuwe 
rechtsorde van het Rijk aan de orde was, niet aangedurfd concessies te doen 
om de Republiek zo snel mogelijk in de voorlopige federale structuur op te 
nemen. Concessies aan de Republiek op dit punt zouden immers de 
"federalen" kunnen doen twijfelen aan de Nederlandse bereidwilligheid de 
federale structuur als deel van de nieuwe rechtsorde daadwerkelijk te willen 
invoeren. Aan de andere kant was het de Republiek niet mogelijk om be
paalde symbolen van de verworven zelfstandigheid, zoals de eigen strijd
krachten en buitenlandse betrekkingen, zonder meer op te offeren vooraf
gaand aan de toetreding tot de federatie, zoals de Nederlanders dat wensten. 
Nederland ging er vervolgens toe over zich gereed te maken voor de verdere 
confrontatie met de Republiek over het eisenpakket voor de invoering van 
de nieuwe rechtsorde, waarbij gerekend werd op de steun van de 
"federalen" en op Amerikaanse meegaandheid. De "federalen" werden ge
paaid door - onder meer op basis van wensen van de "federalen" zelf - voor
stellen voor een Indonesische interimregering te ontwikkelen; de Amerika
nen hadden zich, in reactie op de Nederlandse protesten tegen het Ameri
kaans-Australische initiatief van juni 1948, bereid verklaard een nieuw ini
tiatief zorgvuldiger af te stemmen op de zienswijzen in beide kampen en de 
CGD als zodanig met een definitief voorstel te laten optreden. De Neder
landse regering kon derhalve in de zomer van 1948, toen de boedelover- 
dracht van de Indonesische kwestie van het ene kabinet aan het andere aan 
de orde was, menen dat de kansen op een voor de Nederlandse wensen gun
stige afloop van de moeilijkheden in de onderhandelingen met de Republiek 
groot waren: hetzij via onderhandelingen, hetzij via militair optreden zou de 
Republiek wel tot de orde kunnen worden geroepen. De Republiek kon de 
indruk hebben dat het optreden van de Amerikanen en de Australiërs in de 
CGD kon wijzen op de mogelijkheid geen dramatische concessies te hoeven 
doen. De naderende confrontatie en de daarna ingezette ontwarring van de 
Indonesische knoop waren derhalve niets meer dan de consequenties van de 
(mislukte) tweede kans op een overeenstemming (het Renville-pakket), 
waarvoor overigens de mogelijkheden door de mislukking van de eerste 
kans (het Akkoord van Linggadjati) sterk waren beperkt.

c. Het Collegiaal Orgaan: een slepende zaak sedert september 1947
Alvorens over te stappen op het Nederlands parlementaire toneel, waar 

Beel op 13 januari 1948 in de Tweede Kamer verslag zou uitbrengen over de 
stand van zaken in de Indonesische kwestie en de beleidsvoornemens van de 
regering in deze kwestie zou ontvouwen, zij aandacht besteed aan een sedert 
september 1947 slepende zaak die tijdens het hiervoor beschreven bezoek
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van Beel en enkele ministers aan Indië in beginsel tot een oplossing werd ge
bracht: de instelling van het Collegiaal Orgaan (CO) voor Nederlands-Indië. 
Het ging hier om de uitvoering van een afspraak, die tussen het kabinet en 
Van Mook begin september 1947 was gemaakt en waarover in de regerings
verklaring van 23 september 1947 mededeling was gedaan. De problemen bij 
de uitvoering van deze afspraak kunnen symptomatisch worden genoemd 
voor de soms trage besluitvorming in de Indonesische kwestie, die niet altijd 
was terug te voeren op de moeizame politieke consensus aan Nederlandse 
kant, maar soms ook op de vaderlandse neiging zich in talloze juridische 
haarkloverijen te verdiepen wanneer het om bestuurlijke aangelegenheden 
gaat. Dat gold niet alleen dit CO, maar ook de regeling van het pre-federaal 
bewind (de interimperiode). In zoverre verdient de gang van zaken rond dit 
CO de nodige aandacht. Dit CO moest in de vorm van een collegiale instan
tie van drie personen onder voorzitterschap van de LtGG de taak van de 
landvoogd op het gebied van het Algemeen Bestuur verlichten, de feitelijke 
verantwoordelijkheid over meer personen verdelen en bijdragen aan een ef
ficiënt bestuur en aan de continuïteit ervan. In het kabinetsberaad van 5 
september 1947 had men het bij deze globale inrichting van het CO, dat de 
CG zou moeten vervangen, gelaten, wat zich zou wreken, toen het kabinet 
zich gedwongen zag dit punt van het "september-pakket" te realiseren. Van 
Mook zelf, zo bleek toen, stond iets anders voor de geest dan assistentie bij 
het Algemeen Bestuur, namelijk een taakverdeling op het terrein waar de 
landvoogd in feite zelf verantwoordelijk was jegens de gehele regering.1141 
Een dergelijk collegiaal bewind in Indië was echter in strijd met de wettelijke 
bepalingen dat het algemeen bestuur in Indië was opgedragen aan de GG 
(i.c. de LtGG) en dat deze verantwoordelijk was aan de Koning. Wijziging 
hiervan betekende herziening van de Grondwet (GrW 1938/1946, art. 62) en 
van de wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië (bekend gemaakt 
bij besluit van 13 juli 1925, Stbl. nr. 327, art. 1-2). Het was niet eenvoudig om 
gegeven deze problemen het CO te realiseren en Van Mook in zijn land
voogdij steun (én controle, naar velen in Den Haag hoopten) te bieden. "Het 
is jammer, dat deze zaak tijdens mijn verblijf in Nederland niet geheel is uit
gepraat en afgehandeld", aldus Van Mook enkele maanden later in een brief 
aan Beel, toen was gebleken dat correspondentie over dit thema tussen Den 
Haag en Batavia de weg niet kon vrijmaken voor een snelle invoering van 
het CO.1142 Die instelling kon pas worden gerealiseerd na mondeling overleg 
tussen de ministeriële delegatie en de landvoogd zelf, zij het dat daarbij ook 
nog rekening moest worden gehouden met hetgeen in de Tweede Kamer in 
reactie op de regeringsverklaring van 13 januari 1948 over de wijze van in
stelling was verklaard en vastgelegd (motie-Romme). De benoeming van 
Neher en Van Vredenburch bij KB van 5 maart 1948 (nr. 3) tot Gedelegeerden 
van het Opperbestuur in Indonesië, de aanduiding die vanwege onder meer 
de hiervoor aangeduide juridische voetangels voor de leden van het collegi
aal bijstandsteam voor de landvoogd (het beoogde CO) uiteindelijk is geko-
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zen, kwam dan ook ten dele als mosterd na de maaltijd: een belangrijk deel 
van het door Van Mook voor het CO bestemde werk - contact met interna
tionale organisaties en met de Republiek - was immers dank zij de inzet van 
Van Vredenburch succesvol afgesloten (zie hiervoor par. V.b: De "Renville"- 
overeenkomsten).1143

De landvoogd had namelijk het CO graag snel bij de hand gehad. In het 
zicht van het bezoek van internationale vertegenwoordigingen als de CGD 
en delegaties van nationaal-politiek karakter drong Van Mook er dan ook 
eind oktober 1947 bij Beel op aan dat het beoogde driemanschap in de vorm 
van een CO werd gecreëerd. Hij was bevreesd dat hij en zijn staf anders on
der het werk zouden bezwijken. Al die delegaties immers betekenden extra 
arbeid.1144 Van Mook wilde in dit CO dan ook personen zien opgenomen, 
die hem en zijn staf werk uit handen konden nemen. Hij liet dan ook weten 
minder te voelen voor een CO dat de belangrijkste politieke richtingen van 
het moederland moest vertegenwoordigen (zoals de CG). De betrokken va
derlandse politici bij een dergelijke samenstelling van het CO zouden toch 
slechts het oog gericht houden op het moederland, waar hun werk en toe
komst nu eenmaal lagen1145 De gedachte, zoals die in Den Haag wel even 
heeft geleefd, om de landvoogd met Drees en de al eerder in dit hoofdstuk 
genoemde katholieke oud-minister Steenberghe een driemanschap te laten 
vormen, stond de landvoogd niet aan: hij achtte Drees "negatief" en vond de 
katholieke kandidaat geen man waar men iets aan had.1146 Zoals al eerder 
beschreven wilde Drees om meerdere redenen niet voor langere tijd naar In
dië en was Steenberghe slechts korte tijd voor een functie in Indië beschik
baar. Van Mook liet weten dat politieke figuren altijd nog ad hoc naar Indië 
konden komen; het CO moest volgens hem bemand worden met personen 
die veel werk konden verzetten gedurende geruime tijd.1147 Even is over en 
weer gespeeld met de gedachte om het CO en de onderhandelingsdelegatie 
voor het overleg met de Republiek onder bemiddeling van de CGD ineen te 
schuiven, maar die gedachte zou noch voor Van Mook de benodigde steun 
voor langere termijn, noch voor de Nederlandse regering de gewenste 
"controle" op de landvoogd voor dezelfde termijn kunnen opleveren.1148 Ter 
vervulling van zijn wens om het CO te doen bemannen met personen die 
met de Indonesische kwestie zeer wel bekend waren en in de gegeven om
standigheden de landvoogd daadwerkelijk zouden kunnen bijstaan, alsook 
het vertrouwen hadden van "Den Haag", heeft Van Mook al snel gedacht 
aan Van Vredenburch, die ter assistentie van de landvoogd naar Indië was 
gegaan en ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie 
CRenuz7/e-besprekingen) zou worden, en aan minister Neher, die in augustus
1947 voor het contact tussen "Den Haag" en "Batavia" in Indië had vertoefd. 
Van Vredenburch zelf was van de noodzaak van de plaatsing van personen 
naast de landvoogd, waarin het kabinet volledig vertrouwen zou kunnen 
hebben en die voldoende tegenwicht tegen de landvoogd konden bieden om 
hem te kunnen bijsturen en een politiek van faits accomplis te voorkomen,
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ten diepste overtuigd, hoe goed de relatie tussen de landvoogd en Van Vre
denburch ook was.1149 Van Vredenburch was bezorgd dat het eigengereide 
optreden van de landvoogd de onderhandelingen met de republikeinen zou 
bederven, waardoor Nederland tegenover de internationale gemeenschap op 
het strafbankje zou komen te zitten. Omgekeerd was Van Mook niet blind 
voor de noodzaak het onderhandelingsspel zo diplomatiek mogelijk te spe
len. De landvoogd zag in Van Vredenburch dan ook een goede kracht voor 
het CO, namelijk als iemand die hem kon helpen bij de aanpak van "de in
ternationale pottenkijkers, die wij nog een tijdlang zullen hebben". Boven
dien dacht hij dat de diplomaat ook in contacten met Indonesiërs de juiste 
toon zou weten te treffen, een opvatting waar hij begin 1948 van zou terug
komen. Als tweede kandidaat voor het CO zag Van Mook veel in minister 
Neher, die hij in de zomer van 1947 goed had leren kennen. Neher was wel
iswaar lid van de PvdA, maar was ook voor de KVP acceptabel. Als regen
tesk bestuurder, joviaal én rechtlijnig, had hij het vertrouwen van de land
voogd verworven. Laatstgenoemde achtte Neher beter in staat tot overleg 
met de Indonesiërs dan Schermerhorn, omdat Neher een zuiver politieke in
stelling zou paren aan een krachtig en zakelijk karakter. Van Mook achtte 
Neher, zoals hij in een brief aan Beel persoonlijk begin oktober 1947 schreef, 
"in dit opzicht een van de beste exemplaren van het Nederlandse volk".1150 
Het was duidelijk dat Van Mook, die ervaren had dat Neher hem bij zijn be
zoek aan Djocja was bijgevallen in de beoordeling van de noodzaak tot ver
der militair optreden tegen Djocja, via de figuur van Neher alsnog hoopte 
steun in het moederland te kunnen krijgen voor zijn doel: terugdringing van 
het niet-coöperatieve Djocja. Van Vredenburch moest helpen de rol van de 
CGD te minimaliseren tot die van zuivere bemiddelaar. Het is begrijpelijk 
dat Van Mook niet zat te springen om betrokkenheid van politici uit de coa
litie in het CO, aangezien aldus zijn beleid zou kunnen worden doorkruist. 
Ondanks de aandrang van de landvoogd op de Nederlandse regering om het 
CO als daadwerkelijke ondersteuning ten spoedigste in te stellen, leek de re
gering de zaak voor zich uit te willen schuiven en afhankelijk te willen ma
ken van de ontwikkelingen rondom (samenstelling Nederlandse delegatie) 
en in de onderhandelingen via de CGD met de Republiek.1151 Geleidelijk aan 
was ook de vraag naar voren gekomen wat men moest met het CO in het 
licht van de instelling van een voorlopige federale regering (of pre-federale 
regering) die "Den Haag" op korte termijn (op 1 januari 1949 zou immers de 
nieuwe rechtsorde moeten ingaan) voorzag.1152 Het Algemeen Bestuur van 
Indië zou dan worden opgedragen aan de landvoogd en de leden van het 
pre-federaal bestuur gezamenlijk, zodat nog slechts opperbestuurlijke aan
gelegenheden (voorbehouden aan de Kroon bij Grondwet en wet), zoals de 
opbouw van de nieuwe rechtsorde (Unie en federatie; afbakening bevoegd
heden), door een dergelijk CO behartigd konden worden. In het najaar van
1947 woog voor Van Mook echter de dreigende uitputting van hem en zijn 
staf op korte termijn het zwaarst, zodat hij die herhaald breed heeft uitge-
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meten in zijn pleidooien naar Den Haag met het verzoek nu eindelijk eens de 
knopen bij de instelling van het CO door te hakken.1153 Alles wees erop dat 
Van Mook via de personele invulling van het CO de taakverdeling als van
zelfsprekend opgelost zag in zijn richting: zelf te kunnen bepalen wat het 
bijstandsteam in collegiaal verband voor werk zou doen en feitelijk een col
legiale landvoogdij scheppen. In de volgende ronde inzake de instelling van 
het CO zou deze onmiskenbare opzet van Van Mook voor "Den Haag" re
den worden voor uitstel van de realisering van het CO en voor nader onder
zoek ter plaatse in Indië.

Beel was overigens niet ongevoelig voor de argumenten van Van Mook 
om het CO met enige spoed in te voeren. Hij legde op 30 oktober 1947 aan de 
landvoogd een plan voor dat voorzag in een zonder wijziging van de 
Grondwet in te stellen College van Bijstand, waarbij de landvoogd derhalve 
aan de Kroon verantwoordelijk bleef en ook de leiding behield van het alge
meen bestuur en de voorbereiding van de staatkundige hervormingen. Het 
driemanschap zou bestaan uit een persoon als vertegenwoordiger van de 
landvoogd aan het hoofd van de eigenlijke Indische regering en vervolgens 
van de pre-federale regering, een tweede man als hoofd van de economische 
reconstructie en een derde man belast met de behartiging van de belangen 
van Nederland in Indonesië als opmaat naar het Hoge Commissariaat van 
Nederland in Indonesië.1154 Aan Nederlandse kant wenste men kennelijk 
geen college dat met de landvoogd ook formeel medeverantwoordelijkheid 
zou dragen voor het algemeen bestuur. Dat stuitte immers op de nodige 
(constitutioneel-)juridische bezwaren, die niet eenvoudig door een instelling 
bij wet - zoals bij de CG, die ook formeel werd opgeheven - leken te kunnen 
worden opgeruimd. Wellicht speelde ook een rol de overweging dat zelfs 
instelling bij gewone wet - zo dat al mogelijk was - de gehele Indische zaak 
formeel voor het parlementaire en publicitaire voetlicht zou hebben gebracht 
op een moment dat nog onduidelijk was hoe de onderhandelingen met de 
Republiek verder zouden verlopen. Op dat moment leek het derhalve beter 
aansluiting te zoeken bij bestaande regelingen (Besluit van 6 mei 1942, hou
dende een tijdelijke voorziening in het Algemeen Bestuur van Nederlandsch- 
Indië, Stbl. C 39, art. 1, waarbij dit algemeen bestuur aan anderen dan de 
gouverneur-generaal kon worden opgedragen, gehandhaafd bij Besluit D 65; 
Besluit van 23 december 1946, houdende vaststelling van het Overgangsbe- 
sluit Algemeen Bestuur Nederlandsch-Indië, Stbl. D 65, art. 1, tweede lid, 
waarbij werd vastgelegd dat de LtGG diende te handelen met inachtneming 
van "onze aanwijzingen") en instelling bij KB te bevorderen, waardoor ove
rigens de landvoogd vanzelfsprekend verantwoordelijk zou blijven voor het 
algemeen bestuur in Indië. Van Mook opperde dan ook bezwaren tegen de 
voorgestelde regeling en stelde een beperkt college van twee personen met 
hoge executieve rang voor, medeverantwoordelijk voor het bestuur, waar
van de landvoogd voorzitter zou zijn. Met een ten opzichte van de land
voogd ondergeschikt college kon Van Mook intern noch extern veel begin-
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nen. Aan ambtelijke schakels had Van Mook naar zijn schrijven niets; een 
tweede man in de hiërarchie had hij al in de persoon van de directeur- 
generaal algemene zaken (sedert 30 oktober 1947: Abdulkadir). Van Vreden
burch deelde de zienswijze van Van Mook.1155 Nadat in het kabinet op 3 no
vember 1947 mededeling was gedaan van de tegenwerpingen van Van Mook 
en Beel de noodzaak van bijstand voor de landvoogd had onderstreept, 
haastte "Den Haag" zich om Van Mook gerust te stellen. Het waren juridi
sche bezwaren die het onmogelijk maakten een CO met taken op het terrein 
van het algemeen bestuur in Indië te belasten. De landvoogd diende de-iure 
verantwoordelijk te blijven voor dit bestuur, maar de-facto konden gedeelten 
van de functie van de landvoogd aan anderen worden opgedragen. Bij ver
schil van mening zouden de leden van het CO daarvan mededeling doen aan 
de minister van O.G.. De regering hoopte dat aldus toch een bijstandscollege 
van gewicht kon worden gecreeerd.1156 Beel deelde in een "amice"-brief aan 
Van Mook van 8 november 1947 mee, dat hijzelf dacht aan Vredenburch en 
Neher als leden van het CO.1157 In het kabinetsberaad van 10 november 1947 
heeft Beel dit voorstel ter tafel gebracht, bijgevallen door Jonkman. De be
doeling was dat de twee beoogde leden, die door Nederland zouden worden 
geleverd - daarnaast werd aan Abdulkadir gedacht, die door Van Mook zelf 
als mogelijke kandidaat in een eerder stadium was genoemd1158 -, ook lid 
zouden kunnen zijn van de officiële onderhandelingsdelegatie met de Repu
bliek. Zoals al eerder vermeld, is Van Vredenburch inderdaad lid geworden 
van deze onderhandelingsdelegatie en voorzitter van de Nederlandse be
standscommissie. De benoeming van het CO zou bij KB geschieden. Drees 
toonde zich opgetogen, ongetwijfeld in de mening dat Neher - die weliswaar 
als "rechtser" gold dan Schermerhorn - toch als standvastige en constructie
ve kracht in Indië greep zou krijgen op de gang van zaken en matigend zou 
kunnen werken en daarmee lands- en partijbelang zou kunnen dienen. Dat 
Neher het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting zou moeten 
verlaten, betreurde met name Drees w e l, maar de Indische zaak woog voor 
alle betrokkenen nu eenmaal zwaarder dan het beheer van het door geld- en 
materiaalgebrek geplaagde weinig spectaculaire departement. Aan het slot 
van deze kabinetszitting verklaarde Neher dat hij de uitnodiging van de re
gering voor het lidmaatschap van dit CO bepaald niet had geambieerd, maar 
de uitnodiging wilde aanvaarden om het landsbelang te dienen.1159 Men kan 
aannemen dat tevoren met alle betrokkenen deze zaak was doorgesproken.

Met het besluit van het kabinet om in beginsel het CO naar het voorstel- 
Beel in te richten was het CO er nog zo maar niet. "Batavia" had nog wat 
kanttekeningen. Van Mook liet weten dat de keuze van personen hem voor
treffelijk voorkwam. Hij wilde echter Abdulkadir van dit CO uitsluiten om 
hem zo vrij te houden als vervanger van de landvoogd en als toekomstig 
vooraanstaand persoon in een voorlopige federale regering. Om de mede
verantwoordelijkheid van de twee resterende beoogde personen in het CO 
voor het gebied buiten en boven de normale algemeen bestuurlijke zaken te
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onderstrepen, stelde Van Mook voor hen de titel "gedelegeerde van het op
perbestuur" voor, hetgeen ook uiteindelijk de definitieve aanduiding is ge
worden.1160 Van Mook maakte er overigens geen geheim van dat hij toch uit 
was op een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de landvoogd 
met de twee "gedelegeerden" en in wezen de constructie van de oude CG 
verlangde. Het leek er op, zoals Jonkman in het kabinetsoverleg van 17 no
vember 1947 voorlegde, dat Van Mook het overleg tussen "Batavia" en "Den 
Haag" grotendeels overbodig wilde maken en een grotere zelfstandigheid 
van het vanuit Batavia te voeren Indische beleid nastreefde. De landvoogdij 
dreigde collegiaal te worden uitgevoerd. Dit kwam de verantwoordelijkheid 
van de minister van O.G. te na. Aan de andere kant vroeg Neher zich af wat 
het CO nog te doen zou hebben, indien de landvoogd het algemeen bestuur, 
daarin bijgestaan door Abdulkadir, geheel onder zich hield.1161 Van Vreden
burch liet de regering tegelijkertijd per telex weten dat de leden van het CO 
(tot drie man beperkt) medeverantwoordelijk dienden te zijn voor het gehele 
beleid, waarbij in het bijzonder waarborgen tegen elke vorm van fait- 
accompli-politiek dienden te worden geschapen.1162 Minister Jonkman achtte 
het, gezien de opvattingen van de landvoogd, gewenst dat ofwel Neher naar 
Indië zou gaan voor nader overleg met Van Mook ofwel de positie van de 
leden van het CO op dat moment bij KB werden vastgelegd en omschreven. 
Drees wilde dat het kabinet, ongeacht de opvattingen van Van Mook, een 
beslissing nam en gezaghebbende lieden naast de landvoogd plaatste, 
waarin hij bijgevallen werd door Götzen. Uit de woorden van Drees sprak 
zijn grote zorg over het onvoorspelbare optreden van de landvoogd, hetgeen 
aan de vooravond van een mogelijk akkoord met de Republiek maar al te 
gevaarlijk kon zijn. Neher zou dan zo spoedig mogelijk naar Indië moeten 
vertrekken als beoogd lid van het CO, maar Neher zelf wilde eerst weten 
waar hij aan toe was.1163 Het "inner cabinet" voor Indische aangelegenheden 
heeft zich daarop gebogen over positie en taak van het CO. Op 24 november
1947 liet Jonkman het kabinet weten dat een ontwerp-regeling tot instelling 
van een CO werd voorbereid op grondslag van Besluit C 39 (art. 1), waarbij 
de leden van het CO werden beschouwd als door de Kroon benoemde ver
trouwensmannen, die met de landvoogd in feite medeverantwoordelijkheid 
zouden dragen, terwijl bij meningsverschil een beroep op de Kroon open
stond. Anders dan Beel en Van Vredenburch nog gedacht hadden - namelijk 
een taakverdeling als in een ministerraad met de landvoogd voor binnen
landse zaken, Neher voor reconstructie en Van Vredenburch voor interna
tionale en Unie-aangelegenheden -, achtte Jonkman een functieverdeling niet 
in deze regeling passen. De Raad fiatteerde deze opzet, waarop op voorstel 
van Vos werd besloten dat Neher naar Batavia zou vertrekken, teneinde de 
reorganisatie van het Nederlands-Indische bestuur en met name de instelling 
van het CO voor te bereiden.1164 Neher moet in de door Jonkman geschil
derde opzet vertrouwen hebben gehad: hij vertrok naar Indië om daar op 6 
december 1947 aan te komen.
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Het zou daarna nog enkele maanden duren voordat een CO in de vorm 
van "Gedelegeerden van het Opperbestuur" was ingesteld. Noch "Den 
Haag" noch "Batavia" hebben op haast aangedrongen. "Den Haag" was zich 
ervan bewust dat met de uitzending van Neher de-facto de landvoogd al 
werd bijgestaan door het beoogde team van bijstand. Aangezien de opstel
ling van het KB op constitutioneel-juridische moeilijkheden stuitte, leek het 
wijs de uiteindelijke beslissing pas te nemen, nadat de ministeriële delegatie 
zich in Indië op de hoogte had gesteld. Dat de belofte van minister Jonkman 
namens de regering aan de Tweede Kamer op 18 december 1947, om zo no
dig met een regeringsverklaring uitsluitsel te geven over de resultaten van 
de ministeriële tocht naar Indië (zie hiervoor onder par. V.a.: De Tweede Ka
mer over hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting-1948), de problemen over de 
grondslag van de instelling van het CO alleen maar zou kunnen vergroten, 
was eind 1947 niet te voorzien. Omgekeerd drong Van Mook niet meer zo 
aan op de onmiddellijke instelling van het CO: hij was vol lof over het vele 
werk dat Van Vredenburch, die praktisch namens Nederland de onderhan
delingen met de Republiek leidde, hem al uit handen nam.1165 Van Mook 
bleef wél zijn voorstel voor een collegiaal team, dat de bijzondere verant
woordelijkheid van de landvoogd op dat moment - contacten met buiten
landse instanties en met de Republiek, de voorbereiding van de nieuwe 
rechtsorde - mede zou dragen, trouw. De landvoogd bleek bereid om be
paalde delen van zijn algemene bestuurstaak, die met die bijzondere verant
woordelijkheid samenhingen, aan de beoogde teamgenoten te delegeren.1166 
Een strikte verdeling van portefeuilles, waarbij zijn algemene bestuurstaak 
werkelijk op het spel stond, achtte hij kennelijk toch ook ongewenst. Juri
disch zou dat allemaal ook veel te veel problemen kunnen oproepen. Aan de 
andere kant was het weinig aannemelijk dat de beoogde CO-leden zich er 
mee tevreden zouden stellen datgene te behandelen, wat de landvoogd in 
zijn welwillendheid hen zou voorleggen. Begin december 1947 kwam vast te 
staan dat de beslissing over de instelling van het CO bij het bezoek van de 
ministeriële delegatie aan Indië zou moeten vallen, wilde men alle misver
standen over de bedoelingen met dit bestuursorgaan over en weer kunnen 
wegnemen.1167 Hoewel aanvankelijk in het overleg in Indië over dit onder
werp, zoals tussen de ministers Beel, Drees en Neher met Van Mook, Abdul
kadir en Van Vredenburch op 22 december 1947, een zekere taakverdeling 
over de CO-leden als aanvulling op het hiervoor genoemde voorstel-Van 
Mook centraal kwam te staan, is dit toch losgelaten.1168 Reden daarvoor was 
dat tijdens het bezoek van de ministers aan Indië ook de spoedige instelling 
van een pre-federale regering, zoals eerder beschreven, aan de orde was ge
komen. Derhalve is in Indië een ontwerp-regeling CO opgesteld, die een
voudigweg voorzag in een college van drie personen, waarvan de land
voogd voorzitter zou zijn. Konden de algemene belangen, die zowel Indië als 
Koninkrijk (of leden van het Koninkrijk-nieuwe-stijl) zouden raken, nog wel 
worden omschreven, van een verdeling van bepaalde algemeen bestuurlijke

3183



Nederlands-Indië

aangelegenheden over de CO-leden kon helemaal geen sprake zijn nu de 
pre-federale regering in aantocht was.1169 Van Vredenburch en Neher heb
ben kennelijk met deze veel eenvoudiger opzet van het CO gezien de om
standigheden ingestemd, al moeten beiden hebben voorvoeld dat de term 
"collegiaal overleg" met déze landvoogd voor het resterend deel van hun 
taak en voor datgene wat de landvoogd uit zijn algemeen bestuurlijk pakket 
zou toewijzen wel eens weinig inhoud zou kunnen hebben. Op 8 januari
1948 werd het kabinet in Den Haag van de gemaakte afspraken over het CO 
op de hoogte gesteld.1170 De regeringsverklaring van 13 januari 1948 zou de 
inhoud van deze afspraken openbaar maken, waarmee nog een laatste ver
tragende factor bij de instelling van het CO werd uitgelokt. Van Vreden
burch en Neher oefenden feitelijk intussen hun collegiale rol ten opzichte 
van de landvoogd uit.
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VI. De eerste stappen na "Renville": de tweede kans op een definitieve 
oplossing van de Indonesische kwestie binnenlands-politiek, internatio
naal en praktisch gewogen

a. Terugblik en uitzicht: regering en Tweede Kamer over het Indië-beleid begin
1948

De regeringsverklaring van 13 januari 1948
Al eerder is vermeld dat de regering tijdens het debat over hoofdstuk XIII 

van de Rijksbegroting voor 1948 de Tweede Kamer had beloofd na terugkeer 
van de ministeriële delegatie uit Indonesië zo nodig een nadere verklaring 
over de ontwikkelingen in de Indonesische kwestie te geven. Alleen zo kon 
de ontevredenheid in de Tweede Kamer over het uitblijven van een uitge
werkt regeringsstandpunt over de stand van zaken in de Indonesische 
kwestie bij dit begrotingsdebat worden opgevangen. Zodra de ministers 
Beel, Drees en Jonkman van hun bezoek aan Indonesië waren teruggekeerd - 
minister Neher was achtergebleven met het oog op diens benoeming in het 
aangekondigde Collegiaal Orgaan -, werd het werk voor deze regeringsver
klaring ter hand genomen. In aanwezigheid van alle in Nederland verblij
vende leden van zijn kabinet op één na - minister Huysmans, die wegens 
ziekte een dag later om ontheffing uit zijn ambt zou vragen - legde Beel op 
13 januari 1948 in een vrijwel volledige Tweede Kamer de regeringsverkla
ring inzake de ontwikkeling der gebeurtenissen in Indonesië af, los derhalve 
van de eindresultaten van 17 januari 1948 van de Renuz7/e-onderhandelingen. 
Die onderhandelingen waren wel belangrijk, maar er was zoveel meer aan 
de hand. De verklaring, bedoeld om de Kamer op de hoogte te brengen van 
de doeleinden van de reis van de ministers naar Indonesië, van de resultaten 
van deze reis en van de loop der gebeurtenissen in verband met Indonesië, 
zoals deze zich tijdens en na deze reis en gedeeltelijk in verband daarmee 
had ontwikkeld, vergde dan ook een uur voordracht. De verklaring is ver
volgens naar aanleiding van de Rertüz/fe-onderhandelingen aangevuld: op 15 
januari 1948 met een korte mededeling van Beel over het vermoedelijk posi
tieve resultaat van de bemiddeling van de CGD en op 21 januari 1948 bij 
monde van Jonkman over de problemen rond de toelichting van de CGD aan 
republikeinse vertegenwoordigers over de zes additionele artikelen (de Ka
lioerang-affaire). De bestudering van de Renville-stakken en het besluit van 
de Kamer de regering gelegenheid te geven opheldering te verkrijgen over 
de Kalioerang-affaire hebben het debat over de regeringsverklaring onder
broken.

De reis naar Indonesië, aldus Beel in zijn verklaring, had tot doel gehad 
om een aantal zaken, die schriftelijk en telegrafisch tussen Den Haag en Ba
tavia in behandeling waren, mondeling te verhelderen en zo mogelijk tot een 
oplossing te brengen. Daarnaast hadden de ministers de gelegenheid om 
zich ter plaatse te oriënteren over de ontwikkeling van de toestand na de po-
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litiële actie en de daarmee samenhangende problemen. Beel heeft die zaken 
en problemen onderscheiden in een drietal groepen: in de eerste plaats een 
aantal aangelegenheden van organisatorische en bestuurlijke aard, waarover 
overleg moest worden gevoerd met de Nederlands-Indische regering; in de 
tweede plaats een aantal zaken en problemen die betrekking hadden op de 
verhouding tussen Nederland en de onderscheiden delen van Indonesië; 
tenslotte een aantal kwesties die betrekking hadden op de komende staat
kundige hervorming van geheel Indonesië en van het Koninkrijk.

Onder de eerste categorie besprak Beel de toestand, waarin de militairen 
overzee verkeerden. Hij bracht hulde aan leiding en manschappen van leger 
en marine voor de wijze waarop zij zich van hun moeilijke taak kweten. Beel 
wees erop dat ten gevolge van de psychisch en fysiek zware eisen aan de 
troepen het aantal ziektegevallen was toegenomen. Het moreel was in het 
algemeen toch goed te noemen. Verder sneed hij in dit kader de voorziening 
van het overheidsapparaat in Indonesië met personeel uit Nederland aan. 
Ook hier liet Beel woorden van waardering horen aan het adres van het in 
Indonesië in overheidsdienst werkzame personeel. Dat personeel had grote 
problemen: de kosten van levensonderhoud waren in Indonesië veel hoger 
dan in Nederland; de huisvestingsperikelen waren groot; de positie in over
heidsdienst in Indonesië was onzeker. Gelet daarop was het volgens Beel be
grijpelijk dat niet veel ambtenaren uit Nederland naar Indonesië wilden gaan 
om het tekort aan kader aan te vullen. Bovendien had het bedrijfsleven aan
trekkelijker aanbiedingen. Wanneer de toestand in Nederland en in Indone
sië zou zijn gestabiliseerd en de universiteiten weer meer regelmatig intel
lectuele krachten zouden afleveren, gevoegd bij de mogelijke overstap van 
kader en manschappen van de krijgsmacht naar functies in de archipel, zou 
het bestaande tekort aan overheidspersoneel in Indonesië volgens de rege
ringsverklaring vanzelf worden opgelost. Beel schilderde hiermee een toe
komst, waarbij kennelijk op zijn minst decennia lang Nederlanders nog bij 
het bestuur van Indonesië betrokken zouden zijn. Kern in deze gedachten- 
gang was de veronderstelling dat aan middelbaar en hoger geschoold be- 
stuurskader in Indonesië het grootste gebrek was. Beel kondigde aan dat ter 
oplossing van de nood voor de naaste toekomst een commissie zich zou 
moeten wijden aan dit vraagstuk en onder meer een regeling voor de deta
chering in Indonesië zou moeten ontwerpen. Die regeling zou de nodige ze
kerheden en garanties aan de uit te zenden ambtenaren moeten bevatten. 
Verder waren plannen in voorbereiding voor een Verenigde Universiteit van 
Indonesië. Tot de eerstgenoemde categorie rekende Beel ook de financieel- 
economische toestand van Indonesië. Enkele mededelingen, met een onder
toon van gematigd optimisme, wilde Beel de Kamer op dit terrein doen. In 
het gebied waarover de politiële actie zich had uitgestrekt, begon het econo
misch leven zich geleidelijk aan te herstellen, hier sneller (Oost-Sumatra) dan 
daar (West-Java). De voedselvoorziening was redelijk tot goed te noemen; de 
distributie van consumptiegoederen verliep bevredigend. Het gevolg was
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dat de prijzen voor allerlei artikelen dalende waren (index: 1938 = 100; 1947 
= 3700; eind 1947 = 115), het traagst in de grote steden op Sumatra en op het 
platteland. Ook de uitvoer kwam weer op gang. Wel zou in 1948 de invoer 
van consumptiegoederen nog noodzakelijk blijven en een invoeroverschot 
onvermijdelijk zijn. De deviezenpositie van Indonesië was ook verbeterd, al 
bleven buitenlandse kredieten voor de reconstructie van het land onontbeer
lijk. Beel sprak de verwachting uit dat deze niet zouden uitblijven, waarbij 
hij ongetwijfeld heeft gedacht aan de onderhandelingen over een groot Ame
rikaans krediet en aan hetgeen voor Indonesië onder de Marshall-hulp zou 
kunnen worden verstrekt.

Tot de aangelegenheden van organisatorische en bestuurlijke aard, waar
over de ministers met de organen van de Nederlands-Indische regering had
den gesproken, behoorde ook "de mogelijkheid om verbetering te brengen in 
de onderlinge samenwerking tussen Den Haag en Batavia". In het algemeen 
gesproken en vergeleken met normale tijden achtte Beel die samenwerking, 
behoudens onvolkomenheden die aan ieder mensenwerk eigen zijn, goed. 
Aangezien echter telkens belangrijke beslissingen moesten worden genomen, 
diende die samenwerking optimaal te functioneren. De reis van de ministers 
naar de Oost had volgens Beel voor de goede verstandhouding tussen de 
beide gezagscentra veel betekend. In het kader van de vergemakkelijking 
van die verstandhouding pasten - aldus Beel - de besprekingen over het in te 
stellen Collegiaal Orgaan, waarvan de leden met de landvoogd zouden sa
menwerken inzake vraagstukken van algemeen bestuur van Nederlands- 
Indië, voor zover zij de algemene belangen van het Koninkrijk tevens zou
den raken. Met de instelling van dit orgaan zou ook aan een dringende wens 
van de landvoogd zelf kunnen worden tegemoet gekomen. Beel deelde de 
Kamer mede dat bij de besprekingen enkele lijnen voor dit orgaan waren 
uitgestippeld. Het Collegiaal Orgaan zou bij KB worden ingesteld, bestaande 
uit de landvoogd als voorzitter en twee door de Kroon te benoemen leden. 
De landvoogd zou dit college hebben te raadplegen over alle aangelegenhe
den, die de algemene belangen van het Koninkrijk zouden raken, zoals de 
staatkundige en andere verhoudingen van Indonesië tot Nederland, Surina
me en de Antillen. Daarnaast zou dit college de staatkundige hervorming 
van Indonesië, de economische en financiële reconstructie van de archipel en 
de buitenlandse betrekkingen, voor zover die in Indonesië aan de orde wa
ren, moeten behandelen. Over al deze zaken had de landvoogd in overeen
stemming met zijn medeleden van het college te beslissen. Werd geen over
eenstemming bereikt, dan had elk lid het recht de beslissing van de Kroon in 
te roepen. De landvoogd kon zo nodig bepaalde delen van zijn taak aan een 
der leden van dit college overdragen. Aan de personele bezetting van dit or
gaan was ook al gedacht, want Beel maakte bekend dat het in de bedoeling 
lag Neher en Van Vredenburch voor te dragen voor benoeming tot lid van 
dit college.
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Vervolgens besprak Beel de tweede groep van onderwerpen en proble
men, namelijk die betrekking hadden op de verhouding van Nederland tot 
de onderscheidene delen van het eilandenrijk. Met vrijwel elk van deze delen 
was contact opgenomen door middel van besprekingen met hun vertegen
woordigers, waardoor een inzicht was verkregen in hetgeen in geheel Indo
nesië leefde. Ook was gesproken met vertegenwoordigers van de minderhe
den, met name de Indische Nederlanders. "Mede in het licht van de belan
gen van deze laatste groep hebben wij onder meer de toekomstige positie 
van Nieuw-Guinea onder het oog bezien", aldus de regeringsverklaring. Beel 
gaf de Kamer ook een schets van enige indrukken, die hij en Neher bij het 
bezoek aan enkele bij de politiële actie betrokken gebieden op Sumatra had
den opgedaan. Het was opgevallen hoe spontaan de bevolking had meege
werkt aan het herstel van orde en veiligheid en aan de wederopleving van de 
welvaart. De ministers hadden zonder enig militair geleide of bijzondere 
maatregelen kunnen reizen. De bevolking had eigen weerkorpsen in het le
ven geroepen om zich de terroristen van het lijf te houden, aldus Beel. "De 
rijstvelden en de groentetuintjes ... beginnen er weer fleurig uit te zien en 
hun oogst af te werpen", zo schilderde de premier de toestand die de minis
ters aantroffen. Het bezoek aan Sumatra had bovendien geleerd dat de ver
wezenlijking van de federatieve staat niet precies volgens de lijnen van de 
Malino-conferentie van 1946 zou plaatsvinden. Bij deze conferentie was nog 
gedacht aan een federatie van vier grote deelstaten, die verdeeld zouden 
worden in daerahs, Beel maakte nu bekend dat het onjuist zou zijn te streven 
naar eenheden, die door de bevolking als kunstmatig zouden worden erva
ren. De tegenstellingen tussen de bevolkingsgroepen op Sumatra waren bij
voorbeeld zo groot, dat een verdeling van Sumatra in meerdere negara's 
verwacht moest worden. Verder deelde de premier mee dat Oost-Indonesië 
had aangedrongen op een eigen overeenkomst, die de grondbeginselen van 
de nieuwe structuur zou verankeren. Na verkregen overeenstemming zou de 
tekst van de ontwerp-overeenkomst aan de Kamer worden voorgelegd. 
Contact was er ook geweest met vertegenwoordigers van de Republiek. Beel 
stelde in het verslag hiervan voorop dat de verhouding tot de Republiek 
voor de uiteindelijke oplossing van het Indonesische vraagstuk van grote 
betekenis was: "Het verschijnsel van de Republiek immers, is en blijft een 
belangrijke uiting van nationalistisch streven, levend in de volken van Indo
nesië." Vervolgens stelde Beel wel dat het nationalisme niet alleen in het 
streven van de Republiek tot uiting kwam. Gezond nationalisme leefde vol
gens Beel ook buiten de Republiek. Bovendien was het naar zijn mening een 
denkfout om de Republiek te vereenzelvigen met iedere regering in Djocja. 
De recente ontwikkelingen elders in Indonesië hadden volgens de premier 
"bovendien aan het vraagstuk van onze verhouding tot de Republiek, hoe 
belangrijk ook op zich, zijn overheersend karakter in het Indonesisch beleid 
ontnomen". Met deze stellingen kondigde Beel aan dat het beleid inzake de 
Indonesische kwestie gericht zou worden op snelle doorvoering van de
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staatkundige hervormingen. In dit kader paste zijn mededeling dat tegen
over de Republiek een strakke lijn was gevolgd: zonder staakt-het-vuren en 
stopzetting van andere vijandelijkheden geen politieke onderhandelingen. 
Over deze eis zou niet eindeloos kunnen worden gesproken. In dit kader had 
Beel ook zijn oproep voor radio-Medan gedaan. Zulks was nog eens her
haald in een onderhoud met Setyadjit. Waardering sprak Beel uit voor het 
werk van de CGD. Hij maakte melding van de Kerstboodschap van de CGD 
en van het CGD-wapenstilstandsvoorstel, dat aan de Nederlandse eis met 
betrekking tot de demarcatielijn - de Van-Mook-lijn - was tegemoet geko
men. Met een voorstel in deze geest (de genoemde demarcatielijn met gede
militariseerde zones en politieel-militair toezicht ter plekke onder civiel ge
zag) had de Nederlandse delegatie akkoord kunnen gaan.

De staatkundige hervormingen van Indonesië en van het Koninkrijk in 
hun geheel vormden de derde groep onderwerpen, waaraan Beel aandacht 
besteedde. De staatkundige hervorming van Indonesië was het eerste punt 
dat volgens de regeringsverklaring in Batavia aan de orde was gekomen in 
verband met "zekere voorstellen, gedaan door de CGD". De CGD was 
nauwkeurig op de hoogte gebracht van de beginselen van die hervorming, 
zoals die door Nederland werden gekoesterd, en van de grondtrekken van 
de nieuwe staatkundige orde, zoals die in het overleg met vertegenwoordi
gers van alle volken in Indonesië met inbegrip van de vertegenwoordigers 
van de Republiek waren ontwikkeld. Op basis hiervan konden na staking 
van alle vijandelijkheden vruchtbare politieke besprekingen met de Repu
bliek worden gehouden, aldus de stelling van Nederland tegenover de CGD. 
Onder de beginselen rangschikte Beel de erkenning van het zelfbeschik
kingsrecht van de Indonesische volken en het volledig begrip voor de ver
wezenlijking van dit recht, tenslotte het streven om in vreedzaam overleg en 
in overeenstemming met de volken van Indonesië de staatkundige vorm te 
vinden voor een duurzaam samengaan van Nederland en de West met deze 
volken op basis van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid "en ter verzekering 
van beider recht en beider welzijn". De grondtrekken van die hervorming 
waren bekend. In de plaats van het soevereine Koninkrijk trad de Neder- 
lands-Indonesische Unie, bestaande uit twee soevereine staten: het Konink
rijk der Nederlanden (Nederland en de West) en de VSI (onderverdeeld in 
negara's), die beide bij de V.N. zouden zijn aangesloten. De Unie zou "een 
reële gemeenschap" (het woord "soeverein" werd vermeden) vormen, aan 
het hoofd waarvan het Huis van Oranje zou staan. De Unie zou beschikken 
over eigen organen, die in naam des Konings zouden handelen en die de 
gemeenschappelijke belangen der beide staten zouden behartigen, met name 
op het gebied van de buitenlandse betrekkingen, defensie, financiën en eco
nomische en culturele aangelegenheden. De betrokken organen zouden ver
antwoording schuldig zijn aan de daarvoor bij constituties van de twee sta
ten aangewezen lichamen. Zaken als de wederzijdse rechten en plichten, de 
wederzijdse uitoefening van het staatsburgerschap en de verzekering in de
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beide Unie-delen van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden zou
den in het Statuut van de Unie, vast te stellen door een conferentie van ver
tegenwoordigers van de beide staten op basis van gelijkwaardigheid en door 
de betrokken wetgevende machten goed te keuren, moeten worden opge
nomen. Hoge Commissarissen zouden de eigen belangen in het gebied van 
de andere staat moeten behartigen. Het oude Koninkrijk zou niet uiteenval
len, maar worden omgezet in de bedoelde Unie. Unie en federatie zouden 
gelijktijdig tot stand moeten komen. De VSI zouden een democratische staat 
op federatieve grondslag vormen, waarvan de grondwet door een constitue
rende vergadering van de deelgenoten, met vertegenwoordigers van de 
minderheden, zou worden vastgesteld. Die grondwet zou nogal wat moeten 
waarborgen en bepalen volgens Beel. Zo moesten het zelfbeschikkingsrecht 
van de volken van Indonesië, de rechten van de minderheden en de funda
mentele menselijke rechten en vrijheden worden gewaarborgd. Uitgaande 
van de economische eenheid van Indonesië zou deze grondwet bepalingen 
moeten bevatten ten behoeve van deugdelijke financiële en economische 
grondslagen van het staatsbestel (eenheid muntstelsel, deviezenregime, dou- 
anestelsel), van een redelijke verdeling van de middelen over federatie en 
deelstaten en van een goed functioneren van de economie (deze punten wa
ren ontleend aan de voorstellen van de Nederlandse regering aan de Repu
bliek van 27 mei 1947). De burgerschapsregeling van de Unie zou hier haar 
afspiegeling moeten vinden. Verder stelde Beel dat de VSI de verplichtingen 
en lasten van het vroegere Nederlands-Indië "uiteraard" zouden moeten 
overnemen en de nakoming daarvan waarborgen. Gedurende de over
gangstijd zou de Nederlandse soevereiniteit over geheel Indonesië blijven 
bestaan; op 1 januari 1949 zou de nieuwe staatkundige constructie in wer
king treden. Intussen zou de Nederlandse regering de vorming van een pre- 
federale regering bevorderen en aan dat orgaan zouden reeds bepaalde exe
cutieve bevoegdheden kunnen worden overgedragen. In deze overgangstijd 
zou ook begonnen worden aan de opbouw van veiligheidsorganen in de 
verschillende deelstaten en semi-autonome gebieden. De Republiek mocht 
als negara aan de vorming van Unie en federatie meewerken, als zij zou aan
vaarden: het Unie-beginsel; het federatiebeginsel, waarbij de soevereiniteit, 
in het bijzonder de vertegenwoordiging tegenover het buitenland, bij de VSI 
berustte (en niet bij een der deelstaten, zoals de Republiek); het beginsel dat 
de soevereiniteit tijdens de overgangsperiode bij Nederland zou blijven be
rusten en het beginsel van vrije wilsuiting van de bevolking. Aan die wilsui
ting moest de vorming van deelstaten en semi-autonome gebieden worden 
overgelaten, op basis van de verzekering van orde en veiligheid door een 
deugdelijk politieapparaat. Beel verklaarde dat dit punt met name gold voor 
de bezette gebieden. De premier riep in dit verband het program van het 
Komite Indonesia Serikat en de resoluties van de vergadering van vertegen
woordigers van deelstaten en daerahs op 3 januari 1948 - al eerder beschre
ven - in herinnering. Volgens Beel was men bij de besprekingen met deze
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vertegenwoordigers unaniem tot de conclusie gekomen dat de federatieve 
structuur voor Indonesië het meest geschikt was en dat de constitutie van de 
V.S. aanknopingspunten kon bieden bij de uitwerking van de federatieve 
gedachte, zoals de sterke executieve en de vertegenwoordiging van de ver
schillende delen van het gemenebest in een senaat. De regering zou met 
spoed streven naar de totstandkoming van een pre-federale regering, be
staande uit negen personen (overeenkomend met de departementen in Bata
via). Beel kondigde aan dat de landvoogd hiervoor een voorbereidend or
gaan in het leven zou roepen, hetgeen op de dag dat de regeringsverklaring 
werd uitgesproken, zoals eerder vermeld, in de vorm van een Voorlopige 
Federale Raad van zes personen - aangewezen in overleg met de vertegen
woordigers van de negara's en daerahs - is gerealiseerd. De landvoogd dien
de de Indonesische aangelegenheden, die ook de algemene belangen van het 
Koninkrijk zouden raken, in zijn functie als hoofd van de pre-federale rege
ring te bespreken; als voorzitter daarvan zou hij algemene beleidskwesties, 
die op "Indonesië" betrekking zouden hebben, in de interimregering aan de 
orde moeten stellen. Met nadruk werd vermeld dat de interimregering had 
samen te werken met de landvoogd, "aan wiens zorg in de thans bestaande 
structuur de-iure nog steeds de behartiging der Indonesische belangen is 
toevertrouwd".

Samengevat meende Beel dat van het nieuwe staatsbestel, waarvan de 
structuur te Malino, Den Pasar en Linggadjati was gekozen, de verwezenlij
king naderde. In dit kader wees Beel ook op de voorgenomen grondwetsher
ziening. Ondanks de overeenkomst van Linggadjati had de Republiek als 
enige instantie in Indonesië haar positie tegenover de staatkundige vernieu
wing nog niet bepaald. De regering hoopte dat de Republiek bereid zou zijn 
toch mee te werken, door de vijandelijkheden te staken en constructief aan 
de opbouw van federatie en Unie deel te nemen. Beel deelde de Kamer mee 
dat de CGD op dat moment met een voorstel voor een wapenstilstand naar 
Djocja was gegaan: "Het wachten is derhalve thans op de Republiek." Even
als in Medan heeft Beel ook hier de waarschuwing laten horen dat niet lan
ger kon worden gewacht bij de inlossing van de koninklijke belofte. "Het 
welbegrepen belang van Indonesië, van Nederland en van de wereld, staat 
op het spel", aldus de premier.1171

Deze regeringsverklaring over de Indonesische kwestie zou de laatste in 
een reeks onder verantwoordelijkheid van het kabinet-Beel zijn. Met de 
voorstellen voor de partiële herziening van de Grondwet terwille van de 
nieuwe rechtsorde van het Rijk heeft de regering haar visie op deze kwestie 
voor deze periode afgerond. De regering heeft, in het zicht van deze grond
wetsherziening en de daarmee samenhangende verkiezingen en kabinets
formatie, in deze verklaring als het ware een samenvatting willen geven van 
anderhalf jaar Indië-beleid en uitzicht willen bieden op de succesvolle reali
satie van de doeleinden in dit beleid. De oppositie moest worden overtuigd 
van de juistheid ervan met het oog op de vereiste meerderheid bij de herzie-
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ning van de Grondwet. Unie en federatie waren daarom in deze regerings
verklaring nog eens opgepoetst, zonder dat de inhoud van deze kernstukken 
van de nieuwe rechtsorde verduidelijkt was; de "aankleding" van het Ak
koord van Linggadjati was grotendeels op hoofdpunten in de lijst van begin
selen en voorwaarden voor de staatkundige vernieuwing bevestigd; beslui
ten voor de overgangsperiode (Collegiaal Orgaan; Pre-federale regering) wa
ren aangekondigd. Aan de Republiek was slechts beperkt aandacht besteed 
en wel als een wat lastige en onwillige partner bij deze vernieuwing, waar
van de hoofdlijnen ooit door de Republiek zelf met Nederland waren over
eengekomen. Zoals Beel had geschetst, zou de Republiek niet meer zijn dan 
een deelstaat van beperkte omvang, beperkter dan aanvankelijk in Linggad
jati de-facto was bepaald. Op dit punt en in de klemtoon op de Nederlandse 
soevereiniteit in de overgangsperiode en de mogelijke herschikking van de 
samenstelling van de toekomstige federatie in Indonesië had de regering 
zich duidelijk gespiegeld aan de inhoud van de (Amerikaanse) additionele 
artikelen, die deel uitmaakten van het Renville-pakket De toon was daardoor 
zelfverzekerd. De regeringsverklaring was verder optimistisch getoonzet - in 
het voorafgaand kabinetsberaad was dit juist kritisch besproken -, ook over 
de mogelijke uitkomst van de Renü/7/e-besprekingen.1172 De CGD had im
mers het Nederlandse uitgangspunt bij een staakt-het-vuren overgenomen; 
de bestandsvoorstellen waren inmiddels aan de Republiek voorgelegd. Op 
15 januari 1948 kon Beel bij het begin van de parlementaire debatten over de 
regeringsverklaring hier nog aan toevoegen dat er alle reden was om aan te 
nemen dat de voorzitter van de republikeinse delegatie het voorstel voor een 
wapenstilstand en het voorstel, dat als basis zou dienen voor verdere politie
ke besprekingen, had aanvaard. Nederland had inmiddels met de genoemde 
voorstellen ingestemd.1173 Dit optimisme van regeringszijde kon niet ver
hullen dat er in de regeringsverklaring ook veel niet was gezegd. De Unie 
was vaag gehouden. De verhouding tussen de verschillende 
"soevereiniteiten" bleef onduidelijk. Evenzo waren de juridische en inhou
delijke kanten van het Collegiaal Orgaan en de pre-federale regering buiten 
beschouwing gelaten op wat algemeenheden na. Wellicht ging het hier om 
een opzettelijke omissie van de regering. Immers: wanneer de oppositie ter 
rechterzijde zich met de details van de staatkundige vernieuwing 
(waaronder de organen voor de interimperiode) zou gaan bezighouden en 
daarover vragen zou stellen, kon worden aangenomen dat de hoofdlijnen 
daarvan ("Linggadjati") door deze oppositie gaandeweg werden gesteund. 
In zoverre kon het parlementaire debat over de regeringsverklaring voor de 
regering een indicatie zijn voor de mate waarin de formules voor de 
"openbreking" van de Grondwet terwille van de nieuwe rechtsorde politiek 
gedragen zouden kunnen worden. Aldus zou getoetst kunnen worden of 
hetgeen zich binnen de staatscommissie tot herziening van de Grondwet af
tekende - namelijk steun van een deel van de rechterzijde van de oppositie 
voor de nieuwe rechtsorde binnen het Rijk naar het "Linggadjati"-model -
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ook doorklonk in de betogen namens de betrokken Kamerfracties in reactie 
op de regeringsverklaring.

Het debat in de Tweede Kamer op 15 en 16 januari 1948

1. De Tweede Kamer over de regeringsverklaring
Dat Schouten (ARP), de eerste spreker in het debat over de regeringsver

klaring van 13 januari 1948, zich niet gewonnen gaf voor de visie van de re
gering op de Indonesische kwestie en principieel bezwaar bleef aantekenen 
tegen de regeringspolitiek was niet verbazingwekkend. Ook in de staats
commissie tot herziening van de Grondwet zou Schouten zich onvermurw
baar tonen. Toch begon hij zijn betoog met het noemen van een aantal zaken 
uit de regeringsverklaring, die hij met sympathie had kunnen begroeten. 
Wat gezegd was over de plaats van de Republiek in het geheel en over het 
onderscheid tussen nationalisme en republikanisme, alsook over de nood
zaak meer rekening te houden met de wensen van de bevolking naar eigen 
aard en historie, was volgens Schouten een stap in de goede richting. De op
positie was naar zijn mening inzake de inschatting van het belang van de 
Republiek en de opbouw van de federatie in het gelijk gesteld. Vervolgens 
begon Schouten aan het bouwwerk van de regeringsverklaring te knagen. 
Zijn vragen zullen hieronder, met de reacties van de andere fracties, afzon
derlijk aan de orde komen. De vragen van Schouten maakten duidelijk dat 
de ARP-fractie bezorgd was over de invulling van zaken als de Unie of de 
federatie in Indonesië, maar dat de staatkundige vernieuwing als zodanig 
werd toegejuicht. Aan het slot van zijn betoog heeft Schouten dan ook ge
steld dat de ARP-Kamerfractie langs de weg van de constitutie medewerking 
wilde verlenen aan de uitwerking van de federale gedachte en aan het tot- 
standbrengen van een Unie, mits in die Unie het Rijksverband werkelijk 
werd gehandhaafd. Bovendien besteedde Schouten er veel tijd aan om als 
woordvoerder van de grootste oppositiepartij de invloed van het parlement 
bij de instelling van het Collegiaal Orgaan en de pre-federale regering in In
donesië veilig te stellen en wel door instelling bij wet te verlangen. Op 30 
september 1947 nog had Schouten moeten beleven dat een motie van deze 
strekking was weggestemd, vooral ook ten gevolge van de bezwaren van de 
kant van de regering en de toezegging van die zijde dat niets ondernomen 
zou worden in strijd met de Grondwet of wet. De aankondigingen in de re
geringsverklaring over deze twee bestuursorganen hadden Schouten en de 
zijnen geprikkeld terug te komen op de in september 1947 in de Kamer ver
worpen motie. Bruins Slot heeft dit nog eens apart onderstreept in een be
toog, dat uitging van de stelling dat de antirevolutionairen nu eenmaal het 
niet-revolutionaire prezen en het revolutionaire bestreden. De revolutie bij 
uitstek bleef voor de "anti's" de Republiek, waarover Schouten dan ook we
derom de staf brak. Wat er ook in Indië door de Republiek aan bestand en 
allerlei voorwaarden zou worden getekend, voor Schouten was het de vraag, 
gezien de ervaringen met de Republiek, wat men daarmee opschoot. Hij
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herinnerde eraan dat sedert het eerste bestand van 1946 het vuren nimmer 
was gestaakt en er tal van moeilijkheden bij de verdere onderhandelingen 
waren geweest. Het kwam er op neer dat hij pleitte voor uitsluiting van de 
Republiek van de Indonesische federatie. In dit wantrouwen jegens de Re
publiek zou Schouten door de gehele rechterzijde van de oppositie worden 
bijgevallen en in het wantrouwen jegens de mogelijkheden op succes van het 
bestand zowel door deze rechterzijde als door de linkerzijde van de opposi
tie, zij het om uiteenlopende redenen.1174

Evenals Schouten had ook de voorzitter van de CHU-Tweede Kamerfrac
tie, Tilanus, in de regeringsverklaring zaken aangetroffen, die hem "met 
blijdschap" hadden vervuld. De schets in die verklaring over de vooruitgang 
in de politieel bezette gebieden was voor hem reden te constateren dat de 
toewijzing van allerlei gebieden aan de Republiek bij het Akkoord van Ling
gadjati dwaasheid was geweest en dat betreurd moest worden dat de politi- 
ele actie niet was doorgezet. Dat het nationalisme geen monopoliebezit was 
van de Republiek stond voor hem buiten kijf. De CHU-fractie wilde de rege
ring gaarne steunen om aan het nationale vrijheidsverlangen een verdere 
ontwikkeling te geven. Veel waardering had Tilanus dan ook voor het pro
gram van het eerder genoemde Komite Indonesia Serikat (KIS, Comité Indo
nesische Federatie). Dat echter de voorzitter van dit comité de Unie slechts 
had voorgesteld als een volkenrechtelijk tractaat betreurde Tilanus, die dan 
ook volhield dat de regeringsverklaring in dit opzicht onhoudbaar was. Het 
Koninkrijk werd eenvoudigweg in tweeën gedeeld. Met de door Beel voor
gedragen beginselen en grondtrekken van de staatkundige vernieuwing was 
Tilanus het echter eens. Dat de instelling van een Collegiaal Orgaan bij wet 
moest geschieden stond ook voor Tilanus overigens vast. Veel aandacht be
steedde Tilanus aan het op handen zijnde bestand. Hij had er weinig ver
trouwen in. Hij wees erop dat de regering de volle verantwoordelijkheid 
voor de gehele bevolking van Indië droeg, ook buiten de Van Mook-lijn der
halve. Het optimisme van de regering over de ontwikkelingen in Indië deel
de Tilanus dan ook niet. Eens te meer betreurde hij het dat bij de Indonesi
sche kwestie niet gekozen was voor een nationale oplossing van de moeilijk
heden en deze zaak in politieke wateren terecht was gekomen. Het werd 
volgens hem hoog tijd in het belang van Indië en Nederland deze zaak te 
onttrekken aan de politieke strijd en te komen "tot een zakelijke beoordeling 
en een zakelijke oplossing van de veelvuldige moeilijke problemen, die de 
gehele natie, de volkeren ginds en het volk hier, raken".1175 Met deze uit
spraak solliciteerde Tilanus openlijk om als CHU weer bij het bepalen van 
het beleid inzake Indië - de belangrijkste scheidslijn bij de formatie van 1946
- betrokken te worden, nu de hoofdlijnen daarvan onomkeerbaar leken te 
zijn getrokken.

Hekkesluiter van het protestants-christelijke oppositiekamp was Zandt 
(SGP). Hij ontkende niet dat de regeringsverklaring op enkele punten hel
derheid bood, maar niet op centrale zaken als de Unie, de bevoegdheden van
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de pre-federale regering (bijvoorbeeld inzake de krijgsmacht in Indië) of het 
Collegiaal Orgaan. Ook Zandt wenste overigens dat deze bij wet zouden 
worden ingesteld. Dat de regering zich bij de staatkundige hervorming be
wust tot de niet-republikeinse Indonesiërs had gewend, had echter de volle 
instemming van Zandt. Waarom was twee jaar heil gezocht bij de Republiek, 
die "met haar Hitleriaanse terreur en sterk communistische neigingen" de 
democratie met voeten trad? Hij achtte dit een vorm van wanbeleid, dat de 
goedwillende Indonesiërs van Nederland had vervreemd. Zandt zag in het 
tot dan toe gevoerde regeringsbeleid een gang van de ene nederlaag naar de 
andere nederlaag, van de ene ontering naar de andere, van Linggadjati naar 
de VR-bemoeienis. Veel vertrouwen in de goede afloop van het regerings
beleid had hij dan ook niet: "Hoe vaak zijn dr. Van Mook en onze regering 
met hem al niet bedrogen met hun hoop en verwachting uitgekomen." Van 
Mook was volgens hem dan ook niet de juiste man op de juiste plaats. Hij 
hoopte maar dat het nieuwe militaire bestand geen nieuwe dode mus zou 
blijken te zijn. Het optimisme van de regering kon hij in ieder geval gezien 
de ervaringen in geen enkel opzicht delen. Daarvoor had het Nederlandse 
volk zich ook te veel van Gods Woord en Wet verwijderd.1176

Aan de rechterzijde van de oppositie heeft Vonk (PvdV) een kort en voor 
zijn doen gematigd betoog over de regeringsverklaring gehouden. Dat de 
oppositie bij de bespreking van de hoogste staatsbelangen een opbouwende 
taak toekwam, stond ook in dit geval bij hem naar zijn zeggen voorop. Hij 
onderschreef dan ook een reconstructie van het Koninkrijk door middel van 
een deugdelijke Unie en een federale opbouw. Alleen wenste hij wel enkele 
dingen aangescherpt te zien, zoals de soevereiniteit van de Unie op de haar 
toegewezen terreinen, kortom: de reële Unie. Zo miste Vonk ook een rege
ling voor de financieel-economische verhouding tussen Nederland en Indië. 
De vraag kon immers gesteld worden wat de gevolgen van de totstandko
ming van de nieuwe rechtsorde zouden zijn voor de aan het bedrijfsleven 
verleende vergunningen en concessies. De regeringsverklaring had daarover 
niets medegedeeld en evenmin over de verdeling van deviezen na verkoop 
van produkten van cultures en industrie. De bedoelde regeling was er vol
gens Vonk kennelijk niet: "En toch hebben wij hier te maken met een der 
voornaamste kurken, waarop ook het gereconstrueerde Koninkrijk der Ne
derlanden zal moeten drijven." Dit soort lacunes in de regeringsverklaring 
bracht Vonk tot de constatering dat het regeringsbeleid te weinig op vaste 
beginselen, te zeer op opportunisme, was gebouwd. Zulks gold met name 
voor de aanpak van de Republiek. De kern van het betoog van de regering 
was volgens Vonk, "dat aan het vraagstuk van onze verhouding tot de Re
publiek zijn overheersend karakter in het Indonesisch beleid is ontnomen". 
De regering accepteerde volgens hem de Republiek als mogelijke deelgenoot 
in de geprojecteerde federale regering en dat was iets dat die "relatief kleine 
collectie internationaal gedreven communistische revolutionairen" niet toe
kwam. Veel zou er wel niet meer kunnen worden teruggedraaid, want Vonk
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verwachtte dat "het kabinet met de heer Van Mook voor de zoveelste maal 
bezig is het Nederlandse volk te plaatsen voor een voldongen feit". Daartoe 
rekende hij ook de "onderhandse instelling van een pre-federale regering". 
Hij betwijfelde of de optimistische toon van de regeringsverklaring, nog on
derstreept in de mededeling over een mogelijk bestand, wel gepast was, ge
zien ook de berichten "die ik dienaangaande uit Indië heb gekregen".1177

De CPN-Kamerfractie kwam met drie sprekers in het veld, namelijk De 
Groot, Hoogcarspel en Stokvis. Deze fractie had geen goed woord over voor 
de regeringsverklaring. Enerzijds was deze volgens De Groot buitengewoon 
vaag, zoals over de militaire en economische toestand, anderzijds was met 
deze regeringsverklaring een buiging naar de rechterzijde van het politieke 
spectrum gemaakt. Centraal in het betoog van De Groot stond dat alles in het 
Indië-beleid gericht scheen op een koloniaal bewind in een ander jasje, waar
bij de Republiek als serieuze opponent moest worden teruggedrongen. Die 
stelling berustte vooral op hetgeen in de regeringsverklaring was gezegd 
over de aanpak van de bezette gebieden. Deze gebieden wenste de regering 
vooralsnog niet te ontruimen. Daarmee werd volgens De Groot gehandeld in 
strijd met het eerste artikel van het Akkoord van Linggadjati, waarbij het re
publikeinse gezag de-facto over Java, Sumatra en Madoera werd erkend. 
Daarmee was volgens hem "een onthoofd Linggadjati, geheel volgens de 
wensen van 'Rijkseenheid' en de heren Gerbrandy en Welter" geschapen. 
Het toepassen van het zelfbeschikkingsrecht in Indonesië achtte De Groot in 
dit verband weinig geloofwaardig. Hij zag er eerder het "zelfbeschikkings
recht van de heer Van Mook" in, gezien de wijze waarop de voorlopige fede
rale raad en de verschillende raden van negara’s en daerahs waren bemand. 
"Het zijn de oude figuren van vroeger van het koloniale bewind", die daarin 
naar zijn mening naar voren waren geschoven: "Dan is dat niets anders dan 
een wajangspel met Indonesische poppen, waarin duidelijk de hand met de 
gouden strepen, die deze poppen bestuurt, zichtbaar is." De hele federatie in 
Indonesië was naar de opvatting van De Groot slechts een constructie, "die 
Amerika de beste kans geeft de rijkdommen van Indonesië in haar greep te 
krijgen". Zoals elders in dit boek vermeld (Band A, p. 378, p. 386, pp. 390- 
392; Band B, pp. 1108-1109, p. 1137 en p. 1142) is de CPN op een anti- 
Amerikaanse koers gegaan in navolging van de lijn die door de meeste Eu
ropese communistische partijen in september 1947 was bepaald (oprichting 
Cominform) en op het CPN-congres van december 1947 was uitgewerkt. 
Amerika kon geen goed meer doen, niet in Europa met de Marshall-hulp en 
niet in Indonesië via het lidmaatschap van de CGD. De analyse van de ont
wikkelingen in Indonesië door de communistische Kamerleden kwam der
halve neer op een strijd om de oppermacht in Indonesië en in Nederland zelf 
tussen progressieve en reactionaire krachten. In dit kader pasten de waar
schuwingen van De Groot aan het adres van de Nederlandse regering. Zo 
meende dit Kamerlid dat het herhaald gebruik van het woord "vrijheid" 
door de regering inhoudsloos was, wanneer geen maatregelen werden aan-
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gekondigd om gebeurtenissen als op Zuid-Celebes en te Bondowoso te voor
komen: "Maar wanneer die uitblijven, wanneer men dag aan dag opnieuw 
getuige is van de koloniale terreur, die in Indonesië wordt uitgeoefend, van 
de wandaden, die in de doofpot worden gestopt en er maar niet uit kunnen 
komen, dan krijgt men een bittere smaak in de mond, wanneer men in de 
regeringsverklaring leest over de vrijheid van de bevolking." Verder ried De 
Groot de premier aan om in het belang van het land inzake de verhouding 
tot de Republiek zijn oog te richten op de werkelijkheid en zich niet door il
lusies te laten leiden. De regering kon wel stellen dat de Republiek niet van 
overheersend belang was en daarbij wellicht hopen dat, wanneer men dat 
maar vaak genoeg zou herhalen, de Indonesiërs en de Nederlanders het op 
den duur ook zouden gaan geloven, maar daarmee was het probleem vol
gens hem niet van tafel. De Republiek was nu eenmaal de vertegenwoordig
ster van de nationale revolutie, die niet meer was weg te denken uit Indone
sië en niet uit Azië, aldus De Groot. De Republiek zou nieuwe impulsen "uit 
die algemene Aziatische revolutie" kunnen putten, waarbij de Aziatische 
volkeren ook wel eens meer zouden kunnen bieden dan hun morele steun. 
De wapenstilstand, die op handen was, juichte De Groot toe, maar alleen 
wanneer daaraan een politieke oplossing als begin van de liquidatie van de 
koloniale oorlog was verbonden. Zelf kon hij die wapenstilstand niet los zien 
van de voorafgegane poging tot gewelddadige wilsoplegging aan de Indo
nesische bevolking, waardoor hij zich afvroeg of "de nu komende wapenstil
stand op de een of andere manier niet weer de dreiging van een nieuwe mi
litaire noodsprong zal inhouden". De betrokkenheid van de V.S. in het werk 
van de VR en de rol van de CGD bij het zoeken naar een oplossing van het 
Indonesische geschil was natuurlijk de reden van het negatieve oordeel van 
De Groot over de VR en de CGD. De CGD had volgens hem geen bemidde
lende rol gespeeld en zich opgesteld "als een instrument van de gecombi
neerde krachten van de reactionaire imperialisten", waarmee dus ook het 
pro-republikeinse Australië was veroordeeld. Het in de ogen van de CPN 
weinig steekhoudende politieke programma voor Indonesië, zoals ontvouwd 
in de regeringsverklaring, moest vermoedelijk als bruikbaar verkiezingsplat- 
form voor de coalitie dienen. Men moest immers de kiezers "na twee-en-een- 
half jaar mislukkingen, zowel op politiek als militair terrein, bij toenemende 
moeilijkheden, financieel en economisch, zowel in Indonesië als in Neder
land, bij een toenemende nervositeit over de onophoudelijk doorgaande ver
liezen onder onze bevolking" wat kunnen bieden, zo beweerde De Groot. De 
fraaie beloften uit de programma's van KVP en PvdA over de oplossing van 
het Indonesisch probleem waren immers in zijn visie uitgelopen op 
machtspolitiek en koloniale terreur, op onderschikking van de Republiek aan 
een verkapt koloniaal regime en de organisatie van een permanente strijd 
door de verbrokkeling van Indonesië in talrijke staatjes. Vooruitzichten op 
vrede, terugkeer van de troepen en verlichting van de ondraaglijke lasten 
van het land waren er in de ogen van De Groot niet. De regering was volgens
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dit Kamerlid kennelijk niet bereid het Indonesische vraagstuk op te lossen 
volgens de beginselen van de democratie, volgens een reële toepassing van 
het zelfbeschikkingsrecht.1178

Hoogcarspel sloot op dit betoog van fractiegenoot De Groot aan met een 
lijst van vragen op militair, financieel-economisch en staatkundig terrein. Zo 
had hij bijvoorbeeld de nodige kanttekeningen bij de aankondiging van de 
instelling van het Collegiaal Orgaan, dat volgens hem in samenstelling kolo
niaal oogde. Vanzelfsprekend sloot Hoogcarspel zich aan bij diegenen in de 
Kamer, die instelling bij wet vorderden. Ook hij drong aan op realisme in de 
Indonesische kwestie, waarbij rekening werd gehouden met de plaats van de 
Republiek bij de Indonesische bevolking. Stokvis voerde het "pseudo-Ling- 
gadjati" in, om aan te geven dat Nederland het Akkoord van Linggadjati 
schond door militair (politiële actie; operaties zoals op Madoera) en politiek 
(deelstatenpolitiek) eenzijdig op te treden en de Republiek te omsingelen. 
Wat de regering opdiste was volgens hem een "in wezen fictieve federatie 
van deelstaten", "uit het luchtledig te voorschijn getoverde marionettensta- 
ten", onder blind negeren van de grondrechten van de Indonesische volken 
en miskennen van de politieke realiteit, met een "kunstmatig samenweefsel 
van volkenrechtelijke verdichtsels" bedoeld om het oude koloniale bewind te 
herstellen. Dat alles had in de ogen van Stokvis niets te maken met de over
eenkomst van Linggadjati: de vrijwillige samenwerking van gelijkwaardige, 
zelfbeschikkingsgerechtigde partners was getorpedeerd en "een pre-federaal 
kabinet van ledepoppen" zou de nieuwe staatkundige orde aan de leiband 
van de landvoogd moeten scheppen. Met klem drong Stokvis erop aan dat 
de wapenstilstand ook daadwerkelijke militaire stilstand aan de stellingen 
zou betekenen. Het was duidelijk dat de CPN-Tweede Kamerfractie weinig 
vertrouwen had in de politieke en militaire bedoelingen van deze regering 
met betrekking tot de Indonesische kwestie, waarin de deceptie over de po
litiële actie na het ook door de CPN gesteunde Akkoord van Linggadjati zich 
weerspiegelde.1179

Dat Romme (KVP) zich positief over de regeringsverklaring, zij het met 
enkele kritische kanttekeningen, in het bijzonder inzake de voornemens van 
de regering met betrekking tot het Collegiaal Orgaan, zou uitlaten, was te 
verwachten. Als politiek leider van de grootste coalitiepartij moet hij in het 
zicht van de komende verkiezingen terzake van de herziening van de 
Grondwet in verband met de nieuwe rechtsorde tevreden zijn geweest dat 
de regering op het punt stond een belangrijk deel van het KVP-program in
zake die rechtsorde te verwezenlijken, zoals de opbouw van de federatie in 
Indonesië, waarbinnen de Republiek een kleiner geworden deelstaat-status 
kon krijgen. Het moet Romme verheugd hebben dat er zulke positieve be
richten waren over de federale ontwikkeling in voormalige republikeinse 
gebieden. Romme was er blijkens een notitie van 3 november 1947 van 
overtuigd dat bij een overheersende positie van de Republiek in de federatie 
van Indonesië de zaak voor Nederland verloren zou zijn. De kernvraag of
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een overeenkomst zou worden uitgevoerd, hing derhalve volgens hem af 
van de betekenis van de Republiek in de VSI: "Is haar betekenis overwegend, 
dan zie ik geen waarborgmogelijkheid voor een coöperatie-overeenkomst 
aanwezig, integendeel, en dan moeten wij daaruit de consequentie trekken 
van het abandonnement". Was de betekenis van de Republiek niet overwe
gend, dan moest de waarborg voor de uitvoering van de te sluiten overeen
komst over de nieuwe rechtsorde gevonden worden in de inhoud van die 
overeenkomst, namelijk in de punten die aantrekkelijk waren voor de coöpe
ratieve Indonesiërs en "in de machtspositie die wij als financiële garant in de 
overeenkomst innemen". Of die laatste stelling voor het vrijwel armlastige 
Nederland van dat moment hout sneed? Met een teruggeschroefde Repu
bliek - het niveau waarop de regeringsverklaring Djocja behandelde - kon 
Romme best leven. Hoewel hij eind 1947 aan het KVP-Tweede Kamerlid IJs- 
selmuiden had geschreven dat hij "Djocja ook liever uitgeroeid zag", had hij 
er ook aan toegevoegd dat het uitschakelen van de Republiek - nog afgezien 
van de ernstige repercussies uit de internationale wereld ervan voor Neder
land, die een dergelijke actie volgens Romme tot een "va-banque-spel" zou
den maken - geen gemakkelijke oplossing zou brengen. Een dergelijke actie 
diende met de niet-republikeinse gebieden goed te zijn afgestemd en zou 
bovendien alleen kunnen slagen bij een volkomen eliminering van elke 
haard van terreur. Alleen in uiterste noodzaak kon volgens Romme tot een 
dergelijke actie in Djocja worden overgegaan. Nu de Republiek zoals door 
Romme noodzakelijk geacht voor een goede start van de federatie in Indone
sië door de federale ontwikkelingen in bezet gebied wel eens definitief tot 
geringer proporties was teruggebracht, heeft Romme zich blijkens zijn bij
drage in dit Kamerdebat en in zijn politieke werk in het eerste half jaar van
1948 gericht op de inhoud van de af te sluiten overeenkomst over de nieuwe 
rechtsorde. De meeste aandacht van Romme in dit Kamerdebat ging uit naar 
de vormgeving van de Unie, waarover de regering zich in de verklaring niet 
gedetailleerd had uitgelaten. Eerdere uitlatingen van minister Jonkman bij 
gelegenheid van de behandeling van de begroting van O.G. voor 1948 had
den Romme kennelijk aangespoord dit debat aan te grijpen de regering met 
de wensen van de KVP-Kamerfractie op dit gebied te confronteren. Voor 
Romme zelf gold de Unie als het kernstuk van de nieuwe rechtsorde, name
lijk de eerste verdedigingslijn van het Rijksverband. Hoewel Romme zelf ook 
wel toegaf dat de staatkundige samenwerking niet op dat moment voor de 
eeuwigheid kon worden gewaarborgd en een blijvend samengaan van Indo
nesië met Nederland en de overige Rijksdelen alleen door de maatschappe
lijke krachten zou kunnen worden bepaald, vond hij toch dat de staatkundi
ge vorm van dat moment niet het uiteengaan van de rijksdelen mocht be
vorderen. "Ik ben beslist ervoor, om de soevereiniteit der Unie (op de terrei
nen van artt. 7 en 10 van L.) te stellen als conditio sine qua non, en anders 
liever te abandonneren", zoals hij in de hiervoor genoemde notitie vastlegde. 
Daar kwam nog bij dat met de vormgeving van de Unie ook partijpolitieke

3199



Nederlands-Indië

en parlementair-politieke belangen van de KVP waren gemoeid. Juist die 
vormgeving als plechtanker van de samenwerking tussen de Rijksdelen 
kwam er voor de KVP op aan, nu de partij met het oog op de komende ver
kiezingen de groep-Welter binnen haar gelederen de wind uit de zeilen 
moest nemen (zie voor de groep-Welter in dit boek: Band A, hoofdstuk I, 
par. Vll.a). Bovendien was Romme er voorstander van om een breder plat
form van politieke samenwerking (brede-basis-politiek, v g l Band A, hoofd
stuk I, par. IV, pp. 199-201) te scheppen, zoals hij nog eens had bepleit op het 
KVP-congres van 25-26 oktober 1947 in Utrecht. Met name de grondwetsher
ziening vereiste een dergelijke verbreding van de politieke samenwerking en 
derhalve brede overeenstemming inzake de hoofdbeginselen van de nieuwe 
rechtsorde, waarvoor de ervaring van Romme als lid van de Staatscommissie 
tot herziening van de Grondwet een bijdrage kan hebben geleverd (zie in dit 
boek Band C, hoofdstuk XV.a, pp. 2189-2199).

In het geschetste kader paste het dat Romme in dit Kamerdebat ter over
brugging van de kloof met het rechterdeel van de oppositie zou ingaan op de 
Unie-gedachte en de Unie als soevereine instantie en daarmee als garant van 
de hechte band tussen het Koninkrijk (met de West) en Indonesië zou onder
strepen. Hetgeen ter toelichting op het Akkoord van Linggadjati door de CG 
en de regering inzake de Unie was verklaard - namelijk een werkelijk soeve
reine Unie onder reëel koninklijk gezag -, moest worden waargemaakt. 
Romme poogde dit onderwerp, dat in de loop van 1947 in de schaduw was 
komen te staan van het geschil tussen Nederland en de Republiek, weer in 
het volle licht van de belangstelling te plaatsen. Als adviseur van een op zijn 
instigatie in het leven geroepen Unie-studiecommissie van het Centrum voor 
Staatkundige Vorming (CvSV), het met de KVP gelieerde bezinningsinsti- 
tuut, had hij zich al enige tijd met dit onderwerp bezig gehouden. In juni 
1947 was de bedoelde studiecommissie onder leiding van de voorzitter van 
de fractie van de KVP in de Eerste Kamer, G.C.J.D. Kropman (specialist be
trekkingen Nederland en de West, zie Band C, hoofdstuk XIV.A), gevormd, 
waarvan verder deel uitmaakten het KVP-Tweede Kamerlid W.L.P.M. de 
Kort (eveneens specialist betrekkingen Nederland en de West, zie idem) en 
een aantal katholieke indologen, alsook de voorzitter van de Indische Mis- 
sievereniging en de al eerder in dit boek genoemde (als lid van de commissie 
van het CvSV inzake het nationaal welvaartsplan en als lid van de staats
commissie inzake de mijnsocialisatie, beide uit 1946, zie Band B, resp. p. 1237 
en p. 1254) jurist W.C.L. van der Grinten. Romme had voor deze CvSV-com- 
missie een schets van hoofdlijnen voor de Unie tussen het Koninkrijk en In
donesië gemaakt, die grote invloed heeft gehad op het eindverslag van deze 
commissie, dat begin 1948 werd gepubliceerd. Vanuit de overtuiging dat die 
Unie als blijvende band tussen de twee partners vooral met het oog op de 
welvaart van beide volken moest worden gewaarborgd, heeft de CvSV- 
commissie in een ontwerp-statuut van de Unie de hoofdlijnen van de rijks
eenheid naar katholiek model geschetst, neerkomend op een Unie, soeverein
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op enkele bij het Akkoord van Linggadjati genoemde gebieden (de CvSV- 
commissie heeft consequent federaal redenerend voorgesteld dat disputen 
hierover dienden te worden geslecht door een Unie-hof), met een eigen pa
ritair samengestelde Unie-regering en een eigen paritair samengesteld Unie- 
parlement, waarbinnen besluiten slechts konden worden genomen met twee
derde van de uitgebrachte stemmen. De Unie moest volgens dit rapport con
form het Akkoord van Linggadjati ook de menselijke rechten en vrijheden 
kunnen verzekeren, waaronder de vrijheid van bedrijfsvoering, terwijl de 
Unie conform hetzelfde Akkoord het recht moest hebben aan de VSI aanwij
zingen te geven inzake de medewerking bij het uitoefenen van het recht van 
de bevolking van enig gebiedsdeel langs democratische weg de plaats bin
nen de federatie te herzien. Romme heeft in dit debat niet meer gedaan dan 
de hoofdpunten van dit CvSV-rapport betreffende een "zware" Unie - als 
een werkelijk federaal verband van de twee betrokken partners (zoals een 
bondsstaat) -, die in de nationale politiek voor de KVP zoals hiervoor aange
geven van zo'n groot gewicht werd geacht, zonder bronvermelding alvast te 
openbaren. Die bron was hij trouwens grotendeels zelf geweest. Overigens 
hebben die pleidooien ten gunste van een "zware" Unie, met al zijn voorde
len ook als middel ter bescherming van zuiver katholieke (missie-)belangen, 
binnen de KVP-gelederen de scepsis tegen hetgeen als een wel erg opgelegd 
en derhalve niet-levensvatbaar staatsverband oogde, niet kunnen wegne
men. Kon een opposant binnen het partijbestuur nog wel de mond worden 
gesnoerd, met eigen ministers lag dat anders. Beel zelf zou, zoals nog zal 
worden beschreven in de aanloop tot het debat in de Eerste Kamer over het 
Indië-beleid in april 1948, in het voorjaar van 1948 tot de conclusie komen 
dat het moeilijk zou zijn om de Indonesische federatie op allerlei terrein po
litiek ondergeschikt te maken aan een "zware" unie - dat wilde zeggen een 
unie met eigen bevoegdheden op bepaalde terreinen boven de partners tro
nend en zo nodig organisatorisch daaraan aangepast met eigen ministers en 
een eigen parlement -, hetgeen er mede toe zou leiden dat de regering zou 
kiezen voor een model dat een minder staatkundig-politieke en een beperk
ter (bijvoorbeeld financieel-economisch) gezicht van de Unie mogelijk 
maakte (samenwerkingsgedachte). Romme moest van een weg naar een in 
bevoegdheden en daaraan organisatorisch aangepaste "lichte" Unie met bij
voorbeeld slechts financieel-economische bindingen tussen de partners niets 
hebben en heeft de "zware" Unie als onderdeel van de nieuwe rechtsorde 
voor de KVP tot inzet van de verkiezingen voor de grondwetsherziening 
weten te maken. Het heeft echter weinig mogen baten.1180

Met de berichten van de regering over het voorspoedig herstel van Indo
nesië buiten de Republiek was Romme in zijn reactie op de regeringsverkla
ring van 13 juni 1948 in ieder geval ingenomen. "Wat de ministers aan in
drukken hebben opgedaan op Sumatra's Oostkust, is uitermate verheu
gend", aldus Romme. Wat de regering over de verhouding tot de Republiek 
had opgemerkt had de instemming van de KVP-fractie. Daarbij ging Romme
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ervan uit dat de regering vasthield aan de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
van het Nederlands gezag binnen en buiten de demarcatielijnen, onverbre
kelijk verbonden aan de soevereiniteit van het Koninkrijk in Indonesië gedu
rende de overgangsperiode. Dat een bestand vooraf moest gaan aan verdere 
politieke besprekingen met de Republiek was voor Romme vanzelfsprekend. 
De KVP-fractievoorzitter was dan wel voldaan met het vooruitzicht op de 
ondertekening van een bestandsovereenkomst door de Republiek, maar hij 
verzuimde niet daarbij het eerder mislukte bestand van 1946 in herinnering 
te roepen. Toch hoopte Romme dat het bestand zou slagen en dat de Repu
bliek "een periode van destructie" achter zich zou laten en zich zou aanslui
ten bij "nationalistische landgenoten, wier inzicht in het belang, dat con
structief werk voor hun land heeft, geen last en geen rem ondervindt in re
volutionaire emoties en escapades". Romme vertrouwde erop dat de CGD, 
zoals inzake de demarcatielijnen, de Republiek ook zou weten te overtuigen 
van de redelijkheid van het algemeen staatkundig standpunt van de rege
ring. Overigens was Romme van mening dat de opbouw van een gezonde 
federatie in Indonesië door zou gaan met of zonder de Republiek. Primair 
betrof het hier een vraagstuk tussen Indonesiërs zelf, een strijd ook tussen 
federalisten en unitariërs. Romme gaf te kennen dat de federale gedachte en 
statenvorming, op basis van "Linggadjati", flink wortel hadden geschoten: 
"Ik geloof dat de werkelijkheid is, dat de Republiek in een jaar tijd veel 
zwakker en wankeler is geworden dan zij was, door haar sabotage van Ling
gadjati, met alle gevolgen vandien, en door het gebruik dat de bij voortdu
ring constructieve nationalistische krachten in Indonesië van Linggadjati 
hebben gemaakt en daarvan hebben willen maken, omdat zij in onze aan
vaarding van Linggadjati het voor hen noodzakelijke daadwerkelijke bewijs 
zagen, dat met ons een nieuw staatkundig bestel als eerlijke uitvoering van 
de koninklijke rede zou zijn op te bouwen." Aan de andere kant was men er 
volgens Romme met "Linggadjati" alleen niet. Die overeenkomst bood 
slechts de mogelijkheid om conform de koninklijke rede van 1942 een nieu
we rechtsorde op te bouwen. In dit verband vroeg Romme aandacht voor de 
verankering van een werkelijke Unie als een eigen soevereine gemeenschap 
naast de twee soevereine deelgenoten. Op dit punt kwam de hiervoor ge
noemde zorg van Romme en zijn partij voor een "zware", met eigen te be
hartigen belangen - zoals opgesomd in het Akkoord van Linggadjati - uitge
ruste Unie naar voren. Anders dan de regering kennelijk voor ogen stond 
wenste Romme - conform het aangehaalde advies van het Centrum voor 
Staatkundige Vorming - een eigen Unie-ministerraad en een eigen Unie- 
parlement. Omdat Romme had begrepen dat bij de voorbereiding van die 
werkelijke en "zware" Unie, voor zover die betrekking had op Indonesië, het 
voorgenomen Collegiaal Orgaan een belangrijke rol zou spelen, plaatste hij 
bij dit regeringsvoorstel de nodige kanttekeningen. Hij achtte het in dit ver
band betwistbaar of het Collegiaal Orgaan, zoals door de regering voorge
steld, namelijk in te stellen bij KB en in een zeer beperkte samenstelling, wel
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geschikt was om aan de opbouw van de nieuwe rechtsorde een belangrijke 
bijdrage te leveren. Met het oog op het gewicht van deze materie leek het 
Romme gewenst dit Orgaan bij wet in te stellen, terwijl hij ook voorstellen 
deed - zoals nog zal worden beschreven - om dit Orgaan beter geschikt te 
doen zijn voor het takenpakket. Interessant was dat Romme de regering 
vroeg met voorstellen te komen, die konden voorkomen dat uitsluitend in 
Indonesië en wel door het Collegiaal Orgaan voorbereidingen werden ge
troffen voor het Indonesisch deel van de nieuwe rechtsorde en nog wel door 
een weinig representatief orgaan. De beoogde rijksconferentie over de nieu
we rechtsorde in het gehele Rijk moest volgens hem op nationaal niveau aan 
beide zijden worden voorbereid, door een breed samengesteld orgaan in In
donesië en door een soortgelijke nationale samenwerking in Nederland. Die 
samenwerking achtte Romme wenselijk, ondanks het betoog van Schouten. 
Hij vroeg de regering derhalve met behoud van de grote lijnen van haar po
litiek "de verwerkelijking van deze uitermate belangrijke en daarom niet al
leen geoorloofde, maar eigenlijk verplichte nationalisatie con amore te be
vorderen".1181

Deze laatstgenoemde suggestie verdient enige verduidelijking. Romme 
hamerde hier op een aambeeld dat hij al eerder in het kader van de herzie
ning van de betrekkingen met de West had gebruikt. Ter voorbereiding van 
het nieuwe staatsbestel had Romme namelijk in 1947 aangedrongen op het 
houden van een voorconferentie met de West, die op 27 januari 1948 zou 
starten. Ter voorbereiding hiervan was een commissie ingesteld, die zich on
der meer bezig hield met de samenstelling van de delegaties naar deze con
ferentie. Inmiddels waren de lijnen uitgezet voor de samenstelling van de 
Nederlandse delegatie, waarin het Nederlandse politieke spectrum met uit
zondering van de SGP en de CPN was weerspiegeld (zie hierover in dit boek 
Band C, hoofdstuk XIV.A, pp. 2145-2146 en 2158-2162). Romme wilde ken
nelijk analoog aan deze delegatie het werk voor de voorbereiding van de al
gemene rijksconferentie aan Nederlandse kant opdragen aan een brede poli
tieke commissie, die vervolgens als Nederlandse delegatie op de rijksconfe
rentie zou kunnen optreden. Als lid van de Staatscommissie tot herziening 
van de Grondwet was Romme er bovendien bekend mee dat over de hoofd
lijnen van de reconstructie van het Rijk de politieke richtingen, met uitzon
dering wellicht van de extreme vleugels binnen de oppositie, elkaar nader
den (vergelijk in dit boek Band C, hoofdstuk XV.a). Zoals nog zal worden 
beschreven, is deze suggestie van Romme verwezenlijkt in het zogeheten 
College van Negenmannen, bestaande uit politici van alle richtingen behalve 
de CPN en de SGP en personeel ten dele een voortzetting van de staatscom
missie tot herziening van de Grondwet, dat vanaf 1 maart 1948 betrokken 
werd bij de voorbereiding van de rijksconferentie (ofwel: Ronde Tafel Confe
rentie).

De woordvoerder van de PvdA-Kamerfractie in dit debat, Joekes, ver
schilde met Romme van mening over de vraag of het Collegiaal Orgaan wel
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bij wet moest worden ingesteld. Voor hem was het veeleer de vraag hoe het 
werk van dat Collegiaal Orgaan en de pre-federale regering zich zou ver
houden tot de rijksconferentie bij de voorbereiding van de nieuwe rechtsor
de. Anders dan Romme meende Joekes dat de Unie niet als soevereine staat 
zou moeten worden betiteld. Uit de bepalingen van de overeenkomst van 
Linggadjati was dat volgens hem niet af te leiden. Maar Joekes benadrukte 
precies als Romme de hoofdlijnen van "Linggadjati", te weten de beide soe
vereine staten verenigd in een Unie onder het Huis van Oranje. Hij consta
teerde dat dit program door steeds meer Nederlanders aanvaard werd, "zij 
het met wensen op bepaalde onderdelen", als middel tot realisering van de 
vrijwillige en duurzame samenwerking van de beide volken. Wilde men 
verder meewerken aan deze oplossing, dan was in ieder geval een ontken
ning van "Linggadjati" volgens hem zinloos. Hij deelde de opvatting van 
Romme dat een zo breed mogelijke basis van politieke samenwerking ge
wenst was. Zeker bij de grondwetsherziening was het wenselijk dat een zo 
grote mate van wilsovereenstemming in het Nederlands volk kon worden 
getoond, "dat de vrijwillige, duurzame samenwerking op de voet van ge
lijkwaardigheid met Indonesië zou kunnen tot stand komen", aldus Joekes, 
die verder betoogde: "Maar wie op dit ogenblik in dit jaar reële staatkunde 
wil voeren of daaraan wil meedoen, zal niet moeten willen teruggrijpen, 
maar zal vooruit moeten zien en zal moeten beseffen, dat de enige basis, die 
kans geeft op een opbouw, als wij allen toch willen, de basis is, welke tot nog 
toe schematisch is gelegd." Joekes zou aan het eind van zijn betoog de op
roep laten horen om de geboden kansen niet te missen en te zorgen dat het 
jaar van het regeringsjubileum van de Koningin ook het jaar zou worden van 
de nieuwe rechtsorde. In zijn Kamerrede had Joekes wel eerder erkend dat er 
nog heel wat problemen bij de opbouw van die rechtsorde waren te over
winnen. Met de regering was Joekes het eens dat het nationalisme niet moest 
worden geïdentificeerd met de Republiek. Aan de andere kant poogde hij de 
Republiek in bescherming te nemen en kantte hij zich tegen de volgens hem 
op dit punt schadelijke betogen van Schouten, Tilanus en Vonk. Hij ging er
van uit dat de regering, ook al moest worden erkend dat de regering van de 
Republiek niet de kracht en de beheerstheid had opgebracht om na het slui
ten van de overeenkomst van Linggadjati verdere overeenstemming te be
reiken, het grote belang erkende "dat gelegen is in voortzetting van het 
overleg met de Republiek en in het, zo mogelijk, komen tot overeenstem
ming met de Republiek". Met de aankondiging van een mogelijk bestand 
was hij dan ook onvoorwaardelijk blij. Joekes riep beide partijen op de hand 
te houden aan hetgeen zou worden overeengekomen. De internationale 
context gaf hem de hoop dat het bestand zou kunnen werken. Ten aanzien 
van de bezette gebieden, waaromtrent de PvdA-Kamerfractie in het debat in 
september 1947 al bezorgdheid had uitgesproken, riep Joekes zowel de toe
wijzing van de betrokken gebieden aan de Republiek bij het Akkoord van 
Linggadjati, als de recente onafhankelijkheidsbewegingen her en der in her-
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innering om te komen tot de stelling dat - na de nodige waarborgen voor or
de en veiligheid - het niet zo kon zijn dat Nederland de betrokken gebieden 
nooit zou ontruimen. Verder wenste Joekes nadere bijzonderheden van de 
regering over de te houden plebiscieten in bezet gebied. Voor Romme was 
de terugdringing van de Republiek tot een gewone deelstaat kennelijk al een 
feit; Joekes wenste de Republiek nog steeds in het kader van "Linggadjati" te 
zien en behandeld te weten. Aldus was het begrijpelijk dat hij verwachtte dat 
Nederland een voordracht van de Republiek voor de bemanning van de ge
reserveerde plaatsen in de pre-federale regering serieus zou nemen. Ook 
door zijn aandacht voor de voortgang in het onderzoek naar de gebeurtenis
sen op Zuid-Celebes en te Bondowoso getuigde Joekes van de poging binnen 
zijn politieke richting elke verdenking van koloniaal gedrag tegen te gaan. 
Het optreden van Joekes verried de zorg binnen de PvdA in de schaduw van 
de naderende verkiezingen om ondanks de politiële actie de eenheid in de 
partij over de koers in de Indië-politiek te behouden. Tegenover de uiterst 
linker vleugel binnen de Nederlandse politiek moest de PvdA juist inzake de 
dekolonisatie van haar ware progressieve geest getuigen om verdere afkal
ving naar die zijde bij de verkiezingen te voorkomen. Het verschil in accen
ten tussen Joekes en Romme was in ieder geval duidelijk.1182

Dit verschil tussen de coalitiepartners in de benadering van het Indonesi
sche vraagstuk is in dit debat even uitgelopen op een wat scherpere con
frontatie tussen Romme (KVP) en Joekes (PvdA). Inzet was hetgeen oud-CG- 
voorzitter Schermerhorn op een PvdA-vergadering in Amsterdam eind 1947 
had verklaard, namelijk dat de PvdA steeds de anderen had moeten 
"meesleuren" in de Indië-politiek. Dit "meesleuren" was door Schermerhorn 
nader toegespitst op de gang van zaken bij het debat in de Tweede Kamer 
over het Akkoord van Linggadjati (december 1946). In de PvdA-gezinde pers 
was hiervan triomfantelijk melding gemaakt. Ongetwijfeld had dit alles de 
KVP-politici getergd, zodat een reactie van Romme niet uitbleef. Deze vroeg 
dan ook aan de PvdA-Tweede Kamerfractie nadere tekst en uitleg bij deze 
uitlatingen van de oud-premier. Romme had zo zijn twijfels bij die pretentie 
van de PvdA omtrent de eigen stuwende kracht en het sleurend vermogen. 
"Met het oog op de onderlinge verhoudingen lijkt mij dit niet te veel ge
vraagd", hetgeen de goed verstaander als een eis van Romme tot veront
schuldiging kon begrijpen. Joekes (PvdA) kon aan deze klacht van Romme 
dan ook niet voorbijgaan en stond voor de keus een standpunt in te nemen 
voor of tegen Schermerhorn. Hij reageerde op zeer diplomatieke wijze. Dat 
er aanvankelijk bij de PvdA omtrent "Linggadjati" en de totstandkoming 
daarvan meer algemene overeenstemming bestond dan bij de KVP, kon vol
gens Joekes over en weer wel worden aanvaard. "Het is wel een enkele keer 
voorgekomen, dat er onder degenen, die tot het gezelschap van de heer 
Romme behoren, enkelen waren, die zeiden: het moet nu maar eens uit zijn 
in Indonesië; wij moeten de knuppel te voorschijn halen", aldus de stelling 
van het PvdA-Kamerlid. Joekes meende te kunnen zeggen dat het in het bij-
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zonder de PvdA is geweest die hierop heeft gezegd: 'laten  wij dit nu niet 
doen". Maar verder wilde Joekes niet gaan. Hij stelde vast dat bij het gaan 
van dezelfde weg er wel eens verschil van mening was geweest, dat de een 
liever rechts hield, de ander liever links, dat de ene keer de een, de andere 
keer wel eens de ander de doorslag heeft gegeven. "Maar ik meen, dat het 
niet goed is in dit verband te spreken over 'meesleuren'." Nadat hij dit ge
zegd had, vroeg Joekes wel terwille van de goede verhoudingen erop toe te 
zien dat "van de zijde van de organen, die de heer Romme het naast staan" 
met enig begrip over de PvdA en in het bijzonder zonder nodeloos grieven
de beschouwingen over vooraanstaande leden van de PvdA zou worden ge
schreven. Daarmee was deze zaak van tafel, al bewees deze confrontatie dat 
KVP en PvdA inzake de Indië-politiek niet precies op hetzelfde spoor zaten 
en dat met name Schermerhorn een steen des aanstoots voor de KVP en een 
lastige klant voor de PvdA bleef.1183

2. Kanttekeningen bij enkele thema's uit de regeringsverklaring
Afgezien van de algemene beschouwingen van de afzonderlijke Kamerle

den over en naar aanleiding van de regeringsverklaring van 13 januari 1948, 
werd de regering met een reeks kanttekeningen bij enkele thema's uit de re
geringsverklaring geconfronteerd. Zo stelde Schouten (ARP) de situatie, 
waarin de Nederlandse militairen in Indië blijkens berichten in Indië verkeer
den, aan de orde, nadat hij zich had aangesloten bij de woorden van lof van 
Beel voor de Nederlandse krijgsmacht. De regering had volgens hem de 
plicht het uiterste te doen om in die situatie verbetering te brengen, materieel 
op het gebied van uitrusting en verpleging en dergelijke, immaterieel door 
duidelijkheid te verschaffen op het gebied van demobilisatie en aflossing. 
Gegevens over dat laatste had Schouten gemist. Romme (KVP) heeft die 
slechte verzorging toegespitst op de sigarettenvoorziening. De kwaliteit van 
de sigaret was zo slecht, dat Romme zelfs van een "volksschandaal" sprak. 
Ook vroeg hij de regering naar de juistheid van het vermoeden dat de troe
pen in Indië het beu waren en nodig naar huis moesten. Ook Tilanus (CHU) 
en Zandt (SGP) stonden stil bij de zorg voor de militairen overzee. De Groot 
(CPN) verklaarde dat hij in de regeringsverklaring tevergeefs naar inlichtin
gen over de militaire toestand had gezocht, terwijl het Nederlandse volk 
volgens hem daaraan het meest behoefte had. Hoogcarspel vulde dit nog aan 
met de vaststelling dat de CPN weliswaar geen verantwoordelijkheid droeg 
voor de uitzending van de Nederlandse troepen naar Indië, maar dat de 
CPN toch wel geïnteresseerd was "bij het lot van deze Hollandse jongens". 
Hij vroeg de regering in dit verband of het juist was dat gewonde militairen 
bij hun terugkeer naar Nederland onder druk werden geplaatst om een ver
klaring te tekenen dat de verwondingen en verminkingen niet in en door de 
dienst waren opgelopen.1184

Schouten besteedde ook aan het vraagstuk van de voorziening van het over
heidspersoneel in Indonesië met personen uit Nederland aandacht. Hij zag de 
oplossing van het personeelsvraagstuk in Indië vooral gelegen in het geven
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van politieke en sociaal-economische zekerheid aan betrokkenen. Dit sloot 
aan op zijn betoog over de noodzaak van de bestrijding van de revolutie in 
Indonesië en over de plicht daadwerkelijke eenheid van het Rijk te bewaren. 
Tilanus (CHU) meende dat een regeling moest worden getroffen voor de te
rugkeer van deze ambtenaren die, enkele jaren ouder geworden, moeilijker 
een plaats in de maatschappij zouden kunnen vinden. Voor Zandt (SGP) stak 
het probleem in de personeelsvoorziening in de eed die de betrokken ambte
naren zouden moeten afleggen. Kon de regering waarborgen geven dat deze 
ambtenaren hun eed door de veranderingen in Indië niet behoefden te 
schenden, zo die ambtenaren in hun betrekkingen wilden blijven? Een op
merkelijke bijdrage op dit punt leverde Romme (KVP). Hij stelde dat het 
katholieke volksdeel tot dan toe geringe mogelijkheden had gehad om in In
donesië een carrière op te bouwen. Romme liet in het midden of het ontbre
ken van de katholieke factor in de samenstelling van het Nederlandse ele
ment in de Indonesische gemeenschap wellicht een ongunstig effect op "een 
algemene goede groei in de verhouding tussen Nederlander en Indonesiër" 
had gehad. In ieder geval achtte hij de eenzijdige samenstelling van de Ne
derlandse groep in Indonesië "onbetamelijk". Om deze toestand te wijzigen 
vroeg Romme om in de beoogde commissie ter bestudering van het perso
neelsvraagstuk in Indonesië de verschillende belangrijke bevolkingsgroepen 
te doen weerspiegelen. Romme was niet de enige in de Tweede Kamer die 
zijn beklag deed over de kansen van zijn achterban in Indië. Ook Joekes 
(PvdA) had zo zijn aanmerkingen op het personeelsbeleid in de Oost. Hij 
meldde berichten, die erop wezen dat personen in dienst van het Neder- 
lands-Indisch bestuur met opvattingen "die overeenstemmen met de onze" 
zoal niet ontslagen, dan toch wel geboycot werden. Al eerder had de PvdA 
gepleit voor doordringing van het bestuur in Indië met hervormingsgezinde 
personen, wilde het hervormingsproces in Indië kunnen slagen. In ieder ge
val juichte Joekes de voornemens van de regering inzake het personeelsbe
leid toe.1185

Het was niet onlogisch dat Schouten (ARP) na de ambtenarenkwestie het 
vraagstuk Nieuw-Guinea aansneed. Het eilandsdeel - dat door de regering in 
haar verklaring van 10 december 1946 een aparte status buiten de voorziene 
federatie in Indonesië was toegedacht - kon immers niet alleen een uitwijk
plaats voor de Indische Nederlanders vormen, maar ook voor ambtenaren 
die hun loopbaan in de tropen wilden voortzetten. Schouten vroeg van de 
regering dan ook om beslissingen op politiek gebied - zou het eilandsdeel 
wel of niet onder Oost-Indonesië moeten ressorteren - en op financieel- 
economisch terrein inzake Nieuw-Guinea. Ook Tilanus (CHU) meende dat 
de regering op dit punt haar ideeën kenbaar moest maken. Zelf was Tilanus 
van oordeel dat Nieuw-Guinea buiten Oost-Indonesië moest blijven. Indone
sië had volgens hem niet het benodigde kapitaal, noch goed opgeleide ar
beidskrachten om dit uitgestrekte gebied te exploreren. Voor Nederlandse 
arbeidskrachten, in het bijzonder de Indische Nederlanders, lag hier in de
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ogen van Tilanus een "voortreffelijk arbeidsveld". Bovendien was het ook 
voor de vrijheid van de Papoea-bevolking beter een eigen status te hebben, 
buiten Oost-Indonesië, aldus dit Kamerlid. Volgens Zandt (SGP) hadden de 
Indische Nederlanders het verdiend om nader te worden geïnformeerd over 
de status van Nieuw-Guinea. Joekes (PvdA) gaf de regering toe dat de over
eenkomst van Linggadjati de status van Nieuw-Guinea had opengelaten, 
maar hij herinnerde er ook aan dat het gebied werd opgeëist door Oost- 
Indonesië. In kolonisatie door Indische Nederlanders van dit gebied, zoals 
de regering kennelijk voor ogen had, zag Joekes, gezien de weinig gelukkige 
ervaringen met een dergelijke kolonisatie tot dan toe, weinig heil. In ieder 
geval kon om die reden alleen Nieuw-Guinea volgens hem niet definitief 
worden afgezonderd. Daarom bepleitte hij onderhandelingen met Oost- 
Indonesië over de status van Nieuw-Guinea als bijzonder territoir.1186

Voorts vroeg Schouten om meer gegevens over de financieel-economische 
toestand in Indonesië. Bij de behandeling van de begroting van O.G. voor 1948 
was, zoals eerder beschreven, deze zaak uitvoerig aan de orde gekomen en 
had de regering het nodige toegezegd. Men was volgens Schouten nu een 
maand verder en nog lag niets op tafel. Ook Tilanus vroeg om de toegezegde 
informatie. Zandt zag in de summiere berichtgeving over de verbetering in 
de financieel-economische toestand reden te vragen waarom het twee jaar 
moest duren alvorens dat herstel kon plaatsvinden? De regering had volgens 
hem haar plicht verzuimd om zorg te dragen voor het welzijn van haar on
derdanen, waarvan hij de schuld gaf aan de KVP en de PvdA. Vonk verdacht 
de regering van "een merkwaardige afkerigheid van verstrekking van con
crete gegevens". Durfde de regering soms niet met die gegevens voor het 
publieke forum te komen? "Zijn de deficits zo hoog geworden en zijn de toe
komstige gevolgen daarvan zo desastreus, dat zij bevreesd is voor volksver- 
ontwaardiging, als de cijfers en de consequenties bekend zouden worden?", 
luidde de vraag van Vonk. Romme vroeg de regering omzichtig om nadere 
documentatie op financieel-economisch terrein in Indonesië. Hoewel ook 
Joekes, naar hij bekend veronderstelde gezien zijn (hiervoor beschreven) op
treden bij de behandeling van de begroting van O.G. voor 1948, behoefte had 
aan nadere informatie op het genoemde terrein, achtte hij de bespreking van 
de regeringsverklaring niet het juiste moment om hierop terug te komen. Dat 
Joekes zelf niet onder de indruk was van de regeringsverklaring op dit punt, 
bleek uit zijn kenschets van het financieel-economische deel van deze verkla
ring als "reisindrukken, aangevuld met enige statistische gegevens". Het was 
in de optiek van Joekes duidelijk dat je daar als Kamer weinig aan had. De 
uiterst linkervleugel in de Tweede Kamer was bij monde van de communist 
Hoogcarspel sceptisch over het vliesdunne optimisme op financieel-econo
misch gebied. Men moest naar zijn mening tegenover de weinig geloofwaar
dige vooruitgang op dat gebied de kosten aan geld en mensenlevens stellen 
om tot een werkelijk beeld te kunnen komen. Bovendien was voor hem de 
vraag: wie werden er beter van die vooruitgang?1187
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Schouten (ARP) zette als eerste spreker in dit debat ook de toon voor de 
vragen aan de regering om nadere informatie over de invulling van de 
nieuwe rechtsorde en de organen die daarvoor de opmaat zouden zijn, na
melijk het Collegiaal Orgaan en de pre-federale regering. Schouten meende - 
om met het Collegiaal Orgaan te beginnen - dat de samenvatting in de rege
ringsverklaring van de taak, bevoegdheden en organisatie van dit Orgaan 
een uiterst bedenkelijke vermenging van opperbestuur en algemeen bestuur 
inhield, met daarbij nog de vermenging van het algemeen bestuur en de 
ambtelijke taak onder verantwoordelijkheid van de landvoogd. Schouten 
vroeg de regering zorg te dragen dat de slechte ervaringen, die men staats
rechtelijk met de CG had opgedaan, zouden worden vermeden bij de instel
ling van dit Orgaan. Zeer bezwaarlijk achtte Schouten het dat dit alles dreig
de te worden ingevoerd op basis van een Londens noodbesluit ter motive
ring van de instelling van het Orgaan bij KB. Dat dit Orgaan bij wet zou 
moeten worden ingesteld sprak voor Schouten eigenlijk vanzelf. Tilanus 
(CHU) was het op dit punt ook met Schouten eens; bovendien kon wetge
ving zo nodig snel door het parlement worden geloodst. Ook Zandt (SGP) 
verlangde instelling bij wet. Volgens hem dreigde de regering zich schuldig 
te maken aan schending van de Grondwet en de wetten, terwijl bovendien 
de Kamer voor de zoveelste maal voor een voldongen feit werd gesteld. Ook 
ter linkerzijde in de oppositie werd instelling van dit Orgaan bij wet ver
langd. Hoogcarspel (CPN) verlangde ook dat de aanwijzing van het aantal 
leden van dit Orgaan en de benoeming daarvan bij wet zou geschieden, juist 
ook om het koloniale karakter ervan tegen te kunnen gaan. Waar waren, zo 
vroeg Hoogcarspel de regering, immers de Indonesiërs in dit Orgaan? Welke 
bekwaamheden, zo voer dit Kamerlid voort, op het terrein van de staatkun
dige hervorming van Indonesië of de financieel-economische reconstructie 
van dit gebied hadden de twee genoemde kandidaten voor dit orgaan wel? 
Ook uit de rijen van de coalitiepartijen klonken kritische geluiden over de 
plannen van de regering met betrekking tot het Collegiaal Orgaan. Zo had de 
regering volgens Romme verzuimd aan te geven, waarom dit Orgaan bij KB 
moest worden ingesteld. Verder wilde Romme niet alleen weten waarom de 
regering juist een man als minister Neher daarvoor wilde inzetten, maar hij 
wilde vooral ook een meer gedifferentieerde (Nederlands-Indonesische) sa
menstelling van dit Orgaan met het oog op de zware taken en het nationale 
karakter van die taken bepleiten. Een Raad van Advies voor dit Orgaan, 
waarin de minderheden zouden zijn samengebracht, moest volgens Romme 
de nationale inbreng aldus afronden. Joekes (PvdA) vond het voorstel van 
Romme, om dit Orgaan te doen uitbreiden, aanbeveling verdienen, maar 
wilde eerste het antwoord van de regering afwachten. Of dit Collegiaal Or
gaan bij wet moest worden ingesteld, was voor Joekes de vraag. Alleen als 
het om adviseurs en medewerkers van de landvoogd bij het behartigen van 
het algemeen bestuur ging - de regering zag het duidelijk anders -, bleef men 
volgens hem binnen de bestaande wettelijke regels (Besluit D 65). Joekes gaf
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toe dat hoe dan ook vanwege het grote politieke belang dat er bij betrokken 
was het best een en ander nader bij wet kon worden geregeld. De opstelling 
van de verschillende woordvoerders in de Tweede Kamer over de vraag of 
dit orgaan en de pre-federale regering (zie hieronder) al dan niet bij wet 
moesten worden ingesteld, opende de mogelijkheid voor de oppositie te 
trachten bij motie instelling bij wet te vorderen. Dit verplichtte de coalitie 
weer met een eigen motie te komen, teneinde te voorkomen dat de regering 
al te nadrukkelijk voor de voeten werd gelopen.1188

Ook over de mededelingen van de regering inzake de instelling van de 
pre-federale regering waren de mening in de Kamer verdeeld. Schouten (ARP) 
vroeg de regering hoe deze regering precies zou worden ingericht en welke 
positie daarin voor de Republiek was gereserveerd. Welke medezeggen
schap zou deze regering krijgen over de krijgsmacht en de inzet daarvan? De 
regeringsverklaring was volgens Schouten in gebreke gebleven door de af
grenzing van de bevoegdheden tussen de landvoogd, het Collegiaal Orgaan 
en deze pre-federale regering achterwege te laten. Had de regering het alle
maal niet simpeler kunnen oplossen door de landvoogd te laten bijstaan 
door een instituut, analoog aan de vooroorlogse Raad van Indië? Teneinde 
deze kwestie behoorlijk, zakelijk aan de orde te kunnen stellen was volgens 
hem ook in dit geval instelling bij wet onvermijdelijk. Zijn fractiegenoot 
Bruins Slot heeft, evenals op het punt van de instellen van het Collegiaal Or
gaan, het onmogelijk genoemd de pre-federale regering buiten de wet om in 
het leven te roepen. De regering had volgens dit Kamerlid getracht met fic
tieve begrippen en onderscheidingen de bevoegdheden van de landvoogd, 
hem bij de wet toegekend, intact te laten. Als men echter feitelijk bevoegd
heden ging scheppen ten behoeve van de nieuwe organen, dan was de land
voogd die kwijt. Derhalve kwam men volgens Bruins Slot in strijd met de 
wet bij de instelling van die organen bij KB. Zandt (SGP) en Vonk (PvdV) 
hadden eveneens bezwaren tegen de wijze waarop de regering meende dit 
orgaan in het leven te kunnen roepen. Stokvis (CPN) zag in de pre-federale 
regering slechts een verlengstuk van de landvoogdij. De vertegenwoordigers 
van de coalitiepartijen, Romme en Joekes, hielden zich bij dit onderwerp op 
de vlakte. Joekes heeft alleen zich af gevraagd hoe de benoeming van de le
den van de Voorlopige Federale Raad, die de pre-federale regering zou 
voorbereiden, tot stand was gekomen. Zijn vraag verried enig wantrouwen 
tegen het eigenzinnig optreden van Van Mook.1189

Dat over de invulling van de Unie verschillend werd gedacht, was bekend. 
Dat Schouten opkwam voor een werkelijke Unie, onder een constitutionele 
Kroon met een eigen soeverein gebied, als uitdrukking van de omzetting van 
het Koninkrijk verraste niet. Hij vroeg de regering nu eens aan te geven, wat 
die Unie precies inhield. Zolang Schouten dat niet wist, bleef hij bij zijn con
clusie dat de totstandbrenging van de Unie de liquidatie van het Koninkrijk 
betekende. Ook Tilanus (CHU) geloofde er niet in dat het Koninkrijk niet in 
tweeën werd gedeeld. Volgens hem hadden Van Mook en de achtereenvol-
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gende bewindslieden op O.G. een volkenrechtelijke verbinding tussen Indo
nesië en Nederland voor ogen (gehad) en niet een bondsstaat. Uitlatingen 
van vooraanstaande "federalen" onder de Indonesiërs wezen erop dat ook 
buiten het republikeins kamp de Unie slechts als een volkerurechtelijke con
structie werd verstaan. Tilanus betreurde de keuze voor dit model in hoge 
mate. Zandt (SGP) zag in de vage mededelingen van de regering over de 
nieuwe rechtsorde het vermoeden bevestigd dat het Koninkrijk werd geli
quideerd: "De Unie zit zo los in elkander, dat, waar elk der deelstaten soeve
rein is, de band zo maar totaal verbroken kan worden, zoals ook de band 
tussen Nederland en Luxemburg, die er eenmaal was, geheel verbroken is 
geworden." Hij wenste door de regering nauwkeurig ingelicht te worden 
over het gezag van de Kroon in de Unie en over de verhouding van het 
Uniegezag tot de twee Uniestaten. Volgens Vonk (PvdV) werd aan de Unie, 
zoals de regering die vaagweg had aangeduid, slechts een soort suzereiniteit 
opgedragen. Hij miste een duidelijke onderschikking van de Uniestaten aan 
een hoger gezag op enkele gereserveerde terreinen, de Unie. Een en ander 
werd nog volgens hem onderstreept door de aankondiging van een goed
keuringsprocedure voor het statuut van de Unie via de wetgevende macht 
van de beide soevereine staten afzonderlijk. Dat betekende in zijn ogen dat 
rechtsdwang vanwege de Unie door een der staten altijd kon worden ont
gaan door het statuut op dezelfde wijze op te zeggen. "Hier wordt een Unie- 
gebouw op zand gebouwd, zodat het niet geacht kan worden voor onder
gang te behoeden te zijn, naar mijn mening", aldus Vonk. Romme (KVP) 
toonde op dit punt een Januskop. Enerzijds hield hij de rechterzijde voor dat 
de Unie gedragen en verwezenlijkt moest worden door de betrokken volken 
en derhalve afhankelijk was van de maatschappelijke en niet van staatkun
dige krachten. Met andere woorden: men kon de duurzaamheid van de Unie 
niet bij statuut of dergelijke afdwingen. Anderzijds wilde Romme naar eigen 
zeggen de Unie wel op het goede spoor zetten, zodat beide partners gele
genheid zouden krijgen naar elkaar toe te groeien. Buiten kijf stond voor 
Romme dat de omzetting van het bestaande Koninkrijk in de Unie moest 
betekenen de oprichting van "drie gemeenschappen dus met originaire 
macht", derhalve drie soevereine en onafhankelijke gemeenschappen, "die 
ieder soeverein en dus onafhankelijk zijn elk op haar eigen werkgebied". Te
genover de term "reële gemeenschap" als aanduiding voor de Unie in de re
geringsverklaring bracht Romme derhalve de soevereine Unie in stelling. 
Het begrip soevereiniteit werd door Romme kennelijk niet primair in een 
juridische betekenis gehanteerd, maar als aanduiding van een hoeveelheid 
macht. Zijn opvatting inzake de voorgenomen Unie tussen twee soevereine 
staten (ieder met eigen buitenlandse betrekkingen, defensie en lidmaatschap
V.N.) was moeilijk voorstelbaar, ook vanuit volkenrechtelijk standpunt: of
wel de Unie was in deze zin werkelijk soeverein en waren de deelnemende 
staten dit niet, ofwel de deelnemende staten waren soeverein en de Unie 
niet. Juridisch was derhalve deze "triniteitsleer" van Romme niet goed uit te
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leggen, hetgeen alleen maar het wantrouwen bij de Indonesiërs - republikei
nen én "federalen" - in de KVP-voornemens inzake de Unie kan hebben aan- 
gewakkerd. Romme moet begrepen hebben dat de regering geen soevereine 
Unie, in de betekenis die Romme en zijn partij daaraan wilden hechten, voor 
ogen had, maar een werkverband voor bepaalde terreinen. Vandaar dat 
Romme suggesties van de kant van de regering voor een Unie-ministerraad 
bestaande uit steeds twee ministers uit de beide regeringen, die verantwoor
ding zouden afleggen aan de eigen parlementen, met kracht afwees. Hij wil
de een echte en uitsluitend voor de Unie bestemde ministerraad, bestaande 
uit Nederlanders en Indonesiërs, en een eigen Unie-parlement, gedacht als 
paritair samengesteld college, uit de Nederlandse volksvertegenwoordiging 
en de voorgenomen Indonesische senaat gekozen, en met gekwalificeerd 
stemsysteem uitgerust. Verder bepleitte Romme dat federatie en Unie gelijk
tijdig werden voorbereid en ingevoerd, aangezien toewijzing van een be
voegdheid aan het ene orgaan de uitsluiting van het andere orgaan op een 
bepaald gebied zou inhouden. Gegevens daarover had Romme in de rege
ringsverklaring gemist en hij wenste daarover informatie. Joekes (PvdA) 
heeft inzake de Unie de regeringsverklaring gevolgd. Met Romme verschilde 
hij van mening over de aanduiding van de Unie als soevereine staat, al er
kende hij wel dat toetreding tot de Unie beperking van de soevereiniteit van 
de lidstaten tot gevolg kon hebben. Joekes achtte het vooralsnog niet doel
matig om daaromtrent op dat moment een discussie te voeren. Daarmee ver
zuimde de PvdA-Kamerfractie een goede gelegenheid een eigen visie op de 
Unie-structuur publiek te maken, waarmee aan de KVP de mogelijkheid 
werd gelaten dit onderwerp min of meer te monopoliseren. Men kon in het 
partijbestuur van de PvdA deze monopolisering wel betreuren, maar dan 
had men er maar iets aan moeten doen.1190

Over de opbouw van de federatie in Indonesië waren de meningsverschillen 
tussen regering en Kamer en in de Kamer onderling niet zo groot. Het enige 
serieuze punt van discussie was de positie van de Republiek in die federatie. 
Schouten (ARP) volgde de regering graag in de vaststelling dat verdere fede
ralisering van Indonesië dan voorzien in 1946 gewenst was. Zowel voor Su
matra en Java, als voor Oost-Indonesië hield Schouten zulks voor mogelijk. 
In die redenering zou er slechts een soort rest-Republiek overblijven, die 
kennelijk zo nodig van de federatie kon worden uitgesloten. De AR-voorman 
bepleitte dat laatste ook. De Republiek hoorde volgens hem niet in de fede
ratie thuis, omdat door haar intrede "het grote gevaar voor instabiliteit ont
staat, omdat daardoor het grote gevaar, dat gelegen is in onzekerheid, be
stendigd wordt en omdat daardoor tenslotte in staatsrechtelijke, in staatkun
dige en in principiële zin het gif in het lichaam van de federatie, de VSI, 
wordt gebracht". Tilanus (CHU) was het daar roerend mee eens. Hij geloof
de niet dat met de Republiek in de federatie iets was te beginnen. Daarvoor 
waren de heren van Djocja in het Akkoord van Linggadjati (art. 1) volgens 
hem veel te hoog op het paard gezet. Djocja kon slechts in de ogen van Tila-
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nus een hinderpaal zijn voor een redelijke opbouw van de VSI. Omdat de 
Republiek volgens hem niet meer was dan "een prototype van communisti
sche camouflage", gehuld in nationalistisch gewaad, beschouwde Vonk 
(PvdV) de acceptatie van de bestaande Republiek en haar leiders als partner 
in de federatie als het binnenhalen van de duivel. Ook Zandt (SGP) volgde 
een dergelijke redenering. Had Soekarno destijds immers niet opgeroepen, 
aldus riep dit Kamerlid in herinnering, de Nederlanders de keel af te snijden 
en had de Republiek zich niet aan geen enkel akkoord gehouden? Indien de 
Republiek zich bij de federatie zou aansluiten, was het volgens Zandt on
vermijdelijk dat "zij deze als een instrument tegen Nederland zal gebruiken 
en daarin cellen zal bouwen om ook de andere Indische volkeren tegen Ne
derland op te hitsen". Daarentegen heeft het linkerdeel van de oppositie de 
Republiek juist geschilderd als de beslissende factor in de Indonesische 
kwestie. Dat deed De Groot (CPN), die de federatie van Indonesië zag als 
een verkapt koloniaal regime, waarin de onderschikking van de Republiek 
moest worden opgelost. Dat deed Hoogcarspel (CPN), die de regering op
riep de pleidooien van Kamerleden om de Republiek in wezen te vernietigen 
niet te volgen en een reële politiek te bedrijven. Dat deed Stokvis (CPN), die 
geen goed woord over had voor de deelstatenpolitiek van de regering en er
op wees dat de Republiek juist door "Linggadjati" soevereine status had ge
kregen. Daartegenover stonden de gematigde betogen van Romme (KVP) en 
Joekes (PvdA). Romme was verheugd over de federatieve ontwikkeling in 
Indonesië, die beantwoordde aan de realiteit in de archipel. Voor de vrees 
van een overwicht van de Republiek, die daarvan dan misbruik zou gaan 
maken, was volgens hem door het toegenomen gewicht van de "federalen" 
in Indonesië geen reden. Hij wees er bovendien op dat de "federalen" uit
drukkelijk de Republiek hadden gevraagd aan hun arbeid deel te nemen. De 
realiteit was naar de mening van Romme verder dat de Republiek, gezien de 
mogelijkheid van een bestand, die nieuwe verhoudingen erkende. Indien de 
Republiek zou meedoen aan de federatie, was zij gelijkwaardig aan elke an
dere deelstaat, "niet meer en niet minder". Zou de Republiek niet meedoen, 
dan ging de bouw van de federatie in Indonesië volgens Romme gewoon 
door. Joekes vond het oordeel van Vonk over de Republiek een miskenning 
van de situatie aldaar. Hij noemde de nationale beweging in de gebieden 
buiten de Republiek en in bescheiden vorm binnen het gebied van de Repu
bliek levenskrachtig: "Deze ontwikkeling van de deelnemende gebieden 
neemt intussen niet weg, dat Oost-Indonesië zelf en, zoals in een later stadi
um is gebleken, de andere deelstaten en min of meer zelfstandige gebieden 
het op hoge prijs stellen, indien het contact met de Republiek wordt her
steld." Diegenen, die hadden gedacht aan een blijvende scheiding tussen de 
"federalen" en de republikeinen, hadden zich volgens Joekes vergist. Van
daar het pleidooi van Joekes voor de voortzetting van het overleg en voor 
het bereiken van een zo groot mogelijke overeenstemming met de Repu
bliek.1191
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3. Het antwoord van de regering
Jonkman heeft de Kamer op 16 januari 1948 direct beantwoord en hij heeft 

dat op een beknopte en heldere wijze gedaan. Voorop plaatste hij enige ac
centen, die nodig waren om niet alleen het beleid van de regering tegen de 
oppositie ter linker- en ter rechterzijde te verdedigen, maar ook om dat be
leid te doen onderscheiden van hetgeen Romme (KVP) had geponeerd. In de 
eerste plaats heeft Jonkman, in samenhang met de herinnering aan de reis 
van de ministers naar Indonesië, benadrukt dat niet alleen na de reconstruc
tie, maar ook tijdens de reconstructie van het Rijk de vrijwilligheid zoals ge
proclameerd in de koninklijke rede van 1942 haar rol behoorde te spelen. Dat 
betekende derhalve vóór alles de medewerking van de vertegenwoordigers 
van de Indonesische volkeren, zij het natuurlijk onder handhaving van de 
medewerking van de Staten-Generaal. Een ander gegeven dat Jonkman ac
centueerde was het feit, dat de wettelijke positie van Indonesië niet meer in 
overeenstemming met de feiten was, zoals minister Welter al in 1941 reeds 
ten volle had erkend. Om vanuit het verouderde staatsbestel te komen tot 
een nieuwe rechtsorde waren noodbesluiten nodig, waarbij het vrijwel on
mogelijk was om een scherpe formulering van bevoegdheden aan nieuwe 
organen toe te kennen om tot die nieuwe rechtsorde te komen. "Alles vloeit, 
wat dat betreft", aldus de minister. Het was hem opgevallen dat in de Ka
mer, "uiteraard met de beste bedoelingen bezield", soms gesproken was 
vanuit de overtuiging dat men het in Nederland nog voor het zeggen had en 
had uit te maken, wat voor ginds goed was. Daarbij nam hij de uiterst lin
kerzijde en de niet-confessionele rechterzijde binnen de oppositie op de kor
rel. Tegenover de communisten verzette hij zich tegen de aanduiding van de 
"federalen" als "marionetten": zij zouden het toch ook afkeuren als zij zou
den worden aangeduid als marionetten van Moskou? Naast dat wantrouwen 
van links tegen Nederland, onderscheidde Jonkman het wantrouwen van 
rechts tegen de Republiek, juist nu het bestand bijkans rond was. Jonkman 
zag er niets in om met een bestand binnen bereik blijk te geven van wan
trouwen jegens de wederpartij. Alleen vertrouwen over en weer, op zakelijke 
basis, kon volgens de minister een voorwaarde voor samenwerking zijn. 
Moest men dan, zo voer Jonkman voort, als Vonk de regering waarschuwen, 
aan de hand van een gepubliceerd geheim stuk uit de koker van generaal 
Spoor, waar de regering zelf ook wel op haar hoede was? Jonkman verzuim
de niet erop te wijzen dat de opruiming van de "pockets" achter de Neder
landse linies onderdeel van de bestandsovereenkomst was. Zoals hij het be
stand met de Republiek verdedigde, heeft Jonkman bij voorbaat ook de 
overeengekomen basis voor de politieke besprekingen - de minister zei de 
Kamer toe de betrokken stukken zo spoedig mogelijk te zullen aanbieden - 
tegen kritiek in bescherming willen nemen. In afwachting van publikatie 
wilde hij alvast meedelen dat naar de mening van de regering de beide stuk
ken (de 12 principes en de 6 additionele beginselen) "recht doen wedervaren 
aan onze verantwoordelijkheid en aan de beginselen van Linggadjati". Dat
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met behulp van Amerika aldus het koloniale gezag zou zijn hersteld, zoals 
van de zijde van de CPN-Kamerfractie was beweerd, wilde er bij de minister 
van O.G. niet in: "Ik moet van onze zijde erkennen, dat wij daarentegen wel 
eens bezorgd zijn geweest, dat de zeer begrijpelijke anti-koloniale instelling 
van Amerika het begrip voor de Indonesische zaak zou kunnen bemoeilij
ken." Jonkman onderscheidde in zijn positief oordeel over de situatie van dat 
moment, in vergelijking met de officiële ondertekening van het Akkoord van 
Linggadjati begin 1947, een belangrijk verschil: "dat nu, indien ooit het uiter
ste middel weer ter sprake zou komen, daaraan voorafgaat de bemoeienis 
van de CGD en er bovendien ruimte is gekomen voor de opkomst van de 
federatie".

Vervolgens ging Jonkman over tot beantwoording van de opmerkingen 
uit de Kamer. Inzake de Nederlandse militairen in Indië kon de minister mee
delen dat het aantal zieken, ondanks de bijzondere klimatologische omstan
digheden, niet verontrustend hoog was (ca. 5% van het totaal). Evenmin was 
de inzinking van het moreel van de troepen, na de overgang van actie tot 
stilstand, bijzonder te noemen. Bij zijn bezoek aan de troepen was de minis
ter gebleken dat er voor de regeringspolitiek en de gevolgen daarvan op de 
militaire situatie begrip was. Inzake het rokertje voor de soldaat, waarover 
Romme zich zo beklaagd had, moest de minister meedelen dat de slechte 
kwaliteit daarvan te wijten was aan de slechte verpakking, die in Indië door 
het klimaat werd gewroken. Voor de regering wogen echter de meerkosten 
van een betere verpakking bijzonder zwaar. Inzake de demobilisatie en af
lossing van de troepen wilde hij geen mededelingen doen dan na consultatie 
van de minister van Oorlog en Marine a,i„ Inzake de commissie, belast met 
het vraagstuk van de voorziening van het overheidspersoneel in Indonesië, be
loofde de minister met de gemaakte opmerkingen rekening te houden. In
middels had de regering op dit terrein al iets ondernomen, waarover hier in 
het kort iets zij vermeld. Om aan de onzekerheid onder de ambtenaren in 
Indië een einde te maken en te voorkomen dat het ambtelijk apparaat aldaar 
daardoor ontwricht zou raken - overhaast vertrek van ambtenaren uit de 
dienst en stagnerende werving -, had de Nederlandse regering op 2 augustus
1947 een verklaring uitgegeven, waarbij de positie van een groep ambtena
ren (op 1 maart 1942 in dienst zijnde uit Nederland uitgezonden of daarmee
- Staatsblad voor Nederlandsch-Indië 1947, nr. 462 - gelijk gestelde landsdiena
ren) werd gegarandeerd. Hieraan was de omineuze bepaling toegevoegd dat 
de Nederlandse regering ervan uitging dat de organen, die als rechtsopvol
gers van de Nederlands-Indische regering zouden zijn aan te merken, de 
verplichtingen van het Nederlands-Indische gouvernement ten aanzien van 
deze groep ten volle zouden honoreren. Alleen de groep ambtenaren die na 1 
augustus 1945 was aangeworven zou een rechtspositie krijgen, gelijk aan die 
van Nederlandse ambtenaren in vaste dienst, aangevuld met bijzondere 
voorwaarden voor de dienst in de tropen. Deze verklaring die gelijkluidend 
op 17 oktober 1947 door de Nederlands-Indische regering aan het ambtena-
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rencorps in Indië was overgebracht, heeft onrust veroorzaakt onder de 
ambtenaren in Indië. De meeste van hen leken immers te zijn overgeleverd 
aan een onzekere toekomst onder Indonesisch bestuur. De vage garantiever- 
klaring-1947 had immers geen antwoord gegeven op de vraag of de betrok
ken ambtenaren in een voor hen bedreigende politieke constellatie het recht 
zouden hebben op een tocht naar Nederland en op een wachtgeldregeling of 
een (vervroegde) pensioenuitkering, dan wel op een opname in het Neder
landse ambtenarencorps (of een soortgelijke behandeling elders). Op dit 
punt was het echter duidelijk dat de regering er weinig voor voelde om aan 
de ambtenaren in dienst van het bestuur in Indië bijzondere zekerheden te 
bieden vanwege de onzekerheid van de staatkundige verhoudingen. Derge
lijke garanties zouden ook het geringe vertrouwen van de regering in de uit
komst van het eigen beleid inzake de Oost kunnen verraden. Wellicht dat 
daarom Jonkman dit onderwerp afdeed met de opmerking dat de voor de 
bestuursdienst in Indië opgeleide ambtenaren altijd wel een welkome plaats 
in het Indonesische staatsbestel zouden vinden. Met deze opmerking werd 
dan wel geen bijdrage geleverd aan de oplossing van het personeelspro
bleem in Indonesië, zij strookte wel met de wens van de regering in Neder
land zelf een sober bestuur te voeren en zo min mogelijk verplichtingen op 
welke wijze dan ook aan te gaan (vergelijk in dit boek Band B, pp. 882-886 en 
Band C, pp. 1849-1850). Aan de andere kant lag hier een probleem dat de re
gering niet uit de weg kon gaan: voor de uitvoering van haar beleid en dat 
van de Nederlands-Indische regering was de medewerking van het ambte
narencorps in Indië noodzakelijk. De regering heeft er dan ook voor gekozen 
het onderwerp wel te doen bestuderen, maar met definitieve stappen zo lang 
mogelijk te wachten. Zo is de belofte tot instelling van een Commissie 
Rechtspositie Nederlandsch-Indisch Overheidspersoneel nagekomen: bij be
schikking van de minister-president van 9 februari 1948 is een dergelijke 
commissie onder voorzitterschap van mr. Ph.H.H. Werner, inspecteur-gene- 
raal van het Rijksarbeidsbureau van het ministerie van Sociale Zaken, in het 
leven geroepen om op korte termijn voorstellen te doen. Van deze commissie 
werd vervolgens bij de behandeling van de begroting van O.G. voor 1948 
door de Eerste Kamer gewag gemaakt. In het najaar van 1948 kon de rege
ring bekend maken dat de commissie vrijwel met haar werk gereed was, 
maar dat de uitkomsten ervan niet openbaar zouden worden gemaakt. De 
ontwikkelingen in Indonesië waren daarna zo stormachtig, dat volstaan 
werd met een op basis van het commissiewerk opgestelde en uitvoerige ga- 
rantieverklaring van 5 augustus 1949, welke die van 1947 verving. Alvorens 
de materie bij wet te regelen, werden de RTC-akkoorden tussen Nederland 
en Indonesië over de overdracht van de soevereiniteit afgewacht. Daarbij 
werd ook de overgang van alle ambtenaren in dienst van de republiek van 
de VSI geregeld. De Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië 
van 2 juni 1950 (Stbl. K 178) incorporeerde grotendeels de garantieverkla-
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ring-1949 en bood de bedoelde ambtenarengroep op bepaalde voorwaarden 
(tweejarige optie) de nodige garanties.1192

Het vraagstuk Nieuw-Guinea had minister Jonkman naar zijn zeggen in In
dië zowel met ambtenaren als met vertegenwoordigers van de betrokken or
ganisaties, onder wie die van de Indische Nederlanders, besproken. Besloten 
was om een commissie in te stellen, die alle facetten van dit vraagstuk, uit
eenlopend van het recht van de Indonesische zelfbesturen op gedeelten van 
Nieuw-Guinea en de belangen van de autochtone bevolking tot de mogelijk
heden voor kolonisatie, zou moeten inventariseren. Bij besluit van de LtGG 
van 15 maart 1948 is een dergelijke studiecommissie onder voorzitterschap 
van H. van der Wal, algemeen regeringscommissaris voor Borneo en de 
Grote Oost en tevens waarnemend directeur binnenlands bestuur, ingesteld. 
De commissie-Nieuw Guinea zou in april 1949 rapporteren; dit rapport zou 
het materiaal leveren voor het Nederlands deel van het rapport van de door 
de conferentie van Unie-ministers op 1 april 1950 in het leven geroepen 
commissie Nieuw-Guinea/Irian, dat binnen enkele maanden gereed zou 
zijn.1193 In dit verband verzuimde minister Jonkman niet de Tweede Kamer 
eraan te herinneren dat de Indische Nederlanders het Nederlandse staats
burgerschap hadden en dat in de nieuwe rechtsorde het Indonesische en 
Nederlandse staatsburgerschap waren gelijk gesteld. Bovendien was gedacht 
aan een aparte vertegenwoordiging van deze groep in een van de organen 
van de voorgenomen federatie. De minister gaf overigens toe dat in de be
staande omstandigheden de Indische Nederlanders niet die zekerheid kon 
worden gewaarborgd, "die wij verlangen". Dat gold dan met name de posi
tie van de Indische Nederlanders op allerlei niveaus in de archipel. Inzake de 
financieel-economische toestand in Indonesië kon de minister de spoedige inzen
ding van de nodige cijfers met toelichting aan de Kamer toezeggen. De rege
ring erkende de smalle basis, waarop het optimisme over de financieel- 
economische ontwikkelingen in een groot deel van de archipel was geba
seerd, maar zij bleef erbij dat dat optimisme gerechtvaardigd was. In ant
woord op de verwijten van Vonk (PvdV) stelde Jonkman dat de regering ten 
volle doordrongen was van het grote belang, ook voor Nederland, van het 
scheppen van doeltreffende regelingen op het gebied van de financiële en 
economische betrekkingen in de nieuwe rechtsorde, alsook van het bewaren 
van de economische eenheid van Indonesië.

Een van de punten, die de volle belangstelling van de Kamer hadden ge
had, was de aangekondigde instelling van het zogeheten Collegiaal Orgaan 
(CO), dat de landvoogd zou bijstaan in zaken waar het algemeen bestuur 
van Indië de algemene belangen van het Koninkrijk zou raken. De minister 
van O.G. meende dat, anders dan Schouten en Tilanus hadden gesteld, op
perbestuur en algemeen bestuur voldoende waren onderscheiden. Bij de in
vulling van de werkzaamheden van het CO beloofde de minister zo mogelijk 
rekening te houden met de gemaakte opmerkingen, zoals die van Romme. 
Dit was in het licht van de afgeronde besluitvorming van de regering op dit
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punt - zie hiervoor in par. V.c: Het Collegiaal Orgaan - een wel zéér gratuite 
mededeling, die dan ook tot niets heeft geleid. Het meest te stellen bij dit on
derdeel van de regeringsverklaring had minister Jonkman met de vrijwel 
Kamerbrede kritiek op het voornemen van de regering om het CO bij KB in 
te stellen. De woordvoerders van de fracties van KVP en PvdA hadden zich 
alleen in toon op dit punt onderscheiden van die van de oppositie. De mi
nister liet blijken niet te willen wijken voor de druk vanuit de Kamer om in
stelling bij wet te bevorderen. In de bestaande overgangstijd moest men vol
gens hem wel met noodbesluiten werken, omdat het nu eenmaal onmogelijk 
was het staatsbestel van de overgangstijd, laat staan de nieuwe rechtsorde, in 
formele wetten vast te leggen. De minister maakte bekend dat de regering 
gebruik wilde maken van art. 1 van Besluit C 39 (Besluit van 6 mei 1942, 
houdende een tijdelijke voorziening in het algemeen bestuur van Neder- 
landsch-Indië), gehandhaafd bij D 65 (Besluit van 23 december 1943, hou
dende vaststelling van het Overgangsbesluit Algemeen Bestuur Neder- 
landsch-Indië), waarbij het algemeen bestuur in Indië kon worden opgedra
gen aan anderen dan de G.G. (i.c. de LtGG). Het argument van Jonkman was 
in zoverre niet sterk, dat de CG in dezelfde omstandigheden wel van een 
wettelijke basis was voorzien. De enige stap in de richting van hetgeen de 
Kamer kennelijk wenste was de verklaring dat de regering bereid was om, 
indien mogelijk, het CO en eventueel andere organen later in een wettelijke 
voorziening op te nemen. Verderop zal worden beschreven dat de Kamer in 
meerderheid deze laatste toezegging heeft willen vastleggen, nadat pogingen 
om het CO op een wet te doen berusten waren mislukt. Aan deze Kameruit
spraak (motie-Romme) was de nodige politieke massage, volgend op deze 
eerste ronde in het Kamerdebat over de regeringsverklaring, vooraf gegaan. 
In par. V.c, Het Collegiaal Orgaan, is beschreven dat al spoedig bij de voorbe
reiding van de instelling van een CO duidelijk was geworden dat er (con- 
stitutioneel-)juridische bezwaren kleefden aan instelling van een CO bij KB. 
Al zou een strikte scheiding worden doorgevoerd tussen opper- en algemeen 
bestuur inzake Indië, waarbij het CO uitsluitend bestemd zou zijn voor be
moeienis met opperbestuurlijke aangelegenheden om elke verdenking van 
een (wettelijk onmogelijk) collegiaal bewind voor het algemeen bestuur in 
Indië te ontgaan, dan nog was het vreemd dat het CO niet bij wet kon wor
den ingesteld zoals de CG (óók belast met opperbestuurlijke aangelegenhe
den). De regering had zich derhalve met haar voornemens inzake de instel
ling van een CO, zoals na maandenlang gedelibereer tussen "Den Haag" en 
"Batavia" tijdens het jongste bezoek van de ministeriële delegatie aan Indië 
af gesproken, in een moeilijk parket gemancevreerd. In het kabinetsberaad 
van 19 januari 1948, kort na het antwoord van minister Jonkman aan de Ka
mer, stelde Beel voor de behandeling van het ontwerp-KB tot instelling van 
een CO aan te houden en wel tot het advies van de Voorlopige Federale 
Raad in Indië over dit orgaan binnen zou zijn. De premier zocht kennelijk 
naar tijdwinst om een uitweg uit de gerezen moeilijkheden met de Tweede
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Kamer te vinden. Jonkman kon dan wel zijn in de Kamer gebezigd argument 
herhalen dat instelling van het CO bij wet ondoelmatig en praktisch onuit
voerbaar was, maar Beel wenste de Kamer tegemoet te komen. Hij stelde 
voor het CO bij KB te doen instellen met een latere bekrachtiging bij wet, 
waarmee volgens hem Romme en Joekes tevreden zouden zijn. De premier 
zou dit met Romme en andere woordvoerders in de Kamer bespreken. Toen 
een week later Beel van zijn contacten met enkele Kamerleden in het kabinet 
verslag uitbracht en hij moest berichten dat het verzet in de Kamer tegen het 
gebruik van het in Engeland geschapen noodrecht groot was, liet Drees zijn 
aarzeling horen om het CO in officiële vorm door te zetten. Was het niet be
ter de bestaande toestand te handhaven, waardoor de juridische problemen 
en de afbakening van de bevoegdheden ten opzichte van het pre-federaal 
bestuur in Indië konden worden omzeild? Lieftinck, die grote zorg had over 
de grote macht van de landvoogd, voelde veel voor een dergelijke praktische 
oplossing. Hij was bereid met Neher en Van Vredenburch samen te werken 
als ware het CO officieel ingesteld. De Raad besloot inzake het CO geen be
slissing te nemen en de nadere reactie van de Tweede Kamer af te wach
ten.1194

Inzake de instelling van de Voorlopige Federale Raad in Indië volstond mi
nister Jonkman in zijn antwoord aan de Kamer op 16 januari 1948 met het 
voorlezen van het besluit van de landvoogd. De benoeming van de leden 
van deze raad was door de landvoogd geschied, na overleg met vertegen
woordigers van de negara's en daerahs. Zowel de leden van deze raad als 
die van de door deze raad voor te bereiden pre-federale regering zouden 
medezeggenschap krijgen in de aanwending van de strijdkrachten in Indo
nesië, onverminderd de ondergeschiktheid van de troepen aan de landvoogd 
als opperbevelhebber. Jonkman wees erop dat de afgevaardigden van de ne
gara’s en daerahs in de resolutie van 4 januari 1948 hadden aangedrongen op 
het onverwijld tot stand brengen van een grondwetsherziening met de be
doeling, dat daardoor de instelling van een pre-federale regering zou kun
nen worden verwezenlijkt.

Jonkman stelde met de nodige klem dat de regering vasthield aan de be
ginselen van "Linggadjati", zoals hij die zelf bij de behandeling van zijn be
groting voor 1948 in de Tweede Kamer had opgesomd. Inzake de Unie herin
nerde hij aan eerdere toelichtingen van de kant van de CG en de regering, 
waarbij de Unie als overkoepelend verband van twee vrije staten, namelijk 
het getransformeerde Koninkrijk, onder beperking van de soevereiniteit der 
samenstellende delen door beide partijen te Linggadjati was overeengeko
men. Dat Romme verlangde dat aan federatie en Unie gelijktijdig moest 
worden gewerkt, was volgens de minister juist, maar men moest wel beden
ken dat voor de Indonesiërs in hun denken de federatie voorop stond "en 
dat voor ons, die al gevestigd zijn als soevereine staat, de Unie uiteraard 
vóór alles behartiging verdient". Bovendien kon het begin van de verwezen
lijking van de Unie pas vruchtbaar zijn, wanneer de Indonesische federatie
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voldoende was voorbereid en de besprekingen tussen Nederland en de West 
(de conferentie met de West zou op 27 januari 1948 worden geopend, zie 
Band C, hoofdstuk XIV.A.3), iets hadden opgeleverd. Ongetwijfeld had de 
regering een bijdrage te leveren bij de opbouw van de Unie, maar Jonkman 
hield de Kamer voor dat "dit alleen vruchtdragend kan geschieden in over
leg met de min of meer gerede andere partners". Van een opgelegd model, 
zoals Romme dat min of meer voor ogen zweefde, moest de minister kenne
lijk niet veel hebben, zonder dat hij had afgedongen op het beeld van een re- 
ele en op enkele overeen te komen gebieden zelfstandig werkzame Unie. 
Jonkman heeft in dit antwoord zorgvuldig de term "soevereine Unie" ver
meden. Gezien de voorkeur in niet-republikeinse kringen ervoor, wilde de 
minister in antwoord op de Unie-voorstellen van Romme ook blijven vast
houden aan de mogelijkheid van een regeling, waarbij steeds de twee in de 
Unie samenwerkende ministers aan de eigen organen verantwoordelijk zou
den zijn. Romme kreeg voor zijn Unie-denkbeelden bij Jonkman duidelijk 
geen voet aan de grond. De minister van O.G. moet zich bewust zijn geweest 
dat de Unie naar Romme's voorstellen een blokkade kon zijn op de weg naar 
de opbouw van de nieuwe rechtsorde in en met Indonesië, juist nu het uit
zicht op een definitief akkoord met de Republiek op basis van het voor Ne
derland gunstige Renville-pakket groot was. Romme van zijn kant moet uit 
het antwoord van Jonkman begrepen hebben dat het kabinet andere priori
teiten had dan de invoering van de "zware" Unie. Romme en zijn partij zou
den wegen moeten zoeken om deze Unie toch zoveel mogelijk ingevoerd te 
krijgen, waarvoor de herziening van de Grondwet, het voorbereidend colle
ge van Nederlandse politici voor de conferentie ter bespreking van de nieu
we rechtsorde (College van Negenmannen, zie verderop in dit hoofdstuk) en 
vanzelfsprekend de komende kabinetsformatie goede gelegenheden boden, 
waarbij een gemeenschappelijke noemer kon worden gezocht met de denk
beelden die ter rechterzijde van de oppositie over die nieuwe rechtsorde 
leefden. Minister Jonkman is bij het thema Unie in zijn antwoord aan de Ka
mer ook nog ingegaan op de formule omtrent de plaatsing van de Unie on
der het Huis van Oranje in plaats van onder de Koning der Nederlanden. Dit 
had volgens hem te maken met de poging elke reminiscentie aan Nederland
se overheersing uit te bannen. In de 12 politieke principes en in de 6 additio
nele beginselen, onderdelen van het R enville-pakket, was echter de Koning 
der Nederlanden genoemd als hoofd van de Unie teneinde de staatsrechtelij
ke term "Kroon" te kunnen ontgaan. Jonkman, daarop later opmerkzaam 
gemaakt door Schouten (ARP), zou op 3 februari 1948 in de Tweede Kamer 
aan de terminologie van de regeringsverklaring de voorkeur blijven geven. 
Men had het in Indië gewoon niet begrepen. Dat de Unie-gedachte lang
zaamaan ook werkelijkheid werd, probeerde Jonkman aan te tonen aan de 
hand van de samenstelling van de delegaties naar verschillende internatio
nale conferenties en door de opneming van bijvoorbeeld Indonesiërs in de 
buitenlandse dienst. Veel was het niet dat Jonkman over de Unie kon mel-
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den: nog steeds was die Unie een vage zaak, bewust opengelaten voor on
derhandelingen, aldus de boodschap van Jonkman.

Inzake de opbouw van de federatie in Indonesië heeft Jonkman zich beperkt 
tot het nader bepalen van de verhouding tot de Republiek. De regering bleef 
erbij dat de Republiek een zeer belangrijk element in de ontwikkeling van de 
federatie was, "al is door de ontwikkeling der omstandigheden de min of 
meer overheersende positie, die de Republiek destijds had, thans verzwakt". 
In de richting van de CPN-Kamerfractie stelde Jonkman dat de regering, in
dien de Republiek bereid zou zijn in een nieuwe rechtsorde te treden, begrip 
had voor de betekenis die de Republiek in de Indonesische nationale bewe
ging had. Jonkman ontkende niet in antwoord op het betoog van Vonk 
(PvdV) dat de communisten wellicht een grote invloed hadden in de Repu
bliek en op de regering ervan, maar meende desondanks dat wat dat betrof 
er moest worden afgewacht hoe de ontwikkelingen ten aanzien van de uit
werking van het bestand en het begin van de verwezenlijking van het poli
tieke akkoord zouden verlopen. Jonkman betoogde zelfs dat "in de Repu
bliek wel degelijk talrijke goede elementen hun plaats verkiezen en dat bo
vendien, in het algemeen gesproken, de Republiek nog immer op verschil
lende wijzen als een politieke realiteit moet worden beschouwd". De ge
dachte om de Republiek uit te sluiten van de federatie, zoals door de oppo
sitie ter rechterzijde was voorgesteld, wees hij met kracht af. Wanneer, in 
strijd bovendien met de wens van de vertegenwoordigers van "de federali- 
teit", de Republiek niet zou worden uitgenodigd in die federatie haar plaats 
in te nemen, dan zou dat volgens Jonkman "blijk geven van een groot gebrek 
aan vertrouwen in eigen krachten en in de federale krachten". Bovendien 
vroeg de minister zich af "hoe men ooit in de wereld gif en duivel" - waar
voor de genoemde oppositie de Republiek hield - "zal kunnen ontgaan". In
zake de bezette voormalig-republikeinse gebieden hield de regering eraan 
vast om geen bezet gebied aan ander gezag over te dragen, voordat enerzijds 
de bevolking zich duidelijk had uitgesproken en anderzijds haar veiligheid 
zou zijn verzekerd. "Verder is uiteraard elke ontwikkeling op de basis van 
Linggadjati ook in de thans gecontroleerde gebieden mogelijk." Inzake Oost- 
Indonesië verklaarde Jonkman ter nadere informatie dat een overeenkomst 
tussen Nederland en deze deelstaat in de maak was, die door de beide rege
ringen moest worden geaccordeerd en vervolgens aan de parlementen zou 
worden gezonden. Met de belofte dat de regering de nodige inspanningen 
zou leveren om de affaires van Zuid-Celebes en Bondowoso tot de bodem uit 
te zoeken, rondde Jonkman zijn betoog nagenoeg af.1195

Met één mededeling heeft Jonkman zijn gehoor in spanning gehouden: 
dat er wederom een militair en politiek akkoord met de Republiek tot stand 
was gekomen, dank zij de CGD. Hij verzuimde niet mee te delen dat dit ak
koord aan Nederlandse kant tot stand was gebracht door de inspanningen 
van een delegatie, waarin ook vertegenwoordigers van de deelstaten zitting 
hadden. Helaas kon de minister de Kamer de desbetreffende stukken nog
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niet aanbieden. De tweede termijn in dit debat van de Tweede Kamer over 
de regeringsverklaring van 13 januari 1948 zou dan ook onder invloed staan 
van de Renville-overeenkomsten, die de Kamer in voorlopige vorm op 20 ja
nuari 1948 werden aangeboden. Het uitstel van de genoemde tweede termijn 
met één dag om de Kamerleden gelegenheid te geven de stukken te bestude
ren is op 21 januari 1948 verlengd. Op die datum namelijk deed minister 
Jonkman mededeling van de noodzaak voor de Nederlandse regering om 
opheldering te krijgen over hetgeen te Kalioerang door de CGD jegens de 
republikeinse delegatie zou zijn verklaard. De Kamer besliste daarop dat 
verder uitstel gewenst was. Nadat de Kalioerang-affaire door de onvoor
waardelijke aanvaarding door de Republiek van het gehele Renville-pakket 
en door de nadere en excuserende toelichting van de CGD was afgewikkeld, 
konden op 29 januari 1948 de replieken van de Kamer een aanvang nemen. 
De Kamerleden hadden in ieder geval de tijd gehad het Renville-pakket 
grondig door te nemen.1196 De regering had inmiddels (zie onder par. VI.c: 
De militaire overeenkomst werkt; nu nog een politiek akkoord) laten weten dat de 
Republiek alleen na een volledig politiek akkoord kon toetreden tot de pre- 
federale regering, zoals die in het Renville-ipakket was voorzien. Met andere 
woorden: de Tweede Kamer behoefde er niet aan te twijfelen dat de regering 
strak de hand zou houden aan de uitvoering van het aangekondigde pro
gram voor de invoering van de nieuwe rechtsorde, waarvoor het Renville- 
pakket een goed uitgangspunt was. De regering moet gehoopt hebben het 
bestaande wantrouwen in de regeringspolitiek inzake Indië, zoals dat met 
name leefde binnen de regeringsgezinde KVP en aangescherpt was door het 
nieuws over de Kalioerang-affaire, aldus te kunnen afzwakken.

"Renville'' aan bod: het slot van het debat in de Tweede Kamer (29 en 30 januari, 
3 februari 1948)

Op 29 januari 1948 werden de replieken over de regeringsverklaring van 
13 januari 1948 in de Tweede Kamer geopend door Schouten (ARP). Het 
Renville-pakket had inmiddels de Kamer bereikt; de Kalioerang-affaire werd 
geacht te zijn opgeruimd. Schouten was niet de enige die verwacht had dat 
de regering nog met een aanvullende verklaring zou komen, teneinde allerlei 
onzekerheden over het Renville-pakket op te helderen. Ook Tilanus (CHU), 
Zandt (SGP) en Vonk (W D ) verklaarden een dergelijke verklaring gemist te 
hebben. Bovendien zei Tilanus dat voortaan na een regeringsverklaring een 
schriftelijke behandeling gewenst ware, waardoor het debat kon worden 
voorbereid. Het kwam erop neer dat de Kamer dit deel van het debat als ta
melijk geïmproviseerd zag.

Had Schouten aanvankelijk verklaard een aantal punten uit de regerings
verklaring te kunnen steunen, na het antwoord van de minister en het be
kend worden van de Renvi7/e-stukken en de Kalioerang-affaire verklaarde hij 
namens zijn fractie geen enkel vertrouwen te kunnen stellen in het beleid 
van de minister van O.G.. Daar was allereerst en bovenal volgens hem het 
feit dat de minister wenste vast te houden aan de invoering van het Collegi-
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aal Orgaan en de pre-federale regering in Indië bij Koninklijk Besluit en niet 
bij wet. Schouten was van mening dat zo elke nationale samenwerking en 
elke vorm van betrokkenheid van alle politieke groeperingen werd onthalsd. 
Mede namens Tilanus (CHU), Bierema (VVD) en Zandt (SGP) diende hij dan 
ook een motie in, waarbij de regering werd uitgenodigd om terzake de in
stelling van het Collegiaal Orgaan en de pre-federale regering in Indië wets
ontwerpen aanhangig te maken. Een ander punt van zorg voor Schouten be
trof de Unie. Hij constateerde dat de coalitie over de Unie verdeeld was en 
dat de minister van O.G. de indruk had gewekt dat de soevereiniteit van de 
Unie was verdwenen. Derhalve was er volgens hem een fundamentele wijzi
ging gekomen in het regeringsbeleid: de omzetting van het Koninkrijk-oude- 
stijl liep uit op de liquidatie van het Koninkrijk. Tenslotte toonde Schouten 
zich bezorgd over de uitkomsten van de RenuiZ/e-onderhandelingen, die de 
regering kennelijk voor haar rekening had genomen. Niet alleen vroeg hij 
zich af of de regering consequent vasthield aan de totstandkoming van een 
daadwerkelijk bestand alvorens de politieke onderhandelingen met de Re
publiek te starten en aan de bevrijding van burger-gevangenen uit re
publikeinse hand, maar ook of de voorgenomen uitbreiding van de gedemi
litariseerde zones in overeenstemming was met de belofte van de regering 
inzake de aanpak van de bezette gebieden. Indien de CGD in de komende 
fase van de onderhandelingen een commissie voor bemiddeling zou worden, 
zou Schouten dit zeer betreuren. Geen goed woord had Schouten over voor 
de door de CGD gehanteerde methode, laat staan voor de "aankleding" van 
de politieke beginselen te Kalioerang. De regering had daartegen volgens 
hem met kracht stelling moeten nemen. Zoals de zaken er voor stonden 
vreesde hij legio moeilijkheden. De Republiek immers had de basis voor de 
politieke besprekingen naar analyse van de ARP-fractie niet aanvaard. 
Schouten achtte de gevonden basis zeer gevaarlijk. De Unie was daarin naar 
zijn mening een vraagteken gebleven, in ieder geval geen soeverein verband. 
De conclusie kon volgens hem slechts luiden dat de regering ervan moest 
afzien met de Republiek tot een oplossing te komen. Gegeven ook nog de 
onduidelijkheid over een van de belangrijkste grondslagen van de nieuwe 
rechtsorde, namelijk de eenheid op financieel-economisch gebied, zag 
Schouten het allemaal zeer somber in: "En financieel, èn economisch, èn mo
reel èn staatkundig èn staatsrechtelijk komt men zo niet toe aan het mini
mum, dat nodig is om de hervormingen van ons Koninkrijk te bereiken met 
enige hoop op een vruchtdragende ontwikkeling."1197 Bruins Slot (ARP) 
sloot op 30 januari 1948 hierop aan door vooral de politiek leider van de 
KVP, Romme, hiervoor aansprakelijk te stellen: "hij kleedt aan en daarna ge
doogt hij, dat anderen weer uitkleden". De ARP was zichzelf gebleven, maar 
niet zo Romme. "Daarom is nu het staatskarakter van de Unie twijfelachtig", 
aldus Bruins Slot.1198

Dat ook Tilanus (CHU) zich verstoord toonde over het antwoord van de 
minister en over het Renville--pakket was te verwachten. Hij bleef erbij dat
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Collegiaal Orgaan en pre-federale regering in Indië bij wet moesten worden 
ingesteld. Ook was hij nog steeds van mening dat de regering in augustus 
1947 had behoren door te stoten naar Djocja. Het Renville-pakket boezemde 
hem namelijk weinig vertrouwen in. Hij voorzag "veel gepraat en veel ge
chicaneer zonder dat men tot een gunstig resultaat zal kunnen komen". Dat 
de minister van O.G. en de fractie van de PvdA in de Kamer zich positief 
hadden geuit over de bemoeienis van de CGD, kon Tilanus niet begrijpen: 
"Ik voel het nog steeds als zeer onaangenaam, dat men vanwege de VR zich 
met deze dingen is gaan bemoeien, dat wij op het eigen territoir niet afdoend 
hebben kunnen of willen zorgen voor rust en orde." Het resultaat van die 
bemoeienis noemde Tilanus "een grote verwarrende hoeveelheid berichten 
en verklaringen", waarop hij niet in detail wilde ingaan. Hij stelde vast dat 
de Republiek nog steeds haar eigen gang kon gaan, daarin bevestigd door de 
CGD. De Republiek ging immers voort met het aangaan van buitenlandse 
betrekkingen zoals een soevereine staat (de Republiek had met Saudi-Arabië 
betrekkingen aangeknoopt). Hij voorzag grote problemen, wanneer verte
genwoordigers van die Republiek voor hen gereserveerde plaatsen in de 
Voorlopige Federale Raad en vervolgens in de pre-federale regering zouden 
innemen en derhalve ook medezeggenschap zouden krijgen in het dirigeren 
van de Nederlandse troepen. De oud-militair Tilanus achtte het een ernstige 
zaak, wanneer personen, "die zo vijandig tegen de Nederlandse troepen zijn 
opgetreden", hierin betrokken zouden worden. De CHU-fractievoorzitter 
vroeg zich af, welke soevereine rechten voor de Unie over zouden blijven, 
wanneer allerlei soevereine rechten "nu al worden toegekend aan de Repu
bliek Djocja". Die Republiek behield immers naar zijn idee de-facto haar 
status als soevereine staat. De minister had trouwens volgens hem ook niet 
bijgedragen aan een verduidelijking van de Unie. Tilanus kwam dan ook tot 
de conclusie dat het heel moeilijk zou zijn om bij de herziening van de 
Grondwet, die toch immers zou moeten vastleggen wat in het volksleven 
realiteit was geworden, over die Unie iets te bepalen. Daarvoor was de ver
deeldheid in Nederland over deze aangelegenheid naar zijn inzicht te groot. 
Na nog zijn zorg voor de Indische Nederlanders en voor het vraagstuk 
Nieuw-Guinea te hebben uitgesproken, kwam Tilanus tot de stelling dat Van 
Mook, Logemann en Jonkman - kortom De S tuw -groep -, anders dan de mi
nister in zijn antwoord had beweerd, wel degelijk het ideaal van een zelf
standig en onafhankelijk Indië voor ogen hadden (gehad) en "met toelating 
door en ook met medewerking van de heren Beel en Romme" in het Ak
koord van Linggadjati hadden neergelegd. Het Koninkrijk was naar de op
vatting van de CHU-fractievoorzitter gebroken, tenzij aan de voorstellen van 
Romme voor de Unie bijzondere aandacht zou worden besteed. Romme en 
zijn partij werden derhalve door Tilanus zowel voor de (mede)schuldigen 
aan de breuk in het Koninkrijk als voor de mogelijke redders van de eenheid 
van het Rijk gehouden.1199
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Zandt (SGP) voegde aan de protestants-christelijke oppositie tegen het re
geringsbeleid inzake Indië wel de nodige felle bewoordingen van afkeuring 
toe - tweemaal moest dit Kamerlid door de Kamervoorzitter ontoelaatbaar 
geoordeelde tekstgedeelten terugnemen -, maar geen nieuwe argumenten. 
Hij blikte nog eens terug op de "jammerlijke overeenkomst van Linggadjati" 
en op de bemoeienis van de VR met de binnenlandse aangelegenheden van 
het Koninkrijk, "met gevolg, dat opnieuw de ene rechtsverkrachting de an
dere opvolgde". De onderhandelingen op de Renville hadden tenslotte naar 
zijn opvatting "een hoogst droevig en onterend slot" in Kalioerang gevon
den. Zandt betichtte de regering van verwaarlozing van "haar van Godswe
ge opgelegde verplichting" zorg te dragen voor leven en veiligheid van haar 
onderdanen, gezien de positie waarin de Republiek werd gelaten. Bevreesd 
was Zandt voor het overwicht van die Republiek in de Indonesische federa
tie: "Wij wensen onder geen enkel beding Indische volken onderworpen te 
zien aan Soekarno's wrede terreur". Het wantrouwen tegen het eigengereid 
optreden van Van Mook deed Zandt wederom hameren op de noodzaak van 
een wettelijke grondslag voor het Collegiaal Overleg en de pre-federale rege
ring. Node had Zandt gegevens in het antwoord van minister Jonkman over 
de positie van de Nederlandse troepen in Indië gemist. Concreet wenste 
Zandt te weten hoe lang de troepen nog "ten believe van Soekarno en de zij
nen" in Indië zouden worden blootgesteld aan zeer ernstige gevaren, aange
zien hij vernomen had dat het aantal geslachtsziekten onder hen niet gering 
zou zijn. Deze laatste bewering werd later door minister Jonkman tegenge
sproken. Naast de zedenverwildering was ook de corruptie in Indië dit Ka
merlid een gruwel. De minister zei later toe de door Zandt aan de minister 
bekend gemaakte gevallen te zullen onderzoeken. Dat het de Stuw-groep en 
socialisten tenslotte blijkbaar was gelukt "Indië los van Holland" door te 
voeren, weet Zandt aan het optreden van de "rooms-katholieke Kamerfrac
tie". Diepste oorzaak van alle ellende noemde hij de "Godverlating en - 
verzaking".1200

Met het betoog van Vonk (VVD) werd het geluid van het rechterdeel van 
de oppositie nog eens met bazuinkracht versterkt en afgerond. Volgens Vonk 
had Jonkman met zijn antwoord aan de Kamer bewezen dat er met het wel
zijn en de toekomst van miljoenen rijksgenoten en met "het Koninkrijk der 
Statenorganisatie" hoog spel gespeeld werd. Zonder vaste grond onder de 
voeten kon de liberaal dit beleid niet anders aanduiden dan: "Wat het kabi
net doet, is dobbelen en niets anders". Verder was hem opgevallen, dat in 
het antwoord van de minister waarachtige eerbied voor de Grondwet ont
brak. Dit gemis aan eerbied schreef Vonk toe aan de methodes van de land
voogd in Indië, die het kabinet had overspeeld. Deze landvoogd, aldus 
Vonk, "regeert, reconstrueert en ageert" bij de gratie van, de door hem zelf 
ooit geschapen en vervolgens misbruikte noodwetgeving, in strijd met 
Grondwet en Indische Staatsregeling en in strijd met alle Nederlandse de
mocratische opvattingen, middels voldongen feiten "als een Oosters des-

3225



Nederlands-Indië

poot". Door de landvoogd in het schermen met noodwetgeving te volgen 
schakelde het kabinet zich volgens Vonk op belangrijke punten, zoals bij 
waarborgen van de financieel-economische belangen van Nederland, uit, 
waaraan hij vervolgens toevoegde: "Vloeit hieruit niet tevens voort, dat het 
kabinet daardoor de controleplicht van de Staten-Generaal frustreert?" De 
Staten-Generaal zouden volgens het liberale Kamerlid hun eigen doodvonnis 
tekenen, indien zij deze "autocratische gedragingen" zouden goedkeuren. 
Evenals Tilanus zag Vonk in hetgeen in Indië allemaal was gebeurd en blij
kens de uitlating van de kant van de regering stond te gebeuren het drijven 
van de De Stuw-groep. Ook al zouden de betrokken heren gemeend hebben 
met hun politiek de band tussen Nederland en Indonesië te kunnen bewa
ren, het dreigde naar Vonks opvatting toch allemaal uit te lopen op de vor
ming van twee soevereine staten zonder oppersoevereine overkapping van 
de Unie. Met waardering had hij daarom naar de Unie-voorstellen van 
Romme geluisterd. Vonk constateerde dat er een verschil van mening tussen 
Romme en de minister bestond over de Unie en alles wat daarmee samen
hing. Het Kamerlid kon niet nalaten om op dit punt te trachten de coalitie uit 
elkaar te spelen door vleiende woorden aan het adres van Romme te uiten, 
die erop neerkwamen dat Romme zo zijn best had gedaan om in het belang 
van het land constructief werkzaam te zijn. Vonk zei goed te kunnen begrij
pen voor welke moeilijkheden Romme zich geplaatst zag: "Ik begrijp dit 
mede, omdat ook naar mijn oordeel vele nadelen verbonden zouden zijn aan 
het verbreken van de regeringscoalitie in dit stadium." Toch moest hier in 
het belang van het land een oplossing te vinden zijn, aldus Vonk. Romme, 
die zozeer getracht had "om de zaken recht te houden" en de coalitie over
eind, moest - naar hij uitdagend veronderstelde - toch wel teleurgesteld zijn 
door het antwoord van de minister. Voor Vonk was het trouwens de vraag of 
de gehele politiek van dit kabinet inzake Indië nog enige gelding had, gezien 
de Kalioerang-affaire. Dat de Kamer uit de kranten moest vernemen dat de 
notulen van Kalioerang niet konden worden overgelegd, omdat daarvoor de 
toestemming van de CGD nodig zou zijn, was op zich volgens hem al een 
protest waard. De inhoud van die affaire echter was, voor zover die beschik
bare stukken uitwezen, voor Vonk het bewijs van het failliet van die kabi- 
netspolitiek, omdat de Republiek kennelijk soevereiniteit behield en de Unie 
geen soevereiniteit zou krijgen. De regering, "blijkbaar beheerst door de 
wankelmoedigheid van de minister van O.G.", had naar de stellige overtui
ging van Vonk niet de moed gehad de soevereiniteit van de Unie onder de 
Koning der Nederlanden (als staatsrechtelijk begrip) op en om de Renville 
overeind te houden. Aan de steeds opnieuw falende Indische politiek van 
het kabinet moest daarom volgens hem een einde komen. Vonk meende dat 
uit de feiten, die sterker dan de politiek waren, de consequenties moesten 
worden getrokken "en liever ten halve keren dan ten hele dwalen".1201

In de CPN-fractie werd, blijkens de betogen van Stokvis en De Groot, iet
wat verdeeld gedacht over het Renville-pakket, waarbij de eerstgenoemde op

3226



Par. VI. De eerste stappen na "Renville": de tweede kans gewogen

basis van een niet-ideologisch getint verhaal tot een positief oordeel over het 
optreden van de CGD kwam en de laatstgenoemde vanuit een al eerder ge
noemde ideologische stellingname tot een negatieve beoordeling van dit op
treden. Volgens Stokvis was het centrale probleem bij de Renvïlle- 
onderhandelingen de soevereiniteit van de Republiek geweest. De CGD had 
dit probleem naar zijn analyse goed onderkend en daaruit de juiste conclu
sies getrokken, zoals te Kalioerang; de Nederlandse regering daarentegen 
poogde vruchteloos met allerlei argumenten zich te verzetten "tegen het 
historisch gegroeide feit van een soevereine Republiek Indonesië". De Repu
bliek was - zo betoogde Stokvis verder - als staat door verschillende mo
gendheden erkend, als gelijkwaardig partner aanvaard door de VR en toe
gelaten als andere staten tot een belangrijke conferentie van de ECOSOC, 
maar voor Nederland bestond de Republiek als zodanig niet. Stokvis be
schouwde Nederland in de Indische politiek als een Don Quichotte: "De an
dere mogendheden weten, dat, wat deze Don Quichotte aanschouwt, de 
werkelijkheid is van zijn verhitte fantasieën en niet de wezenlijke objectieve 
realiteit van het wereldbestel van dit uur." Die realiteit zorgde er volgens 
hem voor dat de soevereiniteit van de Republiek niet ongedaan kon worden 
gemaakt met allerlei formules als in het Renville-pakket. Dat Stokvis zijn 
spreektijd verder benutte om het gebeurde te Bondowoso te hekelen als een 
uiting van geestelijke gesteldheid, "gelijkend op die van de oorlogsmisdadi
gers uit de jaren 1940-1945", en namens zijn fractie een onmiddellijk en be
hoorlijk justitieel onderzoek in deze affaire te eisen, verried de advocaat uit 
oorlogstijd. De Groot was van mening dat de Renw7/e-onderhandelingen 
door de CGD waren gebruikt om de Amerikaanse en imperialistische belan
gen te behartigen onder de dekmantel van de VR, waarbij het de bedoeling 
zou zijn geweest om in de Republiek een pro-Wallstreet-regering in het zadel 
te brengen. De crisis in de Republiek, waarbij links in de oppositie was ge
komen, was daarvan volgens De Groot het bewijs. Een burgeroorlog dreigde 
volgens hem in de Republiek, een voorspelling die met de Madioen-opstand 
(september 1948) bewaarheid zou worden. De Groot meende dat de Ameri
kanen, ook in Kalioerang, slechts het oog hadden gehad op de eigen belan
gen, niet op die van Indonesië. Nederland werd bij dit alles door de V.S. ge
bruikt, "zolang Amerika het nodig heeft, maar zal daarna de ezelstrap krij
gen". Niet de communisten waren derhalve volgens dit Kamerlid schuldig 
aan de breuk met Indonesië, maar "de conservatieve, geborneerde en pro
vinciale politiek, die hier in Nederland is gevoerd". Het waren in zijn rede
nering de reactionaire kringen in Nederland zelf die, terwijl gepraat werd 
over soevereiniteit van Nederland, "in werkelijkheid de band met Indonesië 
bezig zijn door te snijden of anderen de kans te geven, dit te doen". De Groot 
vond dat het tijd werd het Indonesische volk royaal zijn volledige rechten te 
geven en niet langer met allerlei onwerkelijke constructies, zoals die van 
Romme met "scholastieke beschouwingen over drie soevereiniteiten", te 
komen. Wilde het Indonesische volk, al dan niet in de Republiek, de zelf-
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standige positie krijgen, die het toekwam en waardoor samenwerking met 
Nederland gewaarborgd kon blijven, dan moesten volgens De Groot de on
derhandelingen zo spoedig mogelijk worden gevoerd. Voorkomen moest 
worden dat de nationalistische "rechtse" groeperingen met steun van Ame
rika de overhand zouden krijgen. Daarom moest Nederland de democrati
sche (linkse) vleugel binnen de Republiek, bereid om met Nederland samen 
te werken, steunen. Indien de moeilijkheden in Indonesië zouden voortdu
ren, was een burgeroorlog tussen de Indonesiërs onderling onafwendbaar, 
met alle gevolgen voor de Nederlanders in de Oost, zo waarschuwde De 
Groot.1202

In dit Kamerdebat waren het de woordvoerders voor de coalitiepartijen, 
Romme (KVP) en Joekes (PvdA), die de prioriteiten juist hadden gesteld en 
allereerst aandacht hebben besteed aan het belangrijke Renville-pakket. 
Romme verklaarde op 29 januari 1948 in de Tweede Kamer wel dat hij liever 
aandacht wilde besteden aan geheel Indonesië, maar hij erkende dat het 
"Nederlands-Indonesisch conflict" op dat moment de overhand had. Hij 
wilde wat verduidelijkingen van de kant van de regering over het Renville- 
pakket horen, waarmee hij indirect aangaf dat hij een voorafgaande verkla
ring van de regering over dit pakket evenals het rechterdeel van de oppositie 
had gemist. Allereerst stelde Romme de kwestie van de voorwaardelijke en 
vervolgens onvoorwaardelijke aanvaarding van de additionele artikelen 
door de Republiek aan de orde. De aanvankelijke houding van de Republiek 
was er volgens hem op gericht "om een status te pretenderen, die uitsteekt 
boven die van de overige deelstaten, een status, die derhalve voor die overi
ge deelstaten onaanvaardbaar is en die daarenboven aantast de soevereiniteit 
van het Koninkrijk der Nederlanden in de overgangstijd". Hoewel de Repu
bliek de bewuste artikelen tenslotte onvoorwaardelijk had geaccepteerd, wa
ren er aanwijzingen uit de Republiek voor het tegendeel (buitenlandse be
trekkingen). Romme wilde derhalve van de regering nadrukkelijk vernemen 
dat zij stipt zou waken tegen elke inbreuk op hetgeen onvoorwaardelijk was 
geaccepteerd, in hoofdlijnen neerkomend op de erkenning door de Repu
bliek van de soevereiniteit van het Koninkrijk in de overgangstijd en op de 
bereidheid van de Republiek om bij succes van de politieke besprekingen als 
gelijkwaardige deelstaat deel te nemen aan de VSI. Vervolgens wilde Rom
me van de regering de bevestiging horen dat de politieke besprekingen niet 
zouden worden gehouden, alvorens het bestand werd nagekomen: "Vijande
lijkheden sluiten naar mijn gevoelen besprekingen uit." Vervolgens richtte 
Romme zich op "de verhoudingen met dat overgrote deel van Indonesië, dat 
constructief bezig is". Nadat hij was opgekomen voor vertegenwoordigers 
van de Indische Katholieke Volkspartij op de volgende West-Java-conferen
tie - Jonkman zou namens de regering deze gedachte ondersteunen -, draai
de hij ook inzake de nieuwe rechtsorde met Indonesië en wel op het punt 
van de Unie de regering de duimschroeven aan. Volgens Romme was in het 
Akkoord van Linggadjati weinig te vinden over de Unie, zoals die door mi-
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nister Jonkman werd gedacht. Vooral de door Jonkman verdedigde opzet 
van een Unie, waarin ministers van twee soevereine staten samenwerken, 
had kennelijk de ergernis van Romme opgewekt. Romme wenste uit te gaan 
van de toelichting van de CG op het genoemde Akkoord en de regeringsver
klaring van 10 december 1946, waarbij sprake was van een eigen Unie- 
staatsrecht en een eigen Unie-executieve. Hij herinnerde er ook aan dat in de 
bewuste verklaring was vastgelegd dat de Unie en de soevereine staten zou
den deelnemen aan het volkenrechtelijk verkeer. Het soeverein karakter van 
de Unie was volgens Romme ook aan de orde bij de bepaling dat Uniebe- 
sluiten zouden worden genomen "in naam des Konings", waardoor het op
pergezag van de Unie vaststond. Romme meende dat dat alles de soeverei
niteit van de Unie onderstreepte, zoals dat ook bevestigd was door minister 
Jonkman in de Tweede Kamer op 19 december 1946. Zo had hij dat ook in
dertijd onweersproken begrepen. Hij ging ervan uit dat de regering blijkens 
de regeringsverklaring van 21 maart 1947 en de Memorie van Antwoord aan 
de Tweede Kamer (hoofdstuk I, Rijksbegroting-1948) van 6 november 1947 
niet van standpunt was veranderd, maar zeker wist hij dat niet. Wellicht was 
er geen reden geweest om van de regering een herhaling van standpunten te 
vragen, ware het niet dat Romme verklaarde vanachter de regeringstafel 
klanken te hebben beluisterd, "waaruit men ... enig knagen aan dat steeds 
beleden beginsel zou kunnen horen", en ook Joekes het had doen voorkomen 
alsof dat soevereine staatsverband van de Unie een uitvinding van de KVP- 
voorman was. Romme wilde derhalve van de regering weten of zij onverkort 
vasthield aan de gedane uitspraken over de Unie-opbouw en zij zou zorgen, 
"dat alle met deze zaken betrokken organen, waarbij natuurlijk ook het Col
legiale Orgaan een zo voorname rol speelt, zich binnen de grenzen van deze 
uitspraken zullen bewegen". Hij noemde een duidelijk antwoord van de re
gering op deze vraag "voor mij en mijn politieke vrienden van uitermate 
groot belang". De ontwikkeling van de Unie-opbouw moest volgens Romme 
flink ter hand worden genomen, tegelijk met de voorbereiding van de fede
ratie in Indonesië. Hij stelde voor dat de minister met de Vaste Commissie 
voor Indische Zaken wegen en middelen hiertoe zou bespreken, hetgeen 
door Jonkman namens de regering op 3 februari 1948 is overgenomen en op 
24 februari 1948 is gerealiseerd (verdere discussies tussen regering en politici 
over onder meer de Unie zijn gehouden in het kader van de Commissie van 
Negenmannen; zie verderop in dit hoofdstuk). De tweede kwestie die Rom
me in het kader van de nieuwe rechtsorde met en in Indonesië aansneed was 
het vraagstuk van de grondslag voor de invoering van het Collegiaal Orgaan 
en de pre-federale regering. Romme bracht onderscheid aan tussen de vor
ming van de centrale organisatie, voorbereid door de Voorlopige Federale 
Raad, en de pre-federale regering, die moest meewerken aan de vorming van 
de regering van de VSI. Aangezien de regering uitdrukkelijk een wettelijke 
regeling voor die centrale organisatie had toegezegd, wilde Romme het 
daarbij laten. De herziening van de Grondwet zou naar zijn opvatting de in-
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voering van de pre-federale regering mogelijk moeten maken, zodat ook 
daar geen bijzondere voorziening voor nodig was. Anders lag het met het 
Collegiaal Orgaan. Romme, die ervan uitging dat de regering voor de over
gangstijd van de noodbesluiten afstand had genomen, achtte instelling van 
dit Orgaan bij KB in strijd met de wet. Romme had er wel begrip voor dat 
"bij de snelle evolutie van zaken" de regering dit Orgaan onverwijld wilde 
instellen. Derhalve was hij het niet eens met de motie-Schouten, maar depo
neerde bij de Kamervoorzitter een motie, waarbij instelling van het Collegi
aal Orgaan bij KB gerechtvaardigd werd geacht, mits in onmiddellijke aan
sluiting de definitieve regeling bij wet werd verzorgd. Met dit voorstel 
kwam hij in de richting van hetgeen Beel binnen het kabinet als een mogelijk 
compromis had voorgesteld, zoals hiervoor beschreven. Voor de argumenten 
van de regering om het CO snel in te stellen bij KB en dit later te doen be
krachtigen was de fractie van de KVP in de Tweede Kamer, die door Beel 
over de Indonesische problematiek apart was ingelicht, blijkbaar ge
zwicht.1203

Joekes (PvdA) had in het debat de nodige aandacht gemist voor hetgeen 
zonder enige reserve door de twee partijen op de Renville was overeengeko
men: de wapenstilstandsovereenkomst. Op 31 januari 1948 zouden de wa
pens moeten zwijgen en veel wees erop dat dit ook daadwerkelijk zou wor
den bereikt. Verder zouden er gedemilitariseerde zones worden ingesteld, 
waarover Joekes voldaan was: "De militaire bezetting is toch geen toestand, 
die wij op zich zelf geruime tijd zouden wensen te handhaven". Hij achtte 
het ook een goede bepaling dat via de CGD militaire waarnemers zouden 
meewerken bij het uitvoeren van het bestand. Tenslotte zou het verkeer tus
sen de bezette en direct-republikeinse gebieden worden hersteld, waarvan 
Joekes een kalmering van de toestand verwachtte. Al met al was Joekes over 
dit bestandsakkoord tevreden, mede ook met het oog op de belangen van de 
Nederlandse militaire in Indië. Inzake de 12 plus 6 politieke beginselen, die 
tot het Renville-pakket behoorden, had Joekes de nodige zorg over de wijze, 
waarop de plebiscieten zouden worden gehouden. Hij hoopte maar dat de 
medewerking van de CGD hier tot goede resultaten zou kunnen leiden, want 
de wijze waarop op Madoera een en ander in zijn werk ging keurde hij af. 
Alles overziende was Joekes van mening dat met het Renville-pakket een zeer 
belangrijk stap in de goede richting was gezet, met medewerking van de 
CGD. Indien de CGD op verzoek van beide partijen bereid zou zijn verder te 
gaan in de Indonesische kwestie dan zuivere bemiddeling, dan vond Joekes 
dat zeer te waarderen. Vanuit deze positieve houding tegenover het CGD- 
werk, wilde Joekes anders dan Romme de Kalioerang-affaire als afgedaan 
beschouwen. Maar Joekes vroeg zich wel af wat voor status de verklaring 
van de CGD (onderdeel van het Renville-pakket), waarop de Republiek zich 
bij het voorbehoud over haar status had beroepen, had. Inzake de aanpak 
van de Republiek verschilde Joekes duidelijk van mening met de rechterzijde 
van de oppositie en van de fractievoorzitter van de KVP. Hij riep de regering
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juist op om er voor te zorgen dat de eigen organen vertrouwen konden wek
ken bij de republikeinen. Met de aanvulling van de pre-federale regering met 
republikeinen moest volgens hem niet worden gewacht tot alles bij politieke 
overeenkomst met de Republiek was geregeld. Joekes meende dat moest 
worden overgegaan tot deze aanvulling op het moment, "dat men tot een 
zodanige mate van overeenstemming is gekomen, dat men te zamen het een 
en ander kan regelen". Daarbij dacht hij vooral aan de voorbereiding van de 
federale regering. Het PvdA-Kamerlid poogde nog op een ander punt ge
voeligheden over en weer tussen Nederland en Indonesië uit de weg te rui
men. Dat betrof de opbouw van de Unie. Natuurlijk: Romme had volgens 
hem een belangwekkend college over die Unie gegeven en diens argumenten 
hadden, op grond van de eenmaal gehanteerde terminologie, zekere kracht. 
Maar hij vond wel dat men die beschouwingen over de soevereiniteit van de 
Unie, zoals ooit gebracht, niet van groter gewicht moest maken dan zij ver
dienden. Dat de Unie eigen bevoegdheden zou krijgen en er ook een eigen 
Unie-staatsrecht zou komen was ook voor Joekes buiten kijf. Maar of dat al
lemaal met de term "soevereiniteit" moest worden afgedekt was voor hem, 
gelet ook op de verdere internationale ontwikkelingen, maar de vraag. Zo 
had het Britse Gemenebest wel degelijk een eigen gezagspositie, maar dat 
Gemenebest had bij zijn weten als zodanig geen soevereiniteit. Hij steunde 
overigens Romme in diens pleidooi om de voorbereiding van de Unie tijdig 
ter hand te nemen. Verder poogde Joekes de eenheid van de coalitie tegen
over met name het rechterdeel van de oppositie te onderstrepen op het punt 
van de houding tegenover de Republiek. Hij vroeg zich af waar het reali
teitsbesef bij dit oppositiedeel was, indien van die kant werd bepleit om elke 
samenwerking met de Republiek uit te sluiten. Hij wilde de gevolgen van 
een dergelijk voorgestane houding voor "onze internationale verhoudingen" 
wel eens zien. Voor hem was er maar een weg: de aanvaarding van de reali
teit van de totstandkoming van de Republiek "als verschijningsvorm van het 
nationalistisch streven, waarmede ook buiten de Republiek grote verwant
schap bestaat". Dat dit oppositiedeel alle werkelijkheidszin verloren had, 
kon volgens Joekes nog wel het best worden aangetoond in de fantastische 
beweringen over de invloed van de De Stuw-groep op de naoorlogse ont
wikkelingen. Verder herinnerde hij de oppositie eraan dat de klachten over 
de hantering van de noodwetgeving inzake Nederlands-Indië geen rekening 
hielden met het feit dat in 1946 was afgezien van de legalisering van de 
noodbesluiten, met het gevolg dat die noodbesluiten op allerlei terreinen - 
bijvoorbeeld de bijzondere rechtspleging - nog bestonden. Joekes gaf toe dat 
er "geen behoorlijke wettelijke constructie voor het staatsbestuur in Indone
sië bestond" en hij betreurde dat. Hij had echter alle begrip voor de moeilijk
heden van de regering om zoiets als het Collegiaal Orgaan in de omstandig
heden van dat moment bij wet te regelen. Hij vond de oplossing, zoals door 
Romme c.s. voorgesteld, goed, waaruit bleek dat Beel met Romme en Joekes 
het gevonden compromis kennelijk flink had doorgesproken. Wel zei Joekes
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dat hij er een hard hoofd in had dat die oplossing gezien de snelle ontwikke
lingen in de Indonesische kwestie kon worden gerealiseerd.1204 In die twijfel 
of het nog wel mogelijk en zinvol zou zijn de instelling van het CO later nog 
eens bij wet te bekrachtigen, zou Joekes gelijk krijgen.

Met de verklaring van Joekes, dat hij de motie-Romme zou steunen, was 
het pleit voor moties van de oppositie over het vraagstuk van de wettelijke 
grondslag voor het Collegiaal Orgaan (en de pre-federale regering) eigenlijk 
al beslist. Toch heeft Hoogcarspel (CPN) gemeend namens zijn fractie een 
motie te moeten indienen, enerzijds omdat hij vond dat de motie-Schouten 
zich ten onrechte ook wenste te bemoeien met een zaak die tot het terrein 
van Indonesië (volgens art. 5 van het Akkoord van Linggadjati) behoorde, 
namelijk de instelling van de pre-federale regering, anderzijds omdat de mo
tie-Romme toch de instelling van het Collegiaal Orgaan en de vaststelling 
van zijn werkzaamheden bij besluit in beginsel onverlet liet. Zijn motie ging 
ervan uit dat instelling van het Orgaan en de omschrijving van zijn taak bij 
wet dienden te geschieden.1205

In het begin van zijn antwoord in tweede termijn op 3 februari 1948 - de 
minister had met verlof van de Kamervoorzitter enige dagen respijt voor de 
beantwoording gekregen - heeft Jonkman toch een soort nadere toelichting 
op het Renville-pakket gegeven. Tot 29 januari 1948 had ook de regering geen 
duidelijk beeld gehad, wat zich precies rond de 6 additionele artikelen had 
afgespeeld. De premier, minister Drees en hijzelf hadden op 31 januari 1948 
de leden van de CGD in Den Haag informeel op hun doorreis van Indonesië 
naar de V.S. ontmoet. "Veel is ons toen duidelijker geworden", aldus Jonk
man. Vaststond volgens de minister in elk geval dat partijen slechts gebon
den waren door de door beide partijen aanvaarde documenten. Het "state
ment" van 17 januari 1948 van de CGD kwam uitsluitend voor rekening van 
dit college, waaraan de minister nog toevoegde: "In geen geval mag de Re
publiek zich op de toen (Kalioerang-besprekingen, januari 1948, M B ) uitge
sproken persoonlijke mening van de CGD beroepen." De minister verklaarde 
dat voor de VR de Republiek slechts de status van partij had. In geen geval 
kon naar zijn mening uit het "statement" worden gelezen dat het eerste ad
ditionele beginsel (betreffende de soevereiniteit van Nederland in Indië op 
dat moment) waardeloos was geworden. De besprekingen, op basis van de 
overeengekomen beginselen, "zullen onder de eerste onderwerpen het 
vraagstuk van de buitenlandse betrekkingen ontmoeten, welke aan de hand 
van de aanvaarde beginselen zullen zijn te regelen, dus met inachtneming nu 
van de soevereiniteit van het Koninkrijk", aldus de bewindsman. Minister 
Jonkman had met dit gedeelte van zijn betoog in de Tweede Kamer op zijn 
manier gevolg gegeven aan de dringende bede van de Nederlandse verte
genwoordiger bij de debatten in de VR over de Indonesische kwestie, Van 
Kleffens, om het Kalioerang-incident tot de kleinst mogelijke proporties te
rug te brengen, teneinde te voorkomen dat de zaak bij de besprekingen in de 
VR van het eerste interimrapport van de CGD over de totstandkoming van
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het R enville-pakket zou worden opgerakeld (zie voor dit VR-debat, onder 
par. VI.c: De bemoeienis van de Veiligheidsraad dreigt te ver te gaan). De zorg 
over de rol van de CGD bij de besprekingen met de Republiek en de voorbe
reiding van de nieuwe rechtsorde (uitwerking Renville-pakket) gedurende de 
overgangstijd poogde Jonkman vervolgens weg te nemen met de verklaring 
dat ook in het Renville-pakket de taak van de CGD voor de overgangstijd be
perkt was tot het aanbieden van goede diensten. In navolging van Joekes be
nadrukte de minister het belang van de bestandsovereenkomst, in het bij
zonder de paragrafen daarin gewijd aan de status-quo-lijn en aan het terug
trekken van republikeinse troepen uit het daarbinnen gelegen gebied aan 
Nederlandse zijde. Het was volgens de minister de bedoeling bij uitbreiding 
van de gedemilitariseerde zones bestuur en veiligheid zo spoedig mogelijk 
aan civiele in plaats van militaire autoriteiten over te dragen. Jonkman ver
klaarde dat aan de beleidslijn van de regering dat geen politieke besprekin
gen zouden worden gevoerd zonder staking van de vijandelijkheden, steeds 
de hand was gehouden, waarbij hij wel aantekende: "Hetgeen uiteraard niet 
betekent, dat geen enkel politiek overleg zou moeten plaats vinden, voordat 
elke vijandelijkheid, waar ook en door wie ook gepleegd, tot het verleden 
behoort." Tegenover de genoemde Nederlandse stelling vermeldde de mi
nister de republikeinse, die erop neerkwam dat zonder politiek akkoord het 
staken van de vijandelijkheden zeer moeilijk was. De CGD had volgens 
Jonkman gepoogd beide partijen tegemoet te komen, waarbij op Nederland 
een beroep was gedaan om na het tekenen van het bestand akkoord te gaan 
met een basis voor politieke besprekingen. De minister meende dat de be
trokken beginselen "in hoofdzaak" voldeden aan het beginselprogram van 
"Linggadjati", zoals dat door de regering na gemeen overleg met de Tweede 
Kamer was aangenomen. De regering had daaraan vastgehouden en zou dat 
naar de minister verklaarde blijven doen, "aan de hand in het bijzonder van
14 punten, welke zij in het decemberdebat (op 17 december) hier daaraan 
heeft ontleend". Jonkman hield ook in deze zaak weer een slag om de arm 
door op te merken dat bij de komende politieke onderhandelingen beide 
partijen "niet ieder voor 100 pet. bevredigd zullen kunnen worden". Met an
dere woorden: het ging om een inspanningsverplichting van de kant van de 
regering, niet om een resultaatsverplichting. Jonkman gaf toe dat de formu
leringen in de politieke beginselen (Renville-pakket) hier en daar slordig wa
ren. Zo diende volgens hem de Kroon der Unie formeel opgedragen te wor
den aan Koningin Wilhelmina en haar Huis. Zoals ook de soevereiniteit van 
het Koninkrijk-oude-stijl verdeeld zou worden over de leden van de Unie en 
de Unie zelf. Binnen die Unie zou een gemeenschappelijk Nederland- 
Indonesisch Staatsrecht heersen; de Unie zou soeverein zijn in eigen kring. 
Die soevereiniteit van de Unie kwam volgens het betoog van Jonkman tot 
uiting in de bepalingen in het Akkoord van Linggadjati met betrekking tot 
de in naam des Kortings genomen besluiten van de Unie-organen ter behar
tiging van de gemeenschappelijke belangen en in de conflictenregeling. Men
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kon best van drie soevereiniteiten spreken, maar Jonkman vond dat Joekes 
met zijn waarschuwingen op dit punt gelijk had. Men wist immers volgens 
de minister op dat moment minder dan ooit, "welke rechten en verplichtin
gen der overheid in de soevereiniteit zijn begrepen". Bovendien kon deze 
terminologie in zijn ogen - onbedoeld - wantrouwen wekken over de Ne
derlandse bedoelingen inzake de soevereiniteit van de VSI en derhalve ook 
van het Koninkrijk. Hoewel Jonkman stelde dat de regering onverkort aan 
haar eerdere uitspraken over de Unie vasthield, plaatste hij de accenten bij 
de Unie anders, namelijk op de samenwerking van de Uniepartners zowel bij 
de opzet van het Uniestatuut als bij de uitwerking ervan. Jonkman wees erop 
dat in zijn visie op de inrichting van de Unie de medezeggenschap van de 
parlementen van de Unie-leden in Unie-aangelegenheden gewaarborgd was 
en voorkomen werd dat deze parlementen slechts lokale aangelegenheden 
zouden hebben te behartigen. Hij bleef derhalve op dit punt met Romme van 
mening verschillen.

Met de oppositie verschilde Jonkman in de beoordeling van de Indische 
politiek van het kabinet-Beel. Hij bracht de gemiste kansen inzake Indië uit 
de vooroorlogse tijd, toen een andere regeringsmeerderheid het voor het 
zeggen had, in herinnering, zoals de afwijzing van de petitie-Soetardjo van 
1936 onder verantwoordelijkheid van de toenmalige katholieke minister van 
Koloniën, Welter: "Ware toen een rijksconferentie gehouden, toen de Ne- 
derlands-Indische regering rust en orde in handen had en toen in Indië de 
bereidheid tot samenwerking in rijksverband aanwezig was - en beide wel
licht op een wijze als nergens ter wereld onder vergelijkbare omstandighe
den -, dan zouden wij nu geheel anders voor het vraagstuk van de staatkun
dige hervormingen staan." Indonesië was volgens Jonkman met een staats
rechtelijke achterstand en "zozeer staatkundig onbevredigd" de Japanse be
zetting ingegaan. De Japanners hadden op die bodem gemakkelijke anti- 
Nederlandse propaganda kunnen bedrijven. De koninklijke redevoering van 
1942 was, "hoe belangrijk en kostbaar ook", naar de analyse van Jonkman te 
laat gekomen en moest te onbekend blijven om alsnog voldoende tegenwicht 
te geven. Aldus kon de uitroeping van de Republiek, onder aanmoediging 
van de Japanners, verklaard worden. In antwoord op de chaos op allerlei ter
rein en op basis van die redevoering van 1942 had de Nederlandse regering 
volgens Jonkman gezocht naar de voorbereiding van een nieuwe rechtsorde 
via vreedzaam overleg: "Malino en Linggadjati en laatstelijk de Voorlopige 
Federale Raad getuigen ervan." Daarnaast was Indonesië door uitzending 
van een krijgsmacht "van een omvang als vroeger nimmer vertoond" de be
schikking gegeven over een machtsapparaat om de 7-december-rede te ver
wezenlijken. Jonkman vond dat er derhalve veel bereikt was. Hij noemde 
speciaal: de opkomst van het federalistisch streven in Indonesië om in sa
menwerking met Nederland het program van "Linggadjati" te verwezenlij
ken; de verwachting dat, nu op deze wijze de nieuwe rechtsorde zichtbaar 
werd, financieel en economisch herstel mogelijk zou worden en in het bui-
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tenland daarvoor steun zou zijn te vinden. Jonkman meende zelfs dat het 
Renville-gebeuren zich gunstig onderscheidde van dat van Linggadjati, van
wege de niet-republikeinse Indonesische medewerking bij de totstandko
ming (samenstelling onderhandelingsdelegatie; formulering voorwaarden) 
en de uitwerking (oproep aan Republiek om deel te nemen aan federatie) 
ervan. Jonkman achtte het een mistekening de ontwaking van het Oosten, 
zoals leden van de rechterzijde in de oppositie het hadden voorgesteld, toe te 
schrijven aan de De Stuw-groep: "Wij hebben slechts eerder dan wie nu in de 
oppositie zijn vrijwillige, gelijkwaardige samenwerking met het Indonesisch 
nationalisme in praktijk proberen te brengen. Dat de oppositie van nu dat 
niet heeft gedaan, ook niet toen zij tot de meerderheid behoorde, die een an
der regeringsbeleid steunde, maakt het vooralsnog niet wel mogelijk haar 
het vertrouwen te schenken, dat zij nu, indien zij wederom aan de regering 
zou komen, wèl bij machte zou zijn de goede samenwerking te scheppen." 
Dat de CPN-fractie zich inzette voor een blijvende band tussen Indonesië en 
Nederland en een ultra-republikeins standpunt kennelijk had verlaten, was 
een ommekeer, aldus de superieure reactie van minister Jonkman op de 
reeks aantijgingen van de woordvoerders van de bedoelde fractie.

In dit kader van de triomfantelijke terugblik op hetgeen bereikt was en 
zelfs door de communisten leek te worden ondersteund, betreurde de mi
nister de beschuldigingen van de rechterzijde aan het adres van de land
voogd, omdat de regering zich bewust was dat "wat bereikt werd voor een 
groot deel aan de LtGG te danken is". Dat de landvoogd op basis van de 
Londense wetsbesluiten eenzamer had te regeren dan zijn voorgangers, 
werd door Jonkman niet bestreden. Anders dan de oppositie ter rechterzijde 
was Jonkman van mening dat er nog steeds reden was om die Londense 
noodwetgeving te hanteren, vooral ook omdat het herstel van het wettig ge
zag in Indië nog steeds niet voltooid was. Er was behoefte aan overgangs
recht. Maar de regering wilde volgens Jonkman de Kamer in haar tegenzin 
tegen noodbesluiten tegemoet komen: zij had opdracht gegeven nogmaals na 
te gaan of het niet mogelijk was op dat moment in een algemene wet onder 
te brengen "wat voor de overgangstijd uit de noodbesluiten nog onmisbaar 
is". Overigens was Jonkman zelf van mening dat het controlerecht van de 
Nederlandse wetgever en de Staten-Generaal inzake strekking en doel van 
de maatregelen, voorzover de Nederlandse regering daarvoor verantwoor
ding heeft af te leggen, niet vereiste dat vorm en bijzonderheden bij wet 
moeten worden vastgesteld. De motie-Schouten bond de regering te zeer en 
werd dan ook door hem "ten sterkste ontraden". Evenzo werd de motie- 
Hoogcarspel beoordeeld. De motie-Romme, zoals ondersteund door Joekes, 
hield echter volgens Jonkman wél rekening met de behoeften en voornemens 
van de regering. Deze motie verklaarde Jonkman voor aanvaardbaar, zoals 
hij een dag eerder in het kabinetsberaad ook had voorgesteld. De minister 
van O.G. had het kabinet er wel bij die gelegenheid op gewezen dat de mo
tie-Romme c.s. geen oplossing bood voor de moeilijkheden, die de regering
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genoopt hadden instelling van het CO bij wet te ontraden. Jonkman betwij
felde toen zelfs of in de gegeven omstandigheden instelling bij KB nog wel 
gewenst was. Zelf dacht hij in dit kabinetsoverleg eerder aan de benoeming 
van de twee beoogde CO-leden tot Minister Zonder Portefeuille, waarna de 
landvoogd bij een algemene aanwijzing kon worden verzocht de beide mi
nisters in te schakelen bij de behandeling van algemene belangen van het 
Koninkrijk. Intussen werd - naar Jonkman het kabinet meedeelde - een ont- 
werp-overgangswet voorbereid, waarin de regering de bevoegdheid zou 
krijgen om bij AMvB die regelingen met betrekking tot Indonesië te treffen, 
die vanwege hun urgentie en de vereiste flexibiliteit niet voor regeling bij 
wet in aanmerking kwamen.1206 De instelling van het CO kon daarop na
tuurlijk niet wachten, zodat de uitspraak van de Kamer over de diverse mo
ties werd afgewacht. Wél lijkt het erop dat de minister met de voorbereiding 
van de bedoelde overgangswet bekrachtiging bij wet van de instelling van 
het CO bij voorbaat nutteloos heeft willen maken.

Schouten (ARP) maakte van de derde termijn gebruik om allereerst te 
constateren dat het antwoord van de minister op enkele punten "niet geheel 
onbevredigend" was. Op het punt van de Unie had de minister zichzelf vol
gens hem wat gecorrigeerd. Aan de andere kant was de minister naar het 
oordeel van Schouten ook ten aanzien van de Unie raadselachtig gebleven. 
De ARP-fractievoorzitter meende dat de beschouwingen van de minister nu 
eenmaal een vloeiend karakter droegen, waarbij hij bijvoorbeeld inzake de 
Unie zich zowel met het standpunt van Romme als met dat van Joekes ak
koord kon verklaren. Veel opheldering over de toepassing van het Renvïlle- 
bestand had de minister volgens dit Kamerlid ook niet verschaft. Evenmin 
had de minister duidelijk gemaakt welk beleid inzake het Collegiaal Orgaan 
en de pre-federale regering zou worden gevoerd. Zijn conclusie was derhal
ve dat de door hem ingediende motie hoogst urgent was. De motie-Romme 
noemde Schouten het paard achter de wagen spannen, aangezien pas over
leg tussen regering en parlement zou plaats vinden, nadat een voldongen feit
- in strijd met de wetgeving - zou zijn gesteld: "Een volksvertegenwoordi
ging, welke dit doet, ontneemt daarmede tevens aan de oppositie het mede
beslissingsrecht omtrent de regeling van zaken." Ook Tilanus (CHU) had 
met instemming bepaalde gedeelten uit de redevoering van de minister aan- 
hoord, zoals inzake het "statement" van de CGD en de Unie. Of de vier voor 
de Republiek in de pre-federale regering voorziene plaatsen niet te veel zou
den zijn - aldus een vraag van Tilanus -, heeft Jonkman beantwoord met de 
verwijzing naar de vertegenwoordiging van het gehele gebied van de Repu
bliek. Met andere woorden: deze plaatsen zouden ook kunnen worden inge
nomen door vertegenwoordigers van gebieden, die zich los zouden hebben 
gemaakt van de Republiek (bijvoorbeeld West-Java of Madoera, waarvoor 
overigens Jonkman het omstreden plebisciet niet beslissend achtte voor wat 
later conform de aanvaarde beginselen kon worden verlangd). Met het ant
woord van Jonkman inzake de Unie verklaarde Romme (KVP) zich zeer te-
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vreden. Alleen inzake het forum voor de verantwoording van het Unie- 
beleid door de Unie-ministers bleef Romme van mening verschillen van de 
minister. Romme heeft er kennelijk van af willen zien om in dit debat de 
Unie-opzet geheel uit te praten en daarmee stilzwijgend erkend dat de rege
ring, waaraan de KVP steun verleende, aan de Unie volgens het "aange
klede" Akkoord van Linggadjati niet meer op alle punten voluit vasthield. 
Beel zou zijn politieke leidsman inderdaad inzake de Unie niet meer volledig 
volgen en meegaan in de door Jonkman op basis van een ambtelijk advies uit 
het voorjaar van 1947 (commissie-Van Vredenburch) bepleitte nuanceringen, 
hetgeen zijn weerslag zou krijgen in de instructie aan de Nederlandse on
derhandelingsdelegatie voor de besprekingen met de Republiek (zie verder
op onder par, VI.c: Het incident te Djocja: bewijs dat de Republiek geen akkoord 
kan sluiten?). Aangezien Romme zich ingenomen had getoond met het door 
de regering toegezegde overleg over de Unie-opbouw in de Vaste Commis
sie voor Indische Zaken, achtte minister Jonkman zich op zijn beurt ontsla
gen van de verplichting op dit punt verder in te gaan. Verder bestreed 
Romme het Kamerlid Schouten in diens stelling dat er inzake het Collegiaal 
Orgaan sprake zou zijn van het scheppen van een voldongen feit. De rege
ring had toch het debat over de regeringsverklaring keurig afgewacht? Joe
kes (PvdA) onderstreepte weer andere punten uit het antwoord van de mi
nister, die aansloten op de visie van zijn fractie op de Indonesische kwestie, 
zoals het belang van de Renville-akkooTden, de afwikkeling van de Kalioe
rang-affaire en de kansen voor een spoedige reconstructie van Indië. Uiter
aard trok Joekes de uitlatingen van minister Jonkman over de Unie weer ge
heel in zijn richting en bleef hij twijfels houden bij het gebruik van het begrip 
soevereiniteit inzake de Unie. Jonkman heeft in zijn antwoord Joekes op dit 
laatste punt gesteund, toen hij verklaarde dat men moest oppassen de indruk 
te wekken dat werd teruggekomen op "Linggadjati", "nu eenmaal deze be
togen nooit in hun geheel volledig ter kennis komen van hen, die, terecht en 
begrijpelijk, op dit punt zeer gevoelig zijn". De minister kon verder weinig 
aan hetgeen hij al had medegedeeld toevoegen. Juist de wijze, waarop Jonk
man onduidelijk was gebleven op essentiële punten en daarbij de KVP en de 
eigengereide Van Mook in Batavia de nodige manoeuvreerruimte leek te 
hebben verschaft, heeft binnen het partijbestuur van de PvdA de nodige on
vrede over het optreden van Jonkman als minister van O.G. bevestigd: het 
schijnbare succes van de regering in dit debat in de Tweede Kamer kon 
Jonkman niet redden van het ostracisme binnen het partijbestuur, toen de 
lijst van kandidaten voor de verkiezing van de Tweede Kamer moest worden 
opgesteld. Jonkman werd door zijn partij, anders dan zijn voorganger Loge- 
mann, niet meer kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer, waarmee eigen
lijk ook werd uitgesproken dat hij zeker niet meer was te handhaven als mi
nister van O.G..1207

Minister Jonkman heeft ook geen reden gezien nog iets toe te voegen met 
betrekking tot de ingediende moties, die door Schouten, Romme en De Groot
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nog eens waren verdedigd. De motie-Schouten, waarbij instelling bij wet 
zowel voor het Collegiaal Orgaan als de pre-federale regering werd gevor
derd, werd vervolgens verworpen met 60 (KVP, PvdA, CPN) stemmen tegen 
en 24 (ARP, CHU, SGP, W D ) stemmen voor. De rechterzijde van de opposi
tie heeft vervolgens de CPN gesteund in de motie-Hoogcarspel, waarbij in
stelling en taakomschrijving van het Collegiaal Orgaan bij wet nodig werd 
geoordeeld. Voor het rechterdeel van de oppositie was dit de laatste moge
lijkheid om nog iets te redden van de eigen wensen inzake de inspraak van 
het parlement op dit gebied. Deze verrassende eenheid van de oppositie 
mocht uiteraard niet baten: de motie-Hoogcarspel werd verworpen met 51 
(KVP, PvdA) stemmen tegen en 32 (CPN, VVD, ARP, CHU en SGP) stem
men voor. De motie-Romme, die om definitieve instelling bij wet in onmid
dellijke aansluiting op de instelling bij KB van het Collegiaal Orgaan vroeg, 
werd tenslotte door de Tweede Kamer op 3 februari 1948 aangenomen met 
52 (KVP, PvdA, SGP) stemmen voor en 31 (ARP, CHU, W D , CPN) stemmen 
tegen. Van Dis (SGP) had kennelijk minder bezwaar tegen het bespreken van 
een voldongen feit dan de andere leden van de oppositie: voor hem telde de 
mogelijkheid om hoe dan ook als parlement met de regering over zoiets be
langrijks als het Collegiaal Orgaan te kunnen praten.1208

Raad van State en regering met betrekking tot de uitvoering van de wensen van 
de Tweede Kamer (Collegiaal Orgaan; Londense noodbesluiten)

Met de stemming over de drie moties was een einde gekomen aan een 
merkwaardig debat in de Tweede Kamer. Hoewel er veel belangrijke zaken 
ter discussie stonden, zoals het Renville-pakket en de voorlopige inrichting 
van het bestuur in Indië voor de overgangstijd, is het debat blijven steken in 
een reeks getuigenissen - over de Republiek en over de Unie - die weinig met 
de concrete politiek inzake Indië op dat moment van doen hadden. De rege
ring heeft bij monde van de minister van O.G. ook weinig bijgedragen aan 
een meer concrete invulling van hetgeen in de regeringsverklaring en in de 
aanvullende verklaringen was medegedeeld, zoals over de toekomstige Unie 
en de opbouw van de federatie in Indië. Over het bestand in Indië is nauwe
lijks en over de Renville-beginselen, die grotendeels slechts een herhaling wa
ren van de hoofdlijnen van "Linggadjati", is inhoudelijk in het geheel niet 
gesproken. Wat het Collegiaal Orgaan precies zou moeten doen en hoe het 
bestuur in overgangstijd zou moeten worden ingericht was duister gebleven. 
Het ernstigst was wellicht de wijze, waarop regering en Kamer - met uitzon
dering van de communisten - hebben nagelaten aan de komende onderhan
delingen met de Republiek aandacht te besteden. De vage aanduiding van 
Jonkman, dat beide partijen daarbij water in hun wijn zouden doen, is niet 
opgepakt.

Het was deze vaagheid over de Unie en de verdere onderhandelingen, 
zowel met de Republiek als met de andere staten van Indonesië te voeren, 
naast de onvrede over het hanteren van de Londense noodbesluiten voor re
geringsmaatregelen van vergaande strekking, die de Raad van State ertoe
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heeft gebracht op 17 februari 1948 hierover een nota aan de Koningin te 
richten. De Raad betreurde het "dat met het voortschrijden der onderhande
lingen met de Republiek en de bemoeiingen van de Veiligheidsraad het 
handhaven van het Rijksverband en de soevereiniteit van de Kroon in de 
vertogen over de toekomstige verhouding van Nederland en Indonesië 
steeds meer op de achtergrond zijn geraakt". Gevreesd werd dat gezien de 
vaagheid van de plannen voor de Unie wel de federatie in Indonesië op tijd 
zou zijn gevormd, maar niet de Unie. Unie en federatie dienden gelijktijdig 
tot stand te worden gebracht. Ondubbelzinnig moest volgens de Raad wor
den vastgesteld dat de Unie-organen te beslissen hadden, hoe ver de be
moeienissen van de Unie met betrekking tot de buitenlandse aangelegenhe
den, de defensie en de financieel-economische aangelegenheden zich zouden 
uitstrekken. De Raad van State vroeg zich wel af hoe de regering zich had 
voorgesteld de besluiten van de Unie te kunnen afdwingen. Wat de gevolgen 
zouden zijn voor Nederland (met de West?) bij het aangaan van een Unie 
met de federatie in Indonesië was de Raad van State niet duidelijk. En wat 
die federatie in Indonesië aanging: de Raad drong erop aan dat bij de ge- 
zagsoverdracht aan die federatie nauwkeurig zou worden vastgelegd dat 
deze de verplichtingen van Nederlands-Indië integraal zou overnemen. De 
Raad besloot zijn schrijven met het advies aan de Koningin dat de regering 
na het inwinnen van het advies van de Raad van State spoedig aan de Staten- 
Generaal een wetsontwerp ter vervanging van de Londense noodbesluiten 
en een helder plan voor de vorming van de Unie en voor de onderhandelin
gen in Indonesië zou voorleggen. De directeur van het Kabinet van de Ko
ningin heeft het schrijven van de Raad van State aan de minister-president 
doorgestuurd met de boodschap dat de Koningin om een reactie op dit 
schrijven vroeg, waarbij duidelijk moest worden aangegeven "welke plan
nen de regering ten aanzien van de daarin behandelde materie voor ogen 
staan".1209

Zoals nog nader zal worden beschreven, heeft de regering in de door de 
Raad van State gesignaleerde lacunes voorzien: de Unie is voorwerp gewor
den van aanhoudende zorg van de regering en de Raad van State heeft zich 
kunnen buigen over voorstellen van wet om de Londense noodbesluiten te 
ecarteren. Het hierboven aangehaald schrijven van de Raad van State zou 
zeker geen prominente rol in dit verhaal hebben gekregen, ware het niet dat 
dit stuk in de meningsvorming over het Indië-beleid in Nederland op dat 
moment een grote rol heeft gespeeld. Het rapport van de Raad van State gaf 
namelijk de critici binnen en buiten het regeringskamp op het Indië-beleid en 
de verdediging ervan door de regering, die met hun bezwaren de behande
ling van de regeringsverklaring voor Beel tot een "lijdensgeschiedenis" had
den gemaakt, gelijk.1210 Dat moet de reden zijn geweest voor iemand binnen 
de betrokken ambtelijke gelederen, die sympathiseerde met die kritiek, om 
de inhoud van het betrokken rapport te doen "lekken" naar de pers. In Else- 
viers Weekblad van 28 februari 1948 verscheen over dit rapport van de Raad
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van State een artikel, dat grote opschudding in het kabinet heeft veroorzaakt. 
Beel heeft zich onmiddellijk verstaan met de voorzitters van de journalisten- 
federaties (Rooy, Hanekroot), omdat volgens hem hier de normen ernstig 
waren overschreden. De vertrouwelijke sfeer binnen de regering was aan
getast; overheidsgeheimen waren bewust geschonden. Moesten er geen 
wettelijke voorzieningen worden getroffen om tegen dit soort publikaties 
streng te kunnen optreden, zo vroeg de premier zich op 1 maart 1948 in het 
kabinetsberaad af? De minister van Justitie, Van Maarseveen, meende dat het 
hier geen eenvoudige materie betrof, aangezien de persvrijheid in het geding 
was. Hij herinnerde eraan dat nadere voorzieningen tegen schending van 
overheidsgeheimen in studie waren. Bovendien werd binnen de journalis- 
tenbonden zelf gestudeerd op de vraag of het beroep van journalisten tot een 
gesloten beroep moest worden verklaard, waardoor tuchtmaatregelen in 
soortgelijke gevallen in de toekomst mogelijk waren. Tot het instellen van 
vervolging in het onderhavige geval wilde de minister niet zonder meer ad
viseren. De affaire rond de publikatie in Elseviers Weekblad van de geheime 
notulen van de onderhandelingen te Linggadjati was immers nog niet be
slecht (zie in dit boek Band C, hoofdstuk VIII, par. Ill.f).1211 De ongewroken 
publikatie van dit rapport van de Raad van State zal ongetwijfeld critici van 
het regeringsbeleid hebben gesterkt en tot vasthoudendheid hebben aange
zet. De parlementaire weerslag daarvan was te bespeuren in het eerstvol
gende debat dat over het Indië-beleid in het parlement is gehouden: dat was 
het debat dat regering en Eerste Kamer hebben gevoerd bij de behandeling 
van de begroting van O.G. voor 1948.

Regering en Tweede Kamer zouden elkaar pas weer over de Indonesische 
kwestie treffen bij gelegenheid van de eerste lezing van de herziening van de 
Grondwet (april-mei 1948). Tegen die tijd was inmiddels duidelijk geworden 
dat, anders dan regering en een meerderheid in de Tweede Kamer hadden 
gemeend of gehoopt, de onderhandelingen met de Republiek alle aandacht 
zouden trekken. Het Renville-pakket, zoals stilzwijgend aanvaard door de 
Tweede Kamer, was toch uitgangspunt gebleken voor evenveel geredekavel 
als het Akkoord van Linggadjati indertijd. De Republiek bleek niet zo een
voudig tot deelstaat te reduceren als aan Nederlandse kant was gedacht.

Hoe is het nu verder afgelopen met de uitvoering van de succesvolle mo- 
tie-Romme betreffende de basis voor de instelling van het Collegiaal Orgaan, 
waarbij Romme c.s. een wettelijke basis voor de pre-federale regering als 
vanzelfsprekend hadden inbegrepen? Aan deze motie-Romme is in zoverre 
geen uitvoering gegeven, dat op de instelling van het CO in de vorm van 
Gedelegeerden van het Opperbestuur in Indonesië bij KB van 5 maart 1948 
(nr. 3) geen voorstel tot bekrachtiging is gevolgd. Aanvankelijk dreigde de 
instelling van het CO toch nog verder vertraagd te worden, omdat uit Indië 
nog steeds geen reactie was gekomen op het ontwerp-KB en Jonkman geen 
haast wilde maken teneinde het bedoelde orgaan af te kunnen stemmen op 
de bestuurlijke ontwikkelingen in Indië (instelling pre-federale regering). In

3240



Par. VI. De eerste stappen na "Renville": de tweede kans gewogen

de vergadering van de ministerraad van 9 februari 1948 vond Beel echter dat 
verder uitstel van de instelling van het CO niet aanvaardbaar was, niet alleen 
vanwege de afwezigheid van een full-time minister van Openbare Werken 
en Wederopbouw (Neher), waarvoor nog steeds geen opvolger kon worden 
benoemd, maar ook omdat in de Tweede Kamer gezegd was dat er haast 
was. Vos en Drees vielen Beel bij: het was onverantwoord om het departe
ment van Neher in feite langer zonder minister te laten. Drees wilde eigenlijk 
van het hele CO af, maar hij begreep dat dat tegenover het parlement niet 
meer te verdedigen zou zijn. Daarentegen was Van Maarseveen van de 
noodzaak tot spoedige instelling van het CO overtuigd; ook Lieftinck be
greep al dat gedraal niet. De premier wist vervolgens het kabinet mee te krij
gen in het besluit dat Indië nog een week de tijd kreeg om op het ontwerp- 
KB te reageren. Daarna zou de beslissing zonder meer worden genomen. Op 
16 februari 1948 kon in het kabinet worden vastgesteld dat de Nederlands- 
Indische regering geen bezwaren had. Op voorstel van Beel, die meende dat 
Kamer en volk langer aarzelen niet zouden begrijpen, besloot het kabinet tot 
instelling van het CO conform het ontwerp-KB over te gaan. De Raad besloot 
ook voor Neher de positie van directeur-generaal van de PTT open te hou
den. Voor de beoogde minister van het departement van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting, namelijk de burgemeester van Zaandam en PvdA-Eerste 
Kamerlid mr.dr. J. in 't Veld, meende de Raad de burgemeesterspost on
danks de mogelijke korte spanne tijds die het kabinet nog te gaan had niet 
open te kunnen houden. Vos vroeg met klem aan de Raad om een spoedige 
benoeming van een opvolger van In ’t Veld als burgemeester te bevorderen, 
omdat hij moeilijkheden in het "rode" bolwerk Zaandam vreesde. Aldus ge
schiedde. Bij KB van 5 maart 1948 werden Neher en Van Vredenburch aan
gesteld tot Gedelegeerden van het Opperbestuur in Indonesië, met ingang 
van 1 maart 1948. De Gedelegeerden kregen de rang en waardigheid van 
ministers, waren verantwoording voor hun werkzaamheden schuldig aan de 
Kroon en dienden terzake inlichtingen te verstrekken aan de minister van
O.G., "in het bijzonder wanneer het overleg met de LtGG niet tot overeen
stemming heeft geleid". De Gedelegeerden kregen de opdracht om in colle
giale stijl met de LtGG overleg te voeren teneinde de algemene belangen van 
het Koninkrijk of van Nederland en de West te behartigen, daar waar deze 
belangen met het algemeen bestuur van de landvoogd in aanraking kwa
men. Onder die belangen werden specifiek gerangschikt: de staatkundige, 
militaire, financiële, economische en culturele verhoudingen van Neder- 
lands-Indië (Indonesië) tot Nederland en de West; de hoofdlijnen van de 
staatkundige hervorming en van de economische en financiële reconstructie 
van Nederlands-Indië (Indonesië); de contacten met volkenrechtelijke orga
nisaties en met vertegenwoordigers van bevriende mogendheden. Verder 
dienden de Gedelegeerden de LtGG onder diens verantwoordelijkheid bij te 
staan in de werkzaamheden van diens algemeen bestuur "voor zover deze 
zulks verlangt en dit met de hun door Ons verstrekte opdracht verenigbaar
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is". De Gedelegeerden kregen het recht voorstellen aan de Kroon en de LtGG 
te doen ten aanzien van de onderwerpen van het genoemde overleg. De 
landvoogd diende ervoor te zorgen dat de Gedelegeerden in staat waren de 
omschreven opdracht te vervullen. Het voorzitterschap van de landvoogd in 
het overleg met de Gedelegeerden van het Opperbestuur was formeel in dit 
KB niet vastgelegd, daar dit leek te botsen met het collegiaal karakter van het 
overleg van het gehele team. Dat de landvoogd de centrale figuur van het 
bestuur in Indië bleef, bevestigde het KB wel. Met ingang van gelijke datum 
werd In 't Veld benoemd tot minister van Wederopbouw en Volkshuisves
ting. De regering had met deze benoemingen een slepende zaak tot een op
lossing gebracht.1212

Al eerder is opgemerkt dat minister Jonkman weinig heil zag in een wet
telijke fundering van het CO. De Indonesische kwestie was volgens hem te 
"vloeiend" om tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de overgangsperio
de aan de vooravond van de invoering van de nieuwe rechtsorde een derge
lijke basis te geven. Hem was een wettelijke volmacht om regelingen voor 
Indonesië te treffen, die vanwege die overgangsperiode onmiddellijk moes
ten worden uitgevaardigd, liever. Die weg is uiteindelijk ook gekozen en in 
het parlement aanvaard, want er is op het KB, dat de voorziening met be
trekking tot de aanstelling van Gedelegeerden van het Opperbestuur in In
donesië betrof, geen voorstel tot bekrachtiging gevolgd. De Tweede Kamer 
heeft geaccepteerd dat de motie-Romme niet werd uitgevoerd. Gelet op de 
ontwikkelingen in Indonesië en op de herziening van de Grondwet in Ne
derland zelf werd het kennelijk juister geacht de bekrachtiging van de instel
ling van de Gedelegeerden van het Opperbestuur bij wet uit te stellen en 
mogelijk naar de volgende kabinetsperiode te verschuiven. Door de instel
ling van het College van Negenmannen (zie hierna) werden de politieke 
partijen dichter bij het Indisch beleid betrokken, zodat het wantrouwen van
uit deze partijen en hun volksvertegenwoordigers jegens dat beleid - basis 
ook van de motie-Romme - wat verminderde.

Toen in de volgende kabinetsperiode de procedure voor de voorzieningen 
in het bestuur in overgangstijd in Indonesië moesten worden voorbereid, 
was het Collegiaal Orgaan al vrijwel uitgediend. Van Vredenburch had zijn 
functie als Gedelegeerde van het Opperbestuur slechts tot 1 augustus 1948 
uitgehouden. Hij was inmiddels teleurgesteld over de resultaten van de on
derhandelingen met de Republiek, die door de weer gewijzigde en pro- 
repubikeins geworden houding van de V.S. in zijn ogen onhandelbaar was 
geworden. Hij wilde het al langer wat rustiger aan gaan doen en werd admi
nistrateur van de Tanger-zone (voor de Nederlandse betrokkenheid hierbij, 
zie in dit boek Band A, p. 670, aantekening 1), een post die Van Boetzelaer al 
in maart 1948 voor hem "in de week" had gelegd en in augustus 1948 moest 
worden aanvaard. Het vertrek van Van Vredenburch schiep voor het nieuwe 
kabinet ook vrijheid van handelen, die werd gewenst. Gaandeweg was er 
nogal wat kritiek uit zijn omgeving gekomen op Van Vredenburch, die zich

3242



Par. VI. De eerste stappen na "Renville": de tweede kans gewogen

in zijn functie was gaan opstellen als de exclusieve bewaker van de Neder
landse staatsbelangen en de verlangde soepelheid als diplomaat kennelijk 
had opgegeven. Zijn geacheveerde dédain jegens zijn omgeving en zijn te
genspelers - CGD en republikeinen - ging hem parten spelen. Met name 
werd hem zijn slechte relatie met het Amerikaans CGD-lid Dubois (eerste 
helft 1948) verweten, al heeft de regering daarin geen reden gezien in te gaan 
op het aanbod van Van Vredenburch zijn functie ter beschikking te stellen. 
Verder had Van Vredenburch bij minister Van Boetzelaer de nodige ergernis 
gewekt door als Gedelegeerde van het Opperbestuur rechtstreeks contact op 
te nemen met de ambassade in de V.S. en andere posten. Het lijkt erop dat 
Van Vredenburch het gesjacher met de republikeinen en het gedraai van de 
Amerikanen in de CGD goed beu was en zich steeds meer had geërgerd aan 
de weinig doortastende houding in Den Haag, waar men kennelijk alle be
trokken partijen wilde ontzien. Hoewel Van Vredenburch zelf tenslotte 
meende dat het CO met al zijn problemen in het onderling verkeer tussen de 
landvoogd en de Gedelegeerden van het Opperbestuur al met al bevredi
gend had gefunctioneerd, hebben de Gedelegeerden van Opperbestuur el
kaar bepaald niet gelegen. De pragmaticus Neher was van geheel ander hout 
gesneden dan de diplomaat Van Vredenburch, die vond dat het spel zo hard 
mogelijk moest worden gespeeld om de Nederlandse belangen in de nieuwe 
rechtsorde veilig te stellen. Toch was L. Neher (1889-1976), die het van me
dewerker bij enkele gemeentelijke telefooncentrales had gebracht tot direc- 
teur-generaal van de PTT na de bezettingstijd - waarin hij faam had verwor
ven als illegaal werker en lid was geweest van het College van Vertrou
wensmannen -, zeker niet de meest aangewezen persoon voor het contact 
met de Indonesiërs, in het bijzonder de republikeinen onder hen. Konden 
zijn kwaliteiten als voortvarend manager en inspirator voor zijn medewer
kers hem als hoogste baas van de PTT en vanaf 28 februari 1947 als (PvdA-) 
minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting alleen maar ten goede 
worden aangerekend en wellicht dienstig zijn in zijn taak - met Van Vreden
burch - als een soort toeziend voogd op Van Mook namens de regering in 
Den Haag, in de contacten met de Indonesiërs braken de keerzijden van deze 
kwaliteiten - rechtlijnigheid, geen gevoel voor compromis, ongeduld - hem 
op. Hij hield nu eenmaal niet van schipperen en eindeloos onderhandelen en 
had derhalve met de Indonesische wijze van optreden, zoals dat met name 
gestalte kreeg in republikeinse tegenstanders als Hatta en Roem, grote 
moeite. Neher was bovendien ook niet opgewassen tegen de klemmende 
betogen van Van Mook en Van Vredenburch, wanneer het om de beoorde
ling van de toestand in Indië ging. Aanvankelijk heeft Neher nog wel een 
poging gedaan om de impasse in de onderhandelingen met de Republiek te 
doorbreken, maar hij was van onvoldoende kaliber om zijn voorstellen tegen 
de bezwaren van zijn omgeving in vol te houden. Hier wreekte zich wellicht 
het feit dat de sociaal-democraten, nog maar pas op de kussens, onvoldoen
de bestuurlijke en intellectuele zwaargewichten voor dit soort banen - naast
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de bezetting van de veeleisende ministersposten - in voorraad hadden. Ne
her hield het als Gedelegeerde van het Opperbestuur dan ook niet veel lan
ger uit dan Van Vredenburch, die nog als Gedelegeerde van het Opperbe
stuur over Indonesië voor korte tijd werd vervangen door de inmiddels als 
premier afgetreden en Tweede Kamerlid geworden Beel (vanaf 7 september 
1948), totdat deze als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië 
Van Mook als landvoogd verving (29 oktober 1948). Neher had zelf graag als 
opvolger van Van Mook leiding gegeven aan het proces van vernieuwing in 
de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. Toen hij in begin april 1948 
bij Beel polste in hoeverre daarop uitzicht was, zodat hij ook een beslissing 
kon nemen over de vraag of hij zich op een verblijf van enige tijd in Indone
sië moest voorbereiden en bijvoorbeeld zijn echtgenote moest laten overko
men, heeft de premier hem moeten mededelen dat deze geen toezeggingen 
kon doen die het volgende kabinet zouden binden. Daarop heeft Neher zon
der meer laten weten dat hij zich op terugkeer naar zijn post bij de PTT ver
heugde en daarop zijn kaarten zou zetten. Een beroep van Beel op het grote 
belang dat beiden hadden te dienen heeft de trouwhartige vaderlander Ne
her nog enige tijd in Indië kunnen houden, maar toen hij bespeurde dat hij 
praktisch in het onderhandelingsproces in de Oost was uitgerangeerd, vroeg 
hij om ontheffing uit zijn functie met ingang van 1 februari 1949. Op de in
voering van het Hoge Commissariaat, dat wellicht voor hem na de invoering 
van de nieuwe rechtsorde een nieuwe functie had kunnen betekenen, heeft 
hij niet meer willen wachten. Hij hervatte zijn werk bij de PTT.1213 Tussen 
het aftreden van Van Vredenburch en dat van Neher kon worden geoogst, 
wat Jonkman met zijn departement had voorbereid: de bedoelde wettelijke 
volmacht om noodzakelijke regelingen voor Indonesië te treffen, bij wet te 
bekrachtigen (Noodwet Indonesië).

In de volgende kabinetsperiode werd namelijk uitvoering gegeven aan de 
toezegging van de regering jegens de Tweede Kamer bij gelegenheid van het 
hiervoor geschetste debat om de wetgeving met betrekking tot het bewind in 
overgangstijd te entameren en het pakket Londense noodbesluiten inzake 
Indië eindelijk te vervangen. Nadat de herziening van de Grondwet een feit 
was en derhalve de constitutionele problemen aan Nederlandse kant bij de 
invoering van de nieuwe rechtsorde waren opgeruimd, werd op 15 oktober 
1948 het wetsontwerp Noodwet Indonesië bij de Staten-Generaal ingediend, 
waarbij tot 1 januari 1949 voorlopige maatregelen met betrekking tot de 
voorbereiding van en overgang naar de nieuwe rechtsorde zouden kunnen 
worden genomen. Volgens de uiteindelijk door het parlement met veel 
moeite aanvaarde versie van dit wetsontwerp dienden de voorlopige maat
regelen bij wet binnen een maand (was: drie maanden) bevestigd te worden 
(bij afwijking van de Grondwet inzake het Indonesische bestuur zelfs met 
gekwalificeerde meerderheid). De Kamers hadden niet geaccepteerd dat de 
regering nogmaals met een beroep op de bijzondere omstandigheden met 
een noodwet een soort "carte blanche" werd gegeven. De periode-Beel was
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daarvoor leerzaam genoeg geweest. Op basis van deze Noodwet Indonesië 
(Stbl. I. 461, 29 oktober 1948) is het KB tot instelling van een Hoge Vertegen
woordiger van de Kroon (HVK) in Indonesië op dezelfde datum uitgevaar
digd. Tot HVK en opvolger van Van Mook werd Beel benoemd. Het Besluit 
Bewind Indonesië in Overgangstijd (BlO-besluit) van 14 december 1948 (Stbl.
I. 544), eveneens gebaseerd op de Noodwet Indonesië, zou in beginsel een 
einde maken aan de oorlogs-noodwetgeving voor het bestuur in Indonesië 
en de bestuursverhoudingen voor de overgangstijd regelen. De ontwikkelin
gen in Indonesië ten gevolge van de tweede politiële actie, eind 1948, hebben 
dit besluit doorkruist. Zowel het wetsontwerp ter bevestiging van het Besluit 
Vertegenwoordiging van de Kroon in Indonesië als dat ter bevestiging van 
het genoemde BlO-besluit zijn nauwelijks of niet parlementair behandeld en 
zijn na de soevereiniteitsoverdracht, waaraan geen formele overgangsperio
de was voorafgegaan, ingetrokken in 1950. Daarmee was formeel ook een 
einde gekomen aan de inzet van de discussies over de Indonesische kwestie 
in het parlement sedert september 1947: de bemoeienis van het parlement bij 
de vormgeving van de nieuwe rechtsorde-in-opbouw.m4

b. Het College van Negenmannen onder druk uit de Tweede Kamer ingesteld als 
politiek-parlementair inspraakorgaan

Voor de parlementaire geschiedenis van het Indonesisch vraagstuk ten tij
de van het kabinet-Beel is de tegemoetkoming van de kant van de regering 
aan de wens van Romme tot een "brede basis" van zoveel mogelijk politieke 
richtingen voor de centrale politieke beslissingen bij dit vraagstuk in de 
vorm van de instelling van het College van Negenmannen nog wel zo belang
rijk geweest. De term "Negenmannen" heeft in de parlementaire geschiede
nis van Nederland overigens een bijzondere betekenis: in 1844 hebben negen 
(liberale) leden van de Tweede Kamer ("negenmannen") tevergeefs een 
voorstel tot herziening van de Grondwet ingediend, dat evenwel grote in
vloed heeft uitgeoefend op de herziening van de Grondwet in 1848, grond
slag van het parlementaire stelsel van ons land. Zoals beschreven in de 
weergave van het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring 
van 13 januari 1948 heeft Romme aan de regering gevraagd ervoor te zorgen 
dat de beoogde rijksconferentie over de nieuwe rechtsorde van het gehele 
Rijk op nationaal niveau aan beide zijden, zowel in Nederland als overzee, 
zou worden voorbereid. Een "niet alleen geoorloofde, maar eigenlijk ver
plichte nationalisatie" van het Indonesische vraagstuk, ondanks de verschil
len van inzicht over dit vraagstuk tussen de verschillende politieke stromin
gen, aldus Romme. De KVP-politicus had natuurlijk de instelling van de Ne
derlandse delegatie voor de conferentie met de West (zie hoofdstuk XIV.A.3) 
voor ogen, waarbij alle politieke richtingen behalve de SGP en de CPN be
trokken waren. Gelet op zijn ervaringen met de Staatscommissie tot herzie
ning van de Grondwet teneinde de nieuwe rechtsorde van het Rijk mogelijk 
te maken, waarin vertegenwoordigers van regeringspartijen en oppositie 
(met uitzondering van de SGP) met leden van de regering en enkele deskun-
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digen constructief samen werkten (zie hoofdstuk XV.a, pp. 2189-2199), moet 
Romme gunstig hebben geoordeeld over de mogelijkheid om het onderling - 
zij het niet met de uitersten binnen het politieke spectrum - in nader overleg 
eens te worden over de centrale vraagstukken bij de opbouw van de nieuwe 
rechtsorde. Bij de replieken in het genoemde Kamerdebat heeft Romme con
creet aan de regering gevraagd om met de Vaste Commissie voor Indische 
Zaken wegen en middelen te bespreken om de aanpak van de opbouw van 
de nieuwe rechtsorde aan Nederlandse kant gestalte te geven, waarop de 
regering positief heeft gereageerd.

Een dag voordat de Vaste Commissie voor Indische Zaken van de Tweede 
Kamer bijeen zou komen heeft Beel in het kabinet op 23 februari 1948 een 
uitgewerkt voorstel, dat tegemoet moest komen aan de suggestie van Rom
me, aan de orde gesteld. Beel herinnerde zijn collega's eraan dat, onder meer 
met het oog op het opstellen van een instructie voor de Nederlandse delega
tie bij de politieke onderhandelingen met de Republiek, de Unie-gedachte 
moest worden uitgewerkt. Inmiddels hadden de Tweede Kamer, de Raad 
van State en de landvoogd laten weten dat hieraan dringend behoefte was, 
zodat Beel moet hebben begrepen dat haast geboden was. Bovendien zocht 
Beel, die de herziening van de Grondwet als speciaal aandachtsgebied had, 
naar wegen tenminste een deel van de oppositie achter de in te dienen voor
stellen tot herziening van de Grondwet met betrekking tot de nieuwe rechts
orde van het Rijk te krijgen. Te voorzien was dat CPN, ARP en SGP het in de 
Staatscommissie tot herziening van de Grondwet uitgewerkte compromis
voorstel niet zouden steunen (zie Band C, p. 2198). Vanuit deze achtergrond 
is het verklaarbaar dat Beel het voorstel deed het parlement bij het formule
ren van de Nederlandse voorstellen voor de Unie-structuur in te schakelen, 
waardoor latere politieke geschillen en klachten vanuit de oppositie over een 
fait accompli met betrekking tot de inhoud van het statuut voor de Unie 
zouden kunnen worden voorkomen. Aanknopend bij de succesvolle sa
menwerking van de Nederlandse vertegenwoordigers bij de inmiddels op 27 
januari 1948 geopende conferentie met de West legde Beel het kabinet het 
plan voor om over te gaan tot de benoeming van politici van vrijwel alle 
richtingen tot leden van de Nederlandse delegatie voor de toekomstige con
ferentie met de Oost (verder aan te duiden als: Ronde-Tafel-Conferentie of 
RTC), waaraan een aantal adviseurs zou worden toegevoegd. Die RTC zou 
de uiteindelijke vormgeving van Unie en federatie bepalen: de befaamde 
rijksconferentie zou, gezien de waarschijnlijke redactie van het voorstel tot 
herziening van de Grondwet, samenvallen met de constituerende vergade
ring van de Unie en bijgevolg slechts een formele aangelegenheid worden. 
De leden van deze delegatie zouden volgens het voorstel van Beel de hoofd
lijnen van het Unie-statuut moeten bespreken en zich in Indië ook persoon
lijk op de hoogte moeten stellen van de daar levende denkbeelden. Om te 
voorkomen dat in Indonesië door het binnenhalen van leden van de rechter
zijde van de oppositie binnen de voorgenomen groep argwaan zou worden
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gewekt, werd afgesproken dat in de publiciteit de niet-officiële status van 
deze groep benadrukt zou worden. Uit de lijst van negen kandidaten die 
Beel aan het kabinet voorlegde - waaruit in het spraakgebruik de aanduiding 
College van Negenmannen is ontstaan - bleek onmiddellijk dat de linkerzijde 
van de oppositie, anders dan in de Staatscommissie tot herziening van de 
Grondwet, niet was vertegenwoordigd (samen met de SGP). Minister Vos 
vroeg zich af of dit, gezien het voornemen om in de Grondwet vast te leggen 
dat staatkundige hervormingen bij wet met betrekking tot de nieuwe rechts
orde altijd een twee-derde meerderheid nodig hadden, wel verstandig was. 
Beel en Drees gaven toe dat het democratisch niet fraai was om de commu
nisten van dit overleg uit te sluiten, maar men kon niet het risico lopen dat 
mededelingen van vertrouwelijke aard via Moskou ter kennis van de Repu
bliek zouden komen. Hier wreekte zich, precies als bij de samenstelling van 
de Nederlandse delegatie voor de conferentie met de West (Band C, pp. 
2159-2160), dat de CPN de politiële actie scherp had veroordeeld en het In
dië-beleid als onwaarachtig aan de kaak had gesteld. De groter geworden 
kloof tussen het Westen en het communistisch blok, waarbij de CPN zich in 
woorden aansloot bij de Moskou-lijn (veroordeling Marshall-hulp na op
richting Kominform; verdediging ontwikkelingen in Oost-Europa), trok ook 
zijn sporen in Nederland, zoals op verschillende plaatsen in dit boek al is be
schreven.

Het College van Negenmannen zou bestaan uit (oud-)leden van de beide 
Kamers der Staten-Generaal en wel uit drie KVP-ers (de Tweede Kamerleden 
Romme en Sassen - die na zijn benoeming tot minister van O.G. in het vol
gende kabinet zou worden opgevolgd door achtereenvolgens de Tweede 
Kamerleden Fiévez en mr. Th.M.J. de Graaf - en het Eerste Kamerlid Ker
stens, die de plaats van de uitgenodigde, maar niet beschikbare oud-minister 
Steenberghe innam), drie PvdA-ers (de Tweede Kamerleden Van der Goes 
van Naters - voor de niet beschikbare oud-minister Albarda -, Joekes, die na 
zijn benoeming tot minister van Sociale Zaken in het volgende kabinet zou 
worden opgevolgd door oud-minister en Eerste Kamerlid Jonkman, alsmede 
het oud-Tweede Kamerlid Logemann), een liberaal (het Eerste Kamerlid 
Stikker, die na zijn benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken in het 
volgende kabinet zou worden opgevolgd door het Tweede Kamerlid Vonk), 
een CHU-er (het Tweede Kamerlid Tilanus) en een ARP-er (het Tweede Ka
merlid Meijerink, die door het kabinet op voorstel van Drees als specialist 
Indische Zaken en als lid van de delegatie naar de conferentie met de West 
werd geprefereerd boven Schouten). In de personen van Romme, Van der 
Goes van Naters en Tilanus werd de bezetting van de Staatscommissie tot 
herziening van de Grondwet gecontinueerd, in de personen van Joekes, Stik
ker en Meijerink (alsook Romme en Tilanus) de bezetting van de delegatie 
naar de West-Indië-conferentie.m5

Op dinsdag 24 februari 1948 spraken Beel en Jonkman met leden van de 
Vaste Commissie voor Indische Zaken uit de Tweede Kamer, waarbij de
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vertegenwoordigers van SGP en CPN - uit onvrede niet te zijn genoemd voor 
het College van Negenmannen, dat gedurende enige weken was voorbereid?
- afwezig waren. Beel hield een inleiding, waarin hij de noodzaak van de be
noeming op een vroeg tijdstip van de leden van de Nederlandse delegatie bij 
de komende RTC met Indonesië uiteenzette. Met deze voorlopig alleen voor 
Nederland optredende delegatie - wanneer het Koninkrijk-nieuwe-stijl zou 
zijn gevormd, zou deze delegatie anders worden samengesteld - zou de re
gering nauw overleg plegen vooraleer zij instructies en aanwijzingen voor de 
onderhandelingen met de Republiek zou vaststellen en zij zou deze ook in 
het algemeen betrekken bij de verdere voorbereiding van de Unie-structuur. 
Op de RTC zelf zou deze delegatie in het overleg met de andere delegaties 
de details van de nieuwe rechtsorde en de diverse met de soevereiniteits
overdracht samenhangende vraagstukken (zoals de overname van personeel 
en de schulden) moeten bespreken. Romme liet vanzelfsprekend zijn in
stemming horen met dit plan, dat immers tegemoet kwam aan zijn eerder in 
de Tweede Kamer geuite wensen en bovendien met grote zekerheid tevoren 
door Beel met hem moet zijn besproken. Romme moet in het plan van Beel 
voor een College van Negenmannen vooral een goed middel hebben gezien 
de Unie-structuur te bewaken en zoveel mogelijk naar KVP-visie te boetse
ren, om aldus ook voor de KVP onaanvaardbare ontwikkelingen met schade 
voor de partij (in de vorm van een mogelijk groeiende aanhang voor een dis
sidente beweging als die van Welter; zie Band A, pp. 248-258) te voorkomen. 
Dat een vertegenwoordiger van de oppositie (Meijerink, ARP) het voorstel 
van Beel steunde lag voor de hand, omdat (een deel van) de oppositie on
danks de smalle rooms-rode coalitie in navolging van de betrokkenheid bij 
de conferentie met de West een actieve rol mocht spelen bij het Indië-beleid 
en daarop invloed zou kunnen uitoefenen. Bovendien moet de oppositie ter 
rechterzijde goed hebben begrepen dat dit beroep op nationale politieke on
dersteuning voor de vormgeving van de nieuwe rechtsorde ook van invloed 
kon zijn op de komende kabinetsformatie. Men kon natuurlijk de vraag stel
len of door de instelling van het College van Negenmannen niet alle contact 
met het parlement door de regering werd afgesneden (Stufkens, PvdA) en 
wat de waarde nog was van de Vaste Commissie voor Indische Zaken 
(Vonk, W D ). Beel verklaarde echter dat, wanneer de ontwikkeling van de 
gebeurtenissen in Indonesië daartoe aanleiding zou geven, het parlement op 
de gebruikelijke wijze zou worden ingelicht, alsook dat zo nodig in het kader 
van de Vaste Commissie voor Indische Zaken overleg zou worden ge
voerd.1216 In de periode-Beel echter heeft de regering geen reden meer gehad 
met het parlement of met de bedoelde Vaste Commissie over het politieke 
dispuut met de Republiek of over de opbouw van federatie en Unie van ge
dachten te wisselen. In het betrokken half jaar werden de zaken kennelijk 
afgedaan met het College van Negenmannen.

Tot het einde van de periode-Beel heeft het College van Negenmannen 
twaalf maal vergaderd, waarbij vertegenwoordigers van de regering (Beel,
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Jonkman, een enkele maal Van Boetzelaer) altijd en hoge betrokkenen bij de 
Indonesische kwestie bij gelegenheid van hun rapportage aan de regering 
(Gedelegeerden van het Opperbestuur Neher en Van Vredenburch, de di
plomaat Van Kleffens en generaal Spoor) afwisselend aanwezig waren.1217 
Op uitnodiging van de regering in Batavia - om elke vergelijking met de 
commissie-Van Poll uit 1946 te ontkrachten - zijn in juni 1948 de meeste Ne
genmannen (Romme, Sassen, Kerstens, Joekes, Logemann en Meijerink; Stik
ker was al in Indië voor zaken) naar Indië gegaan, alwaar zij onder meer de 
bijeenkomst voor federaal overleg te Bandoeng hebben bijgewoond. Die reis 
moet misschien wel op een belangrijk punt een deceptie hebben betekend 
voor een groot deel van het College van Negenmannen. Geconstateerd moest 
toen worden dat de Unie-gedachte, waaraan het College zijn tijd tot dan toe 
grotendeels had besteed, in Indonesië niet leefde, ook niet in Nederlandse 
kringen in de Oost.1218 Dat kon betekenen dat de hieronder nog nader te 
noemen strijd binnen de Negenmannen over de uitwerking van de Unie- 
gedachte, vanaf de start op 11 maart 1948, een wat nutteloze exercitie moet 
hebben geleken. Zeker de katholieke politici moeten zich toen op dit punt 
wat verloren hebben gevoeld; zij hadden immers alle moeite gedaan om zelfs 
binnen de door de regering getrokken lijnen nog zoveel mogelijk een 
"zware" Unie te construeren. De regering immers had op grond van de ko
ninklijke redevoering van 1942 en het Akkoord van Linggadjati gekozen 
voor een Unie op basis van de samenwerkingsgedachte, voorzichtig aange- 
kondigd in de regeringsverklaring van 13 januari 1948 en in de nadere uitleg 
van de kant van de regering bij het Kamerdebat over deze verklaring. De ge
dachte aan een Unie als superstaat met onder de Kroon eigen ministers en 
eigen parlement was losgelaten. De regering ging ervan uit dat Nederland bij 
een constructie van de Unie als superstaat te veel moest inleveren. Bepleit 
werd, zoals Jonkman in de Vaste Commissie voor Indische Zaken van de 
Tweede Kamer op 24 februari 1948 heeft gesteld, een samenwerking tussen 
het Koninkrijk en de VSI in de vorm van een verplicht in het Uniestatuut 
voorgeschreven en georganiseerd overleg tussen de delen van de Unie, 
waarbij centrale Unie-organen bij een conflict zouden optreden, bijvoorbeeld 
een Uniehof voor juridische en een aparte opperste raad (bijvoorbeeld be
staande uit de Kamervoorzitters en andere hooggeplaatsten uit de beide 
Uniepartners) voor beleidsconflicten. Een Unieraad, als grote vergadering 
van de Unie paritair samengesteld, zou eens per jaar of zo nodig frequenter 
de toestand van de Unie bespreken. De Unie-Raad van ministers, hoogst 
verantwoordelijk bestuursorgaan, zou moeten bestaan uit de ministers der 
deelgenoten, met Unie-aangelegenheden belast, die verantwoordelijk voor 
de besluiten van de onschendbare Koning (het hoofd der Unie) ieder voor 
zich verantwoording zouden afleggen aan de eigen organen der deelgenoten 
op de voet hunner constituties. De Unieregering zou zich dienen te wijden 
aan de gemeenschappelijke belangen, zoals die in het Akkoord van Ling
gadjati waren opgesomd, namelijk de buitenlandse betrekkingen, defensie,
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zo nodig financiën, en onderwerpen van economische en culturele aard. 
Daarbij ging de regering ervan uit dat de Uniecompetentie zich zeker uit
strekte tot gemeenschappelijke aangelegenheden op deze terreinen met een 
extern karakter; gemeenschappelijke aangelegenheden van meer interne 
aard kwamen voor overleg in Unieverband in aanmerking; alle andere zaken 
waren inwendige aangelegenheden die de Uniepartners zelfstandig zouden 
moeten behartigen. Inzake het gevoelige punt van de buitenlandse betrek
kingen - bij uitstek het middel om de eigen soevereiniteit te onderstrepen - 
was de regering van oordeel dat zowel de partners in de Unie als de Unie 
zelf verdragen met vreemde mogendheden konden sluiten; de Uniepartners 
zouden eigen diplomatieke betrekkingen onderhouden. De regering meende 
verder dat de samenwerking op financieel-economisch gebied bij een afzon
derlijke overeenkomst tussen Nederland en de VSI zou worden geregeld, die 
gelijktijdig met het Uniestatuut in werking zou treden. Dat Uniestatuut 
moest - anders dan in een volkenrechtelijke verhouding - de verbondenheid 
tussen de partners regelen, het eigen competentieveld afbakenen en bepalen 
hoe de Unie-organen gezag zouden uitoefenen. Het Uniestatuut zou naar*de 
opvatting van de regering de rechten en plichten van de deelgenoten moeten 
bevatten, alsook de regeling van het staatsburgerschap over en weer, de ver
zekering van de menselijke rechten en vrijheden en deugdelijk bestuur en 
bovendien de bereidheid tot verlenen van bijstand aan elkaar. De Unie- 
organen zouden door middel van de organen van de deelgenoten moeten 
beschikken over de machtsmiddelen, die aan de deelgenoten ten dienste 
stonden. De verzekering van recht en orde in Indonesië, waarvoor een 
"zware" Unie door de voorstanders ervan als een garant werd gezien, zag de 
regering allereerst gelegen in de opbouw van een krachtige federatie in dit 
gebied. Ingrijpen van bovenaf zonder medewerking van Indonesische zijde 
werd onmogelijk geacht. De regering had met dit kort tevoren met enige 
moeite - tegen het verzet van KVP-minister Van Maarseveen in - gekozen 
standpunt, dat de aanbevelingen overnam van het rapport van de commis- 
sie-Van Vredenburch van 21 mei 1947, dan wel geopteerd voor de lijn dat in 
de Unie twee partners zouden samengaan op basis van gelijkheid, gebonden 
door hun bereidheid en in het Unie-statuut vervatte verplichting tot samen
werking (de samenwerkingsgedachte), maar het was een samenwerking die 
de Indonesiërs zou worden opgedrongen ondanks alle fraaie woorden over 
het vrijwillig samengaan: de nieuwe rechtsorde betekende voor een ruime 
meerderheid in Nederland (blijkens de uitkomsten van het overleg in de 
Staatscommissie tot herziening van de Grondwet) altijd de koppeling van de 
oprichting van de federatie in Indonesië aan het aangaan van een Unie (met 
eigen competentieveld) tussen het Koninkrijk-nieuwe-stijl en de nieuwe fe
deratie. De taken van die Unie, zoals op het terrein van de verzekering van 
de mensenrechten en een gezond financieel-economisch beheer, waren dui
delijk gericht op het verzekeren van de Nederlandse belangen in Indonesië; 
omgekeerd was Nederland niet bereid zich de les te laten lezen door de In-
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donesiërs. Deze onevenwichtigheid maakte de samenwerkingsgedachte als 
basis voor de Unie eveneens ongeloofwaardig.1219

Toen deze gedachte eenmaal eind februari 1948 uitgewerkt op papier 
stond en de Negenmannen daarmee, alsook met de varianten daarop uit de 
koker van de Gedelegeerden van het Opperbestuur, aan de slag gingen, 
bleek al spoedig dat het College verdeeld was. De katholieke politici onder 
aanvoering van Romme bleven aan een Unie met het karakter van een su
perstaat en derhalve met eigen organen en eigen gezag de voorkeur geven; 
een man als Meijerink (ARP) ging het om verzekering van de weg naar vrij
heid voor de Indische volken, waarbij een Unie met eigen soevereiniteit en 
gezag voor enige tijd - totdat in Indonesië de toestand gestabiliseerd zou zijn 
en de rechtszekerheid derhalve gewaarborgd - van dienst kon zijn; de libe
raal Stikker vond de Unie, zoals door de regering gedacht, ook te zwak, maar 
dat was nu eenmaal zo te Linggadjati aanvaard en dan moest men niet, zoals 
Romme deed, proberen met series amendementen op het voorstel de Unie 
alsnog te verzwaren. De PvdA-politici hebben zich in dit College opmerke
lijk terughoudend opgesteld, waaraan ongetwijfeld de zorg voor de continu- 
iteit van de rooms-rode samenwerking tegen de achtergrond van het be
perkte karakter van het College van Negenmannen een rol heeft gespeeld. 
De PvdA-politici hebben wel steun gegeven aan het voorstel van de rege
ring, waarbij Van der Goes het Benelux-verband (geen gezamenlijke orga
nen, maar gebaseerd op de samenwerkingsgedachte) ten voorbeeld stelde. 
Voor Romme c.s. was deze gedachte onaanvaardbaar: men kon gezag, dat 
men aan de Unie wilde ophangen, niet doen stoelen op de enkele bereidheid 
tot samenwerking. In De Volkskrant van 28 februari 1948 had Romme dan 
ook, onder de titel "Unie-statuut" (p. 1), gesteld dat de keuze "super-staat of 
(Benelux-)samenwerking" een verkeerde probleemstelling in zich borg: de 
vraag diende te zijn of de Unie op haar werkgebieden soeverein was of niet. 
Volgens Romme diende het antwoord bevestigend te zijn en wel in een 
vorm, die geen superstaat of loutere samenwerking zoals de Benelux zou 
opleveren. Zijn schermen met de zogeheten derde soevereiniteit (die van de 
Unie) liet de Unie in deze gedachtengang toch trekken vertonen van een su
perstaat. De voorstanders van een zwaardere Unie dan de regering voor
stond moesten echter ervaren dat zelfs in militaire kringen de samenwer
kingsgedachte de overheersende was, zolang men maar kon geloven dat een 
Unieverdrag ter verzekering van de Nederlandse belangen altijd gekoppeld 
zou zijn aan de verlening van soevereiniteit en onafhankelijkheid van de fe
deratie in Indonesië (de VSI). Van Mook had dat nog eens in een onderhoud 
met de militaire top (Spoor, Pinke) en enkele departementsdirecteuren op 18 
februari 1948 met klem onderstreept en met kennelijk succes. Zo kwam in 
het College van Negenmannen een voorstel voor de Uniedefensie ter tafel, 
dat ervan uitging dat de twee soevereine partners met eigen militaire organi
saties zouden samenwerken, waarbij alleen de opperste leiding bij de Unie 
zou berusten. Toen Romme in dit kader het denkbeeld van een Unie-
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krijgsmacht bepleitte, noemde generaal Spoor dit in de vergadering van het 
College van 30 maart 1948 irrationeel. Indonesië wilde volgens hem nu een
maal een eigen leger; de deelstaten wilden eigen zelfstandige legeronderde
len.1220 Spoor sprak hier voor zijn eigen ressort. In kringen van de Koninklij
ke Marine leefde de gedachte aan een Uniedefensie op basis van een werke
lijk Uniegezag, uiteraard veel sterker, omdat dat model een voortzetting leek 
te kunnen garanderen van de oude overzeese rol van de marine en daarmee 
ook van de zin van een grote zeegaande vloot. Dat in de plannen voor de 
Uniedefensie de vestiging van enkele bases voor Nederlandse strijdkrachten 
in de Indonesische archipel - met name ook met het oog op marinebijstand 
voor de federatie - voor mogelijk werd gehouden, moet de teleurstelling bij 
Romme c.s. niet hebben kunnen temperen. Uiteindelijk werd men het binnen 
het College van Negenmannen wel eens over een Unie met eigen paritair 
samengestelde organen en een eigen gezag, stoelend op de statutair vast te 
leggen verplichte samenwerking op het gebied van de gemeenschappelijke 
belangen in Unie-organen (met een Uniegerechtshof voor toetsing bij me
ningsverschillen), maar ook over het beginsel dat de Unie geen hoger gezag 
zou hebben dan de beide deelgenoten. Romme bleef overigens namens zijn 
groepering pogen in allerlei amenderingen op hetgeen over de Unie in Ne
derland en Indië, bijvoorbeeld na uitwisseling van standpunten met de Re
publiek, op tafel kwam alsnog de soevereiniteitsgedachte van de Unie recht 
te doen en de Unie door eigen organen op eigen competentieveld bindend 
gezag te laten uitoefenen.1221 Het hameren van Romme c.s. op een "zware" 
Unie had intussen in Batavia de nodige argwaan gewekt: de KVP werd er
van verdacht wegen te bedenken om zoveel mogelijk Nederlands gezag in 
Indië te handhaven. Te weinig hoorde men in Indië uit Nederland geluiden 
die de noodzaak tot samenwerking tussen Nederland en Indonesië ontleen
den aan het belang van Indonesië in de eerste plaats.1222

Ook al waren de concrete resultaten van het werk van het College van 
Negenmannen bij de uitwerking van de Uniegedachte bescheiden en in en
kele gevallen mogelijk nationaal-bekrompen te noemen, Beel was toch tevre
den over de politieke effecten van zijn initiatief: het overleg kon bij alle par
tijen - zeker bij de oppositie - leiden tot verruiming van inzicht in de rege
ringspolitiek.1223 Het College van Negenmannen werd dan ook in de perio
de-Beel bij meer zaken betrokken dan alleen bij de formulering van het Ne
derlandse voorstel tot een Unie, hetgeen voor een enkel lid van dit College 
(Stikker) reden was om zijn gedachten over de gehele Indonesische kwestie 
eens aan het papier toe te vertrouwen, het resultaat ervan aan de premier te 
sturen en met deze te bespreken (inzake de Unie e.d. stond Stikker dicht bij 
Beel; een doorbraak in Indonesië zag Stikker slechts mogelijk door inschake
ling van de V.S.).1224 Het "parlementair curatorium voor de Indonesische 
politiek", zoals dit College van Negenmannen wel eens - zij het niet geheel 
correct: Logemann was geen lid van het parlement meer - is aangeduid, is in 
ieder geval door de regering in de periode-Beel in de gelegenheid gesteld
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zich een oordeel te vormen over de moeilijkheden in de onderhandelingen 
met de Republiek en over de wettelijke voorbereidingen voor het bestuur in 
overgangstijd. Zoals nog zal worden beschreven aan het einde van dit 
hoofdstuk is het College van Negenmannen op de valreep van de periode- 
Beel betrokken geweest bij de oordeelsvorming van het inmiddels demissio
naire kabinet over het aanbod van de Amerikaanse regering om, na het voor 
Nederland onaanvaardbare Amerikaans-Australische initiatief van begin 
juni 1948 ter doorbreking van de impasse in de onderhandelingen tussen 
Nederland en de Republiek, met een nieuw en formeel beter binnen de CGD 
afgestemd voorstel te komen. De regering zag zich, gezien de toezeggingen 
aan het parlement om tussen de eerste en tweede lezing van de herziening 
van de Grondwet (invoering nieuwe rechtsorde van het Rijk) niet dan in 
noodgevallen ingrijpende beslissingen in de Indonesische kwestie te nemen, 
gedwongen zich te vergewissen van het benodigde politieke draagvlak voor 
een stap met vèrreikende consequenties voor het volgende kabinet.1225 In dit 
kader paste het dat leden van het College van Negenmannen, toen de nieu
we voorzitter van de Amerikaanse CGD-delegatie (Merle Cochran) begin 
augustus 1948 op doorreis naar Indië een tussenstop maakte in Nederland, 
met de Amerikaan en zijn gevolg kennis maakten: de Amerikanen konden 
zich zo een beeld vormen van de denkbeelden zoals die niet alleen bij de re
gering, maar ook bij de volksvertegenwoordiging over de oplossing van de 
Indonesische kwestie leefden; regering en de betrokken College-leden waren 
aldus in de gelegenheid te trachten de Amerikanen te winnen voor het Ne
derlandse standpunt bij het realiseren van het inmiddels aanvaarde Ameri
kaanse aanbod. Zoals ook ongeveer tezelfdertijd de regering en het College 
van Negenmannen de delegatie van de Bijeenkomst Federaal Overleg uit In
dië ontvingen ter bespreking van de BFO-wensen voor een spoedige "echte" 
federale interimregering als voorportaal van de volledige zelfstandigheid. 
Het door de regering zozeer gewenste politieke draagvlak voor de herzie
ning van de Grondwet had de inzet van het College van Negenmannen naast 
de regering bij deze gebeurtenissen onvermijdelijk gemaakt. Begrijpelijk dat 
leden van dit College konden bogen op een zekere kennis van het Indonesi
sche vraagstuk. Zo kon het College van Negenmannen dan ook als een goe
de bakermat worden gezien voor de positie van het Tweede Kamerlid Sassen 
(KVP) als toekomstige minister van O.G.: Romme moet tevreden zijn ge
weest over de arbeid in dit College van zijn jonge fractiegenoot, die bij de 
discussies over de vormgeving van de nieuwe rechtsorde zo goed ingewerkt 
leek te zijn in de door Romme geïnspireerde KVP-visie op de Indonesische 
kwestie.

Samengevat kan worden gesteld dat het College van Negenmannen een 
originele poging was om het parlement, in navolging van de samenstelling 
bij de delegatie ter conferentie met de West, meer direct te betrekken bij het 
Indië-beleid. Met de instelling van dit College kon worden tegemoet geko
men aan de aandrang in het parlement beter over de Indonesische kwestie
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geïnformeerd te worden - het debat in december 1947 over de begroting van 
O.G. voor 1948 in de Tweede Kamer heeft dit scherp aan het licht gebracht -, 
terwijl tevens kon worden getracht precies als in de Staatscommissie tot her
ziening van de Grondwet door overleg met vertegenwoordigers van de op
positie een zo breed mogelijk draagvlak voor de vormgeving van de nieuwe 
rechtsorde te verzekeren. Leverde de arbeid van de Negenmannen bij de 
uitwerking van de Uniegedachte weinig meer dan een wat vaag compromis 
op - de uitwerking van de Uniegedachte in de vorm van een Uniestatuut 
werd formeel overgelaten aan de RTC tussen het Koninkrijk en Indonesië, al 
lag daarbij de bandbreedte voor het Koninkrijk door de "positieve" formule
ring van de herziening van de Grondwet vast -, de parlementaire controle op 
het Indiëbeleid was zeker toegenomen. Als commissie van (hoofdzakelijk) 
leden uit de beide Kamers der Staten-Generaal heeft het College van Ne
genmannen in dit laatstgenoemde opzicht trekken gemeen met de elders in 
dit boek genoemde (semi-parlementaire) Leger- en Vlootcommissies c.q. De- 
fensiecommissie (zie Band A, hoofdstuk III, par. I.c). Tenslotte zij opgemerkt 
dat aan republikeinse zijde eveneens werd getracht de kloof tussen het par
lement (het KNIP) en de regering bij de onderhandelingen voor een politiek 
akkoord, na de ernstige verwikkelingen die geleid hadden tot de val van het 
kabinet-Sjarifoeddin en het optreden van het nieuwe kabinet-Hatta, te dich
ten door gemeenschappelijke vergaderingen te houden van leden van het 
republikeinse kabinet, van de onderhandelingsdelegatie en van de politieke 
commissie van het werkcomité van het KNIP.1226 Zowel in Nederland als in 
de Republiek had men kennelijk lering getrokken uit de problemen met de 
achterban bij de verantwoording van het Akkoord van Linggadjati.

c. De eerste stappen en schermutselingen na de "Renville"-overeenkomsten
De militaire overeenkomst werkt; nu nog een politiek akkoord
Tussen het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring van 13 

januari 1948 en het debat in de Eerste Kamer over het Indië-beleid naar aan
leiding van de begroting van O.G. voor 1948 (eind april 1948) hebben enkele 
gebeurtenissen plaats gevonden, die de goede afloop van de Indië-kwestie 
hoogst onzeker maakten. Natuurlijk: de Rerctn7/e-bestandsovereenkomst en 
de politieke Renville-atspraken boden een gunstig uitgangspunt voor een de
finitief politiek akkoord tussen het Nederlands gezag en de Republiek. Beide 
partijen hebben echter in die eerste maanden na de Renville-plechtigheid  
geen substantiële vooruitgang op weg naar een dergelijk politiek akkoord 
weten te boeken. Integendeel. Zeker aan Nederlandse kant leek het erop dat 
men eerder tijd wilde winnen om de federatie in Indonesië kansen te geven, 
juist ook in voormalige republikeinse gebieden. De Republiek zou dan uit
eindelijk als een kleine deelstaat in midden-Java in de federatie kunnen wor
den opgenomen. De op de Renville als zodanig nog eens bevestigde soeve
reine macht in Indië heeft in de eerste maanden van 1948 de kans gemist om 
het initiatief te nemen en de verzwakte en in zichzelf verdeelde Republiek 
snel te winnen voor een politieke overeenkomst, die beide partijen een uit-
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Een gevolg van de bestandsovereenkomst, die op de USS Renville tussen de Nederlandse en 
republikeinse onderhandelingsdelegaties onder bemiddeling van de Commissie van Goede 
Diensten van de Veiligheidsraad van de V.N. op 17 januari 1948 was gesloten, was de ont
ruiming van de republikeinse "pockets", dat wilde zeggen door de Nederlandse strijd
krachten ten gevolge van de politiële actie van de zomer van 1947 ingesloten republikeinse 
eenheden. Tot 22 februari 1948, 24.00 uur, zijn ca. 29.000 republikeinse militairen geëvacu
eerd, waarvan de grootste groep uit West-Java. Op deze foto worden republikeinse troepen 
tussen Soreang en Tjidiwey op West-Java, waar geen spoorverbinding bestaat, in vrachtau
to's naar republikeins gebied afgevoerd. (Foto ANP)
Voor een inschatting van de stemming onder het republikeinse militaire kader en van de 
mogelijke kansen op achterblijvers als kernen van republikeins verzet door een eigentijdse 
Nederlandse militaire rapporteur: zie ommezijde.
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De evacuatie van de republikeinse "pockets" nader beoordeeld (zie foto ommezijde):

"Uit ondervraging van de door de bevolking van Tanggeung (...), 20 KM  Z. van Soekanegara (West- 
Java), 'ingeleverde' Jap, bleek een merkwaardige kijk op de toekomst van de geëvacueerde TN I- 
officieren. Hij vertelde n i ,  dat onder de TNI-officieren, die zich gereed maakten voor evacuatie, veel 
gesproken werd over een terugkeer naar deze gebieden over 6 maanden, Blijkbaar verwachten zij, dat, 
na het winnen van het plebisciet, West-Java weer bij de Republiek zal worden ingelijfd en daarmee de 
troepen zullen terugkeren .... Er zijn bovendien symptomen die bij deze evacuatie tot voorzichtigheid 
nopen. O nder de afgevoerde troepen was nl. een opvallend groot aantal van zeer jeugdige leeftijd. De 
mogelijkheid moet niet worden uitgesloten dat deze jongeren, om het vereiste aantal te bereiken, zijn 
ingeschreven en een deel van de werkelijke militairen zijn achtergebleven. Want achterhouden van 
althans een groep militairen was volgens een absoluut betrouwbaar bericht de uitdrukkelijke wens van 
Djokja." (Uit: "Eindverslag evacuatie TN I afgesloten op 3 maart 1948", in: Drooglever XIII, nr.60 , 
par.I, p .135 en par.XVIII, p.138)
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weg had geboden zonder gezichtsverlies. In wezen heeft de Nederlandse re
gering, in beslag genomen door andere zaken als de conferentie met de West 
en de aanloop naar de verkiezingen, voor de tweede keer, evenals na de pa
rafering van het Akkoord van Linggadjati, het gunstig moment voor een 
oplossing van de Indonesische kwestie laten lopen. De Nederlands-Indische 
regering, bijgestaan door het Collegiaal Orgaan, kon daardoor een koers va
ren, die een verdere confrontatie tussen het Nederlands gezag en de Repu
bliek onvermijdelijk maakte. De verkiezingen van 1948 hebben de geleidelij
ke escalatie slechts even onderbroken.

Aanvankelijk waren er tekenen, die de hoop op een goede afloop versterkt 
moeten hebben. Zo was de uitvoering van het bestand en de evacuatie van 
de ingesloten republikeinse eenheden (de zogeheten "pockets"), gegeven de 
weinig reguliere gezagsverhoudingen aan republikeinse kant, buiten ver
wachting goed verlopen. Het bestand was ingegaan op 31 januari 1948. Inci
denten langs de bestandslijn bleven weliswaar voorkomen en beide partijen 
gingen voort hierover en over de getallen aan doden, gewonden en vermis
ten internationaal ruchtbaarheid te geven, maar er leek een doorbreking van 
de spiraal van geweld en tegengeweld mogelijk. De evacuatie van de 
"pockets", de belangrijkste haarden van militair verzet binnen door het Ne
derlands gezag in 1947 bezette gebieden, was namelijk een succes geworden. 
Zelfs een geharnaste tegenstander van de Republiek als vlootvoogd Pinke 
moest dat erkennen.1227 Was aanvankelijk de uiterste termijn voor de evacu
atie van de "pockets" door het Nederlands gezag op 7 februari 1948 bepaald, 
op verzoek van de Republiek is de termijn uiteindelijk verschoven tot en met 
22 februari 1948, middernacht. De Republiek had grote moeite om alle een
heden te bereiken en te overtuigen van de noodzaak zich te onderwerpen 
aan de bepalingen van de wapenstilstand; het Nederlands gezag diende zich 
met het oog op de internationale opinie soepel op te stellen. Op 23 februari 
1948 gaf de CGD in Batavia een communiqué uit, waarin werd meegedeeld 
dat de Nederlandse en de republikeinse commandanten waren overeenge
komen de evacuatie van de "pockets" op 22 februari 1948 te beëindigen. Het 
totaal aantal geëvacueerde republikeinse militairen bedroeg ca. 29.000, 
waarvan ca. 19.500 uit West-Java, ca. 6.000 uit Oost-Java, ca. 3.000 uit Cen- 
traal-Java en ca. 500 uit Sumatra. De republikeinse regering nam geen ver
antwoordelijkheid voor troepen, die zich niet voor evacuatie hadden aange
meld. Dat de republikeinse regering er veel aan gelegen was tegenover de 
internationale gemeenschap ostentatief de bestandsovereenkomst na te le
ven, bleek ook uit de oproep van de republikeinse president Soekarno aan de 
ongeregelde en achtergebleven gewapende eenheden, zoals die van diverse 
islamitische organisaties met sterke weerzin én tegen de officieel niet- 
islamitische Republiek én tegen de Renin/Ze-bepalingen, de wapenstilstands- 
bepalingen in acht te nemen. De islamitische strijders in West-Java zouden 
deze oproep negeren en zelfs in de loop van 1948 overgaan tot het uitroepen 
van een islamitische staat. De evacuatie van de geregelde republikeinse een-
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heden (TNI), zoals de befaamde Siliwangi-divisie uit West-Java, was echter 
geslaagd. Aan republikeinse zijde beschouwde men het resultaat van die 
evacuatie als het bewijs dat de TNI een geregelde en gedisciplineerde 
krijgsmacht was. Djocja stond wel voor de moeilijkheid een plaats voor de 
teruggeroepen militairen in de republikeinse maatschappij te vinden, die kon 
voorkomen dat de bestaande problemen voor de Republiek nog werden ver
groot. Bovendien dienden ook de families van de geëvacueerde troepen te 
worden teruggenomen (ca. 75.000 personen van de TNI, waartegenover ove
rigens de evacuatie van de KNIL-betrekkingen in republikeins gebied stond), 
waarmee zich een van de subcommissies van de bestandscommissie ging 
bezig houden. Deze bestandscommissie boog zich verder over onderwerpen 
als een luchtvaartregeling, de krijgsgevangenenkwestie en vooral de bepa
ling van de status-quo-lijn. Beide partijen hadden dan wel in beginsel over
eenstemming bereikt over de status-quo-lijn en de bijbehorende gedemilita
riseerde zones, maar bij de uitwerking ervan werden enkele problemen on
dervonden. Op sommige plaatsen, zoals op Midden-Java, viel de status-quo- 
lijn niet samen met de Van Mook-lijn en wel ten voordele van de Nederlan
ders, die aldus naar de opvatting van Djocja op republikeins gebied verkeer
den. Op Madoera werd door de Nederlanders geen bestandslijn erkend. 
Toch was het een klein wonder dat de bestandsovereenkomst zo goed werd 
nagekomen en beide partijen zich leken in te spannen althans dit deel van 
het Renville-pakket tot een succes te maken. Aan Nederlandse kant was men 
dan ook zeer tevreden. Minister Jonkman concludeerde in het kabinetsbe
raad van 23 februari 1948 dat de evacuatie goed verlopen was, al was hij zich 
er terecht van bewust dat er zeker republikeinse waarnemers en agitatoren in 
de door het Nederlandse gezag overgenomen "pockets" waren achtergeble
ven. Mochten er in de "pockets" nog troepen worden aangetroffen, dan zou
den die conform de regels door het Nederlands gezag als krijgsgevangenen 
worden beschouwd. Het succes van de evacuatie van de "pockets" luidde 
een half jaar lang durende tamelijk rustige periode voor Java en Sumatra in, 
ook al bleven bestandsschendingen en aanslagen op bepaalde binnen het 
Nederlandse gebied gelegen objecten door al dan niet geregelde republikeins 
gezinde eenheden voorkomen. Het getal gewelddadigheden van republi
keinse zijde zou weer stijgen vanaf het moment dat de onderhandelingen 
tussen Nederland en de Republiek waren vastgelopen (juli 1948), toen de 
confrontatiepolitiek tussen genoemde eenheden en de onder Nederlands ge
zag staande troepen kennelijk herleefde, al dan niet gestuurd door Djocja of 
bepaalde belangengroepen binnen de Republiek (TNI; islamitische of uiterst- 
links gezinde groepen).1228

Op politiek gebied is dit succes op militair terrein niet verzilverd. Aan 
Nederlandse kant is na de voor Nederland gunstige Renville-overeenkomsten 
gekozen voor een maximalistisch koers ten opzichte van de Republiek op 
instigatie van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie in Indië. Die dele
gatie wenste, gegeven de aanvankelijke onzekerheden over de onvoorwaar-

3258



Par. VI. De eerste stappen na "Renville": de tweede kans gewogen

delijke aanvaarding van het politieke Renville-pakket door de republikeinse 
regering (Kalioerang-affaire), een drukmiddel te hebben om de Republiek 
aan het sluiten van een politiek akkoord op basis van dat Renville-pakket te 
kunnen houden. Daartoe werd het gewenst geacht dat de Nederlandse rege
ring zou verklaren dat de Republiek pas na volledige politieke overeen
stemming aan de pre-federale regering zou kunnen deelnemen. Daarmee 
werd de bepaling uit de additionele artikelen (Renville-pakket), waarbij 
slechts de redelijke vertegenwoordiging van alle deelstaten in een pre- 
federale regering was vastgelegd, nader "aangekleed" op basis van hetgeen 
tijdens de onderhandelingen over het Renville-pakket op dit punt tussen de 
beide delegaties was af gesproken. Het nadrukkelijk vasthouden aan deze 
voorwaarde voor toetreding van de Republiek tot de pre-federale regering 
moest de vrees bij de "federalen" in Indonesië wegnemen dat de Republiek 
zonder een bevredigend politiek akkoord toch tot de pre-federale regering 
zou doordringen en vervolgens aan het langste eind zou trekken. Alleen 
door de Republiek eerst vast te pinnen op haar status als "negara" kon de 
rest van Indonesië voor medewerking aan de nieuwe rechtsorde worden 
gewonnen, aldus de gedachtengang bij onderhandelaar Van Vredenburch en 
zijn medestanders. Getwist kon ook worden over de vraag of een politiek 
akkoord ook niet noodzakelijk was om de hoofdlijnen van de Unie vast te 
leggen om te voorkomen dat de Republiek anders van de federale samen
werking gebruik zou maken om met de rest van Indonesië een front tegen de 
Unie-opzet te vormen. Bij de Republiek - en ook bij de "federalen" - bestond 
immers de vrees dat Nederland zoveel mogelijk bevoegdheden zou overdra
gen aan de Unie en niet aan de federatie; zeker in "politiek Den Haag", met 
name bij de KVP en de rechterzijde van de oppositie, vreesde men daarente
gen dat er wel een federatie in Indonesië zou ontstaan, maar niet ingebed in 
een behoorlijke Unie tussen de VSI en het Koninkrijk-nieuwe-stijl. Van Mook 
was vooral bezorgd over de kansen voor de federatie in Indonesië, zodat hij 
de overwegingen van de "federalen" wilde ontzien. Aan de andere kant 
vond de landvoogd dat zaken als de relatie tussen de VSI en Nederland als
ook de opzet van de Unie moesten worden besproken, wanneer de pre- 
federale regering functioneerde, al was Van Mook niet van plan - zoals nog 
zal worden beschreven - de Republiek snel in die regering op te nemen. Van 
Vredenburch daarentegen wilde de situatie, waarin de Republiek in een 
zwakke positie verkeerde, duidelijk uitbuiten en alles (ook de Unie- 
constructie) zoveel mogelijk in het akkoord met de Republiek dichtspijke
r e n .^

Het publiek werd via de pers op de hoogte gesteld van de voorwaarde, 
die aan Nederlandse kant aan de toetreding van de Republiek tot de pre- 
federale regering was verbonden. Beel heeft in een daartoe georganiseerd 
onderhoud met een journalist van de NRC, waarvan het verslag verscheen in 
de editie van 24 januari 1948, op suggestie van Van Vredenburch de aanvul
ling op het betrokken additionele artikel nog eens officieel onderstreept,
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waarbij hij heeft herinnerd aan de daarover tussen beide partijen bestaande 
overeenstemming.1230 Ongetwijfeld was het waar, dat die overeenstemming 
was vastgelegd.1231 De vraag was wel of het opportuun was om aan deze op
vatting op dat moment en op die wijze zo nadrukkelijk en zo strikt de hand 
te houden. Met deze onderstreping van de voorwaarde voor de toetreding 
van de Republiek tot de pre-federale regering werd de Nederlands-Indische 
regering in ieder geval de ruimte geboden om op korte termijn deze regering 
in het leven te roepen zonder de Republiek daarin te betrekken. Gezien de 
streefdatum voor de overgang naar de nieuwe rechtsorde - 1 januari 1949 - 
en het ongeduld van de "federalen" kon "Batavia" immers niet al te lang 
meer wachten met het interimbewind. De voorlopige uitsluiting van de Re
publiek van dit bewind kwam de haviken in Batavia - in dit opzicht de land
voogd voorop - goed uit, maar bood tegelijk de Republiek een uitstekende 
gelegenheid zich tegenover deze pre-federale regering te profileren: de stra
tegie aan Nederlandse kant zou een boemerang-effect blijken te hebben.

Van de kant van de Republiek waren er signalen die wezen op de moge
lijkheid dat met het nieuwe "presidentiële kabinet" onder aanvoering van de 
vice-president Hatta zelf zaken zouden kunnen worden gedaan, naar aan 
Nederlandse kant ook werd verwacht.1232 Zoals eerder beschreven hadden 
de twee grote nationalistische groeperingen (Masjoemi; PNI) hun in de on
derhandelingsfase ingeroepen medewerking aan het linkse kabinet-Sjari- 
foeddin aan de vooravond van de slotzitting van de Renville-onderhande- 
lingen opgezegd, waardoor een kabinetscrisis was ontstaan. De Republiek 
stond voor het probleem het voor haar ongunstige Renville-pakket te verwe
zenlijken - bestand, evacuatie van de "pockets" en een akkoord op basis van 
de aanvaarde beginselen -, zodat alleen een sterk nationaal kabinet geacht 
werd deze taak te kunnen volbrengen. Gegeven de moeilijkheden om een 
parlementair kabinet te formeren, heeft Soekarno op basis van de hem bij 
constitutie van de Republiek toegekende bevoegdheden een presidentieel 
(buiten het republikeins parlement om geformeerd en aan de president di
rect en aan het KNIP slechts indirect verantwoording verschuldigd) kabinet 
in het leven geroepen. Op 29 januari 1948 trad aldus een kabinet onder aan
voering van de (officieel partijloze) vice-president Mohammad Hatta (minis
ter-president en minister van Defensie) aan, met naast partijlozen (zoals 
hadji Agoes Salim, minister van Buitenlandse Zaken), een katholiek (Kasimo, 
minister van Voedselvoorziening) en een protestant (dr. J. Leimena, minister 
van Volksgezondheid), alsook vertegenwoordigers van de Masjoemi (onder 
meer voor Binnenlandse Zaken) en de PNI. Een poging tot verbreding van 
het kabinet naar de linkerzijde binnen de Republiek in de persoon van oud- 
premier Sjahrir was mislukt; wél was een socialist buiten zijn groepering om 
toegetreden tot het kabinet als minister van Wederopbouw en Jeugdzaken 
(Soepeno). Met dit kabinet onder aanvoering van zijn vice-president had 
Soekarno ook aangegeven dat in de kritieke fase van het bestaan van de Re
publiek, namelijk bij de uitvoering van het Renville-pakket, rond de peetva-
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ders van de Republiek de eenheid geboden was, die echter door de radicali
sering van het merendeel van de oppositionele linkse groeperingen vanaf het 
begin een droom zou zijn.1233

Drs. Mohammad Hatta (1902-1980), afkomstig uit een vooraanstaande en 
welgestelde familie te Bukittinggi (Sumatra), had na het behalen van zijn 
HBS-diploma (Batavia) gestudeerd aan de toenmalige Handelshogeschool te 
Rotterdam, waar hij in 1932 afstudeerde. Al vroeg was bij hem de belang
stelling voor het lot van zijn land en volk ontwaakt. Hij bekleedde dan ook 
snel bestuursfuncties in de Indonesische vereeniging/Perhimpoenan Indo
nesia, de nationalistische Indonesische studentenorganisatie in Nederland, 
totdat deze vereniging een werktuig van Moskou werd. Hatta deed interna
tionale ervaring op in de Liga tegen imperialisme en koloniale overheersing, 
waarin het latere CPN-Tweede Kamerlid J. Hoogcarspel actief was. Zijn na
tionalistische activiteiten brachten hem (en anderen, zoals de nader te noe
men Ali Sastroamidjojo) in aanraking met de Nederlandse justitie en hij 
maakte kennis met het Nederlands gevangeniswezen (1927). Teruggekeerd 
in Indonesië was hij betrokken bij de mede door zijn toedoen in 1927 opge
richte (ondergrondse) nationalistische beweging, de PNI. Hij werd vervol
gens in 1934, tesamen met Sjahrir en anderen, door het Nederlands-Indische 
gezag gearresteerd. Na een jaar gevangenis in Batavia werd hij zonder vorm 
van proces achtereenvolgens in Boven-Digoel op Nieuw-Guinea en op Ban- 
daneira (Molukse archipel) tot eind 1941 geïnterneerd. Gedurende de Japan
se bezetting heeft hij wel met de bezetter contact gehad, zij het met het oog
merk om zijn ideaal, de Indonesische onafhankelijkheid, voor te kunnen be
reiden, al is dit contact met de bezetter hem - precies als in het geval van 
Soekarno - door de Nederlanders nagedragen. Op 17 augustus 1945 was het 
zo ver en stond zijn naam met die van Soekarno onder de onafhankelijk
heidsverklaring. De twee peetvaders van de Republiek vertegenwoordigden 
niet alleen de twee belangrijkste gebieden in de archipel (Java en Sumatra), 
maar vulden elkaar ook aan: was Soekarno de charismatische leider, Hatta 
was de organisator en realist, vooral op economisch gebied. Na de politiële 
actie had Hatta zich gevestigd in zijn geboortestad als vertegenwoordiger 
van de republikeinse regering aldaar. Vandaar keerde hij begin 1948 terug 
naar Djocja om de leiding van het rechts-nationalistische presidentiële kabi
net te aanvaarden. Bij de tweede politiële actie eind 1948 werd hij door het 
Nederlands gezag wederom geïnterneerd, deze keer op Bangka. In juli 1949 
kon hij evenwel weer terugkeren in zijn ambt en leidde hij de republikeinse 
delegatie naar de RTC met Nederland, die de onafhankelijkheid van Indone
sië zou inleiden. Vervolgens was hij betrokken bij de liquidatie van de Ne
derlandse nalatenschap in Indonesië, namelijk de federatie. In 1950 eindigde 
zijn premierschap. In 1956 gaf Hatta zijn positie als vice-president van de 
Republiek Indonesia op. Zijn voorkeur bleef uitgaan naar een waarlijk vrij en 
democratisch bestel - waarvoor hij onder meer inspiratie had opgedaan in 
zijn bestudering van de Griekse cultuur, neergelegd in boekvorm -, doorde-

3261



Nederlands-Indië

semd van islamitische waarden. Evenals Sjahrir was Hatta door het Neder
lands onderwijs gevormd en door het Nederlands gezag getergd; anders dan 
Sjahrir, die flamboyant en open van karakter was en links en niet-religieus 
geïnspireerd, was Hatta gereserveerd en zeer religieus. Hatta was een scepti
cus en koesterde, anders ook dan Sjahrir, weinig illusies over de samenwer
king met de Nederlanders, die hij slechts wenste te aanvaarden als een mid
del om de volledige onafhankelijkheid te kunnen bereiken.1234

Hatta was er als premier van de Republiek dan ook van overtuigd dat het 
Renville-pakket, hoe onvolledig ook voor de Republiek, moest worden aan
vaard zoals het er lag. Alleen zo was Amerikaanse steun voor de politiek van 
de Republiek en in het bijzonder Amerikaanse financiële hulp voor de eco
nomie van het land volgens hem binnen te halen, gebruik makend van het bij 
de republikeinen niet onbekend gebleven gestegen (politiek en economisch) 
strategisch belang van de archipel voor de V.S. in de controverse tussen het 
Westen en het Sovjet-blok. Het State Department was niet voor niets tege
moet gekomen door het linkse blok, met vergaande economische orde- 
ningsidealen en mogelijke communistische aangrijpingspunten, uit de rege
ringsverantwoordelijkheid te zetten en te vervangen door een "rechtse" coa
litie, al trachtte die coalitie zowel uit binnenlands-politieke als uit internatio
nale (de VR) overwegingen de gulden middenweg te bewandelen en een al 
te geprononceerde keuze voor het Westen te vermijden. Het kwam er op 
neer dat de Republiek volgens de pragmaticus Hatta het Renville-pakket 
moest beschouwen als een noodzakelijke fase in haar ontwikkeling. Hij zag 
het derhalve als de taak van zijn kabinet om dat pakket te doen uitvoeren, bij 
te dragen aan de vorming van een soevereine en democratische federatie in 
Indonesië en de nationale (economische) reconstructie aan te pakken. Op 
korte termijn kwam dit tot uiting in de naleving van de bestandsovereen
komst (evacuatie van de "pockets") en een positieve houding tegenover de 
federatieve gedachte (republikeinse ambtenaren mochten meedoen aan ma
nifestaties en verkiezingen in bezet gebied; verbetering relaties met bestaan
de deelstaten als Oost-Indonesië, dat onder premier Anak Agoeng zich van 
de Nederlandse bevoogding probeerde los te rukken). In dit kader paste ook 
de toenadering tot het Nederlandse gezag ter uitvoering van het Renville- 
pakket. Op 2 februari 1948 had Hatta op zijn verzoek dan ook een eerste on
derhoud met Van Mook en Neher. Uit dit gesprek moesten laatstgenoemden 
concluderen dat Hatta het bestand wilde doen naleven en de deur voor ver
dere besprekingen had opengezet.1235 Was het een zwaktebod van de kant 
van de in moeilijkheden verkerende Republiek, zoals Van Mook uit dit ge
sprek concludeerde?1236 Wat ook de beweegreden van Hatta kan zijn ge
weest, hij tastte in ieder geval door. Op 9 februari 1948 liet hij officieel aan de 
landvoogd weten, dat de republikeinse regering bereid was mee te werken 
aan de totstandkoming van een pre-federale regering.1237 Vermoedelijk was 
dit initiatief een gevolg van een via de CGD aan de republikeinse regering 
overgebrachte suggestie van Neher, die hoopte de Republiek zo spoedig
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mogelijk in de federale samenwerking te kunnen betrekken om hangijzers 
als de buitenlandse betrekkingen van de Republiek, de TNI en de eigen fi
nancieel-economische wegen van de Republiek door federalisering van al
lerlei kwesties op te kunnen ruimen. In de ogen van Neher was het voldoen
de, wanneer de Republiek schriftelijk de positie van normale deelstaat zou 
willen aanvaarden en zich tot medewerking aan de federatie zou willen ver
plichten onder aanvaarding uiteraard van de Nederlandse soevereiniteit in 
de interimperiode. Gesprekken met enkele vooraanstaande republikeinen 
hadden Neher tot deze suggestie (vermoedelijk met medeweten van de 
landvoogd), die ook binnen de CGD aanleiding was hierover de Nederland
se onderhandelingsdelegatie te polsen, gebracht.1238 Dit initiatief en deze 
denkbeelden hielden een nuancering in van het eerder genoemde beleid van 
de Nederlandse en Nederlands-Indische regering om de Republiek pas na 
een politiek akkoord over zo mogelijk alle onderwerpen met betrekking tot 
de nieuwe rechtsorde (ook de Unie) op te nemen in de pre-federale regering. 
Neher wilde een "klein akkoord", toegesneden op hetgeen van de Republiek 
geëist kon worden bij de toetreding tot de pre-federale regering om aldus 
een basis te kunnen scheppen (federale samenwerking) voor een algeheel 
akkoord met de Republiek als opstapje naar de RTC; het officiële Nederland
se standpunt ging uit van een totaal akkoord, waarvoor de opneming van de 
Republiek tot de pre-federale regering het lokmiddel moest zijn. Als de drij
vende kracht achter de Nederlandse stellingname tegenover de Republiek 
moet Van Vredenburch door dit initiatief zijn negatieve oordeel over de ca
paciteiten van Neher en diens denkbeelden bevestigd hebben gezien: Neher 
wist kennelijk niets van onderhandelen. Hij zou veel te vriendelijk zijn en 
scheen bereid voortijdig te veel toe te geven. Alleen door eensgezind en strak 
vast te houden aan het eigen plan kon iets worden bereikt, aldus Van Vre
denburch. Aan toezeggingen uit Djocja - een verdraaiing van het voorstel- 
Neher - had men volgens hem niets: "Deze lieden zijn vals, sluw en onbe
trouwbaar".1239 Van Vredenburch die als ondervoorzitter van de Nederland
se onderhandelingsdelegatie feitelijk de leiding daarvan had (in plaats van 
Abdulkadir), heeft in zijn oordeel over het voorstel-Neher zijn minder ge
lukkige karaktereigenschappen niet weten in te tomen en zijn vooringeno
menheid jegens Neher en de republikeinen ruim baan gegeven. Neher heeft 
zijn zeer praktisch voorstel verder niet overeind weten te houden; Van Vre
denburch trok met zijn "geweld" aan het langste eind, zij het dat zijn omge
ving geleidelijk aan wat geïrriteerd raakte door zijn aanpak. Van Mook had 
niet helemaal ongelijk, toen hij na maanden ervaring met Van Vredenburch 
aan Beel schreef dat deze diplomaat niets voor land en volk van Indonesië 
voelde en zijn taak slechts opvatte als een intellectueel spel, waardoor hij 
weinig vertrouwen genoot bij opposanten en medestanders onder de Indo
nesiërs. Deze mening werd gedeeld door andere hooggeplaatste personen, 
die met Van Vredenburch te maken hadden. Aan de andere kant had Van 
Vredenburch reden ongelukkig te zijn met een situatie, waarbij allerlei per-
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sonen en instanties namens Nederland - zonder elkaar daarin te kennen - 
besprekingen voerden met republikeinen. Het ging er hem om dat het Ne
derlands gezag in de contacten met de Republiek met één mond sprak. Toen 
hij eind februari 1948 in Nederland vertoefde om met de regering over een 
instructie voor de onderhandelingen te beraadslagen, zou hij dan ook hame
ren op het formuleren van één nationaal standpunt in de Indonesische 
kwestie. Dat standpunt zou dan in Den Haag, Batavia en New York moeten 
worden uitgedragen. Dat men er dan het beste aan deed om daarvoor terug 
te vallen op de visie van hemzelf, sprak voor Van Vredenburch daarbij ei
genlijk vanzelf.1240

Dat de republikeinse regering betrokken wilde worden bij de vorming van 
een pre-federale regering op korte termijn, zoals uit de brief van Hatta aan 
Van Mook bleek, lag voor de hand. Ook al werd in republikeinse kring de 
toetreding tot een pre-federale regering in Indonesië, samen met andere 
deelstaten onder formeel Nederlands oppergezag na de onvermijdelijke in
levering van allerlei attributen van de eigen soevereiniteit, vanzelfsprekend 
beschouwd als een vernedering, er konden voordelen voor de Republiek te
genover staan. De vertegenwoordiging van de Republiek - dan Negara Re
publiek Indonesia - in deze regering zou langs deze weg in gemeenschappe
lijk overleg kunnen treden met gebieden buiten de Republiek en met name 
gelegenheid kunnen krijgen invloed te kunnen uitoefenen op de plebiscieten 
om heraansluiting van de bezette gebieden bij de Republiek te kunnen reali
seren, terwijl ook via de federale samenwerking een einde zou kunnen wor
den gemaakt aan het economisch isolement van de Republiek met al zijn ge
vaarlijke sociale en politieke gevolgen (werkloosheid, onvrede, radicalisering 
bij links en bij rechts).1241 Hiervoor is aangegeven dat men aan Nederlandse 
kant vastbesloten was de Republiek slechts op basis van een algeheel politiek 
akkoord toe te laten tot een dergelijke interimregering, zodat in deze zin een 
antwoord aan Hatta is geformuleerd. Voor Van Mook stond het vast dat 
toetreding van de Republiek tot een interimregering het sluitstuk van een 
proces was en niet het begin. Het politieke akkoord met de Republiek moest 
in zijn visie gelijkop gaan met de afronding van de consolidatie van de onder 
Nederlands gezag staande gebieden - de politieke meningsvorming be
schouwde hij daarbij als van secundair belang! - en van de opbouw van fede
rale organen en diensten. Van Mook achtte het niet ondenkbaar dat de aan
trekkingskracht van Djocja op de perifere gebieden aldus kon worden ver
zwakt en de "natuurlijke" indeling van Indonesië in een betrekkelijk groot 
aantal staten werd verkozen boven de op sentiment berustende loyaliteit je
gens Djocja.1242 Van Mook wilde derhalve tijd winnen en gedurende die pe
riode de Republiek geen invloed geven op de gang van zaken in Indonesië. 
In deze zienswijze op de aanpak van de Republiek heeft Van Mook zich mo
gelijkerwijze gesteund gezien door Van Kleffens, die hem begin februari 
1948 berichtte dat gezien de financieel-economische samenhang tussen Ne
derland en Indonesië de oplossing van de Indonesische kwestie volgens de
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door de V.S. gesanctioneerde lijnen (Renville) in Amerikaanse ogen medebe
palend was geworden voor het succes van de Marshall-hulp. Volgens Van 
Kleffens kon Nederland blijven rekenen op Amerikaanse steun voor het In
dië-beleid, maar daarbij maakte hij een belangrijke kanttekening. Anders dan 
Van Mook wilde hij vaart in de politieke onderhandelingen met de Repu
bliek, zodat zij zo snel mogelijk in de federatie zou kunnen worden betrok
ken.1243 Daartegenover leek de Nederlandse regering vanuit binnenlands- 
politieke overwegingen de strategie van Van Mook over te nemen: zonder 
bestand konden geen politieke besprekingen worden gehouden, plebiscieten 
(zoals afgesproken op de Renville) dienden afhankelijk te zijn van de republi
keinse erkenning van de Nederlandse soevereiniteit in overgangstijd en van 
de benodigde bezinningstijd, bij de onderhandelingen diende strikt vastge
houden te worden aan de politieke beginselen van het Renville-pakket om te 
voorkomen dat de CGD zou gaan arbitreren en de Republiek zich niet volle
dig zou onderwerpen aan de federale samenwerking. Alleen minister Vos 
heeft in het kabinetsberaad van 16 februari 1948 het opgebracht te waar
schuwen voor een te grote terughoudendheid jegens de Republiek. Beel was 
echter van mening dat tegenover Djocja voorzichtigheid geboden was. 
Daarin werd hij verder niet weersproken. Vos hield vervolgens een week 
later in het kabinetsberaad, waaraan Van Vredenburch deelnam, een plei
dooi voor een zo snel mogelijke volksraadpleging over de indeling van de 
archipel om de Republiek geen kansen te geven op propaganda en om de 
gestelde datum van 1 januari 1949 (oprichting VSI en aangaan Unie) te kun
nen halen. Na een voorzet van Van Vredenburch sprak minister Jonkman de 
wens uit dat de nodige tijd zou verstrijken alvorens de plebiscieten zouden 
worden gehouden. Intussen zouden de pre-federale regering en de organi
satie van de deelstaten kunnen worden uitgebouwd, waardoor vanzelf de 
nodige tegen-propaganda tegen de Republiek zou zijn geleverd. De termijn 
voor het houden van plebiscieten, zoals afgesproken op de Renville, zou ze
ker pas ingaan na een politiek akkoord. De datum van 1 januari 1949 moest 
niet als een fatale termijn in dit verband worden gezien. Ook dit liet het ka
binet verder zonder discussie passeren. Zowel met de afspraak uit de Ren
ville-pakket over de vorming van de pre-federale regering als met die over 
het houden van plebiscieten heeft het kabinet in Den Haag gekozen voor een 
interpretatie, die de Republiek zoveel mogelijk voorlopig buiten de deur kon 
houden.1244 Er is soms veel getwijfeld over de goede bedoelingen van de Re
publiek; men kan echter ook gemakkelijk vraagtekens plaatsen bij de bedoe
lingen van de Nederlandse regering tegenover Djocja.

De in januari 1948 ingestelde Voorlopige Federale Raad kwam in de loop 
van februari 1948 gereed met een schema voor de vorming van een voorlo
pige federale regering.1245 Van Mook stuurde de voorstellen naar Den Haag 
en liet blijken ervoor te voelen om de Republiek in de pre-federale regering 
op te nemen, indien de Republiek de status van negara en de hoofdlijnen van 
de Unie zou aanvaarden. Over de details van de Unie-constructie zou dan in
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De Voorlopige Federale Raad van Indië was ingesteld bij besluit van de luitenant- 
gouverneur-generaal nr.la van 13 januari 1948. De installatie vond plaats in Batavia op 14 
januari 1948 en werd verricht door de landvoogd, dr.H.J. van Mook. Op de foto de leden 
van de Raad, v.l.n.r.: Pangeran Kartanegara, voorzitter van de Raad van Zelfbestuurders van 
Oost-Borneo; prof.dr.R.A.. Hoessein Djajadiningrat, hoogleraar te Batavia, voorzitter van het 
Komite Indonesia Serikat; Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo, directeur-generaal Algemene 
Zaken, voorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie; mr. teungkoe Dzulkar- 
nain, lid van de Raad van Oost-Sumatra; M. Wisaksono Wirjodihardjo, burgemeester van 
Buitenzorg (West-Java); It.kol. KNIL R.S. Soeria Santoso, hoofd afdeling intelligence en loy- 
aliteitsonderzoek KNIL, lid van de Nederlandse bestandscommissie. Achter de leden van de 
Raad zijn de vertegenwoordigers van de pers gezeten, die de plechtige openingszitting in 
Batavia bijwoonden. Onder hen bevonden zich een aantal republikeinen. (Foto ANP)
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de pre-federale regering moeten worden gesproken.1246 Van Mook toonde 
met deze gedachte zijn naam als opportunistische bestuurder volop waardig: 
het had er veel van dat hij de verantwoordelijkheid voor de uitsluiting van 
de Republiek van de pre-federale regering op dat moment geheel bij de Ne
derlandse regering wilde leggen, wel wetend dat in Den Haag toelating van 
de Republiek tot deze voorlopige regering op basis van een "klein akkoord" 
onaanvaardbaar was. Van Mook en Van Vredenburch hadden zelf de argu
menten voor het standpunt van "Den Haag" geleverd. Of heeft Van Mook 
met dit voorstel laten doorschemeren dat er andere argumenten konden 
worden aangevoerd om juist wél op basis van een "klein akkoord" de Repu
bliek in de federale samenwerking te betrekken? De Nederlandse regering 
liet in ieder geval - zoals te verwachten was - weten vast te houden aan de 
lijn: geen toetreding van de Republiek tot de voorlopige federale regering 
zonder algeheel politiek akkoord.1247 Deze beslissing in Den Haag betekende 
dat de Republiek voorlopig van de pre-federale regering zou worden uitge
sloten, want niemand verwachtte dat een dergelijk akkoord snel zou worden 
bereikt. De onderhandelingen over een dergelijk akkoord tussen Nederland 
en de Republiek moesten nog beginnen. De Nederlandse regering rondde 
juist eind februari-begin maart 1948 de discussie over de instructie voor de 
Nederlandse onderhandelingsdelegatie af. Nadat minister Jonkman op de 
voorstellen uit Batavia over een pre-federale regering enig commentaar had 
geleverd, meende de landvoogd op niemand meer te hoeven wachten: op 5 
maart 1948 liet hij weten dat de raad van Departementshoofden in Indië be
sloten had zich conform de voorstellen om te vormen tot een pre-federale of 
Voorlopige Federale Regering (VFR).1248 Het probleem was echter dat de 
formulering in de considerans van het ontwerp-Besluit suggereerde dat de 
landvoogd zijn verantwoordelijkheid conform zijn oude wens voortaan zou 
delen met de pre-federale regering, hetgeen op basis van de bestaande wet
telijke basis van het bestuur in Indië (vooral D 65) onmogelijk was. Jonkman 
vreesde een conflict met het parlement over deze kwestie, zodat hij - mede 
op basis van het overleg hierover binnen het kabinet - Van Mook dwong tot 
aanpassing van de formuleringen.1249 Aldus konden de regelingen met be
trekking tot de instelling van de pre-federale regering en de instructie ter 
vaststelling van de werkkring van de departementen van algemeen burger
lijk bestuur, zomede de benoeming van secretarissen van staat en van advi- 
seurs-generaal, door de landvoogd worden vastgesteld op 9 maart 1948. Per
soneel kwam deze pre-federale regering neer op de samensmelting van de 
leden van de Voorlopige Federale Raad voor Indonesië met de hoofden van 
departementen van algemeen bestuur, verdeeld over herverkavelde depar
tementen, een nieuwe sector (zelfbestuurszaken) en adviseur-generaal- 
posten (Justitie; Opvoeding-Kunsten-Wetenschappen). De Nederlanders be
hielden de controle over belangrijke sectoren als Economische Zaken, Finan
ciën en Binnenlandse Zaken. De installatie vond op dezelfde 9 maart 1948 
plaats buiten aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Republiek. De
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republikeinse onderhandelingsdelegatie was wel gevraagd om aanwezig te 
zijn, maar deze had laten weten het in de gegeven omstandigheden moeilijk 
te vinden de uitnodiging te aanvaarden. Van Mook hield bij deze plechtig
heid dan wel een redevoering, waarin hij onder meer beklemtoonde dat de 
deur wijd openstond voor deelneming aan deze interimregering door de Re
publiek, voor de republikeinen was de voorlopige uitsluiting van republi
keinse vertegenwoordigers van deze interimregering een bittere pil.1250

Een echte pre-federale regering, die op basis van een wettelijke voorzie
ning daadwerkelijk collegiaal het bewind kon voeren over Indië onder de 
vertegenwoordiger van het opperbestuur (de landvoogd, bijvoorbeeld uitge
rust met een vetorecht), was dit niet. In wezen ging het hier om een her
vormde Nederlands-Indische regering, waarbij Indonesiërs (geen republi
keinen) werden betrokken. Dat formeel de Nederlanders met die zogeheten 
pre-federale regering niet veel verder konden gaan, begrepen ook de repu
blikeinen wel. Het feit echter dat niettemin de term "Voorlopige Federale 
Regering" voluit werd gebruikt en de Republiek daarvan was uitgesloten, 
bood de Republiek gelegenheid tegen de instelling van deze regering te 
protesteren. Intern hadden de republikeinen zich overigens al neegelegd bij 
de eerder door Van Mook in diens antwoord op de brief van premier Hatta 
van 9 februari 1948 geformuleerde stelling dat toetreding van de Republiek 
tot de pre-federale regering afhankelijk was van een algeheel politiek ak
koord. Als argument hiervoor kan bij de republikeinen de overweging van 
de secretaris van de republikeinse onderhandelingsdelegatie een rol hebben 
gespeeld, die namelijk bevreesd was dat toetreding van republikeinen tot 
een dergelijke regering, zonder een politiek akkoord, kon leiden tot onenig
heid binnen de republikeinse gelederen (republikeinse leden van de pre- 
federale regering contra republikeinse onderhandelaars) over zaken als de 
opzet van de federatie en de uitwerking van de Unie-gedachte. Enig respijt 
zou de Republiek, ter nadere overweging van de eigen standpunten over fe
deratie en Unie, ten goede kunnen komen, al is het niet onmogelijk dat een 
dergelijke redenering niet meer was dan de intern gezochte troost bij de te
leurstelling over het antwoord van Van Mook en de daardoor te voorziene 
uitsluiting van de pre-federale regering. De voorzitter van de republikeinse 
onderhandelingsdelegatie, de republikeinse oud-minister van Binnenlandse 
Zaken (Masjoemi) Moh. Roem, heeft in ieder geval in een gesprek met een 
medewerker van Neher op 5 maart 1948 zich bij het vernemen van het 
nieuws over de installatie van de pre-federale regering geschokt getoond, 
omdat op deze manier de Republiek afzonderlijk tot de pre-federale regering 
zou worden toegelaten en daarmee vernederd. De suggestie was dat Neder
land hiermee de Republiek van de kansen op een vergelijk had beroofd. De 
Republiek zou er immers - aldus sommige berichten - juist aan toe zijn om 
allerlei aanspraken op en uitingen van de eigen soevereiniteit op de een of 
andere manier te doen opgaan in federale organen en symbolen en een 
spoedige oplossing van het conflict te bereiken om aldus te kunnen toetre-
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den tot de pre-federale regering, wellicht uit de malicieuze overweging om 
die regering vervolgens te kunnen om vormen tot een wapen tegen de Ne
derlanders. De Nederlandse stap werd dan ook officieel als een affront en 
een fait-accompli ervaren. Men heeft echter ook aan republikeinse kant reke
ning willen houden met het onderhandelingsklimaat en zich beperkt tot een 
verklaring, waarin de instelling van een pre-federale regering werd betreurd 
en werd gesteld dat deze regering niet overeenstemde met hetgeen bij over
eenkomst op de Renville was bedoeld en dat bijgevolg de "echte" voorlopige 
federale regering nog moest worden gevormd en wel als resultaat van over
eenstemming met de Republiek.1251 Het republikeins protest werd doorge
geven aan de CGD, waarbinnen evenwel de Amerikaanse vertegenwoordi
ger het juridisch gelijk bij de Nederlanders legde.1252 Of de Nederlanders 
politiek gelijk zouden krijgen in hun stelling dat uitsluiting van de Republiek 
van deze voorlopige federale regering een hefboom kon zijn om de Repu
bliek sneller tot een akkoord te kunnen bewegen, zou bewezen moeten wor
den. De onderhandelingen met de Republiek zouden spoedig beginnen: 
welke rol echter zou de CGD hierbij spelen, gezien de ervaringen van deze 
VR-commissie tot dan toe?

De bemoeienis van de Veiligheidsraad dreigt te ver te gaan
Terwijl aan Nederlandse kant de positie was bepaald tegenover de Repu

bliek bij de vorming van de pre-federale regering en voorbereidingen wer
den getroffen om het laken bij de plebiscieten in de bezette (voormalig repu
blikeinse) gebieden naar niet-republikeinse kant te trekken (zoals bij de or
ganisatie van de derde West-Java-conferentie), vond in de Veiligheidsraad 
(VR) een debat plaats over het werk van de CGD. Dit debat heeft "Den 
Haag" spannende uurtjes bezorgd, omdat onder meer serieus gesproken is 
over de uitbreiding van de bevoegdheden van de CGD met het oog op het 
bereiken van een snel resultaat van de komende onderhandelingen tussen 
Nederland en de Republiek.

Eind januari 1948 was de CGD in oude samenstelling naar New York ver
trokken om de bespreking in de VR van het eerste interimrapport van de 
CGD bij te wonen, waarbij de stop onderweg in Nederland vertegenwoordi
gers van de regering de gelegenheid had gegeven de ergernis over de eerder 
genoemde geruchtmakende Kalioerang-affaire tegenover de CGD te spuien. 
Dat eerste interimrapport over het werk van de CGD, gedateerd 10 februari 
1948, behelsde een verslag van de onderhandelingen die hadden geleid tot 
het Renville-pakket (bestand en politieke beginselen).1253 Hoewel de Neder
landse diplomatie optimistisch was over de goede afloop van dit VR-debat 
vanwege de Nederland goedgezinde houding van de V.S. en de verwachting 
dat de VR de "goede diensten" van de CGD niet zo maar zou omzetten in 
actieve bemiddeling (een vorm van arbitrage), zoals incidenteel al onderno
men met de Kerstboodschap en de Kalioerang-affaire, om aan de kwestie op 
korte termijn een einde te maken, is de Nederlandse positie in dit VR-debat 
vanaf het begin precair geweest.1254 De uitbreiding van de taak van de CGD
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is bij de bespreking van het CGD-rapport wel degelijk steeds aan de orde 
geweest. Hiervoor heeft de CGD zelf de aanzet gegeven.

In afwezigheid van de Belg Van Zeeland hebben de overige CGD-leden - 
de Amerikaan Graham en de Australiër Kirby - namelijk een persconferentie 
gegeven op 11 februari 1947 ter gelegenheid van de publikatie van het CGD- 
rapport. De onzorgvuldige en omstreden berichtgeving hierover heeft al te 
heet gebakerde en CGD-vijandige reacties in Batavia (regeringscommuniqué; 
pers) en vervolgens in Nederland (pers) uitgelokt met ernstige repercussies 
op de "goodwill" van Nederland bij een bevriende mogendheid als de V.S.. 
Wat de twee CGD-leden losweg "off the record" hadden geuit en naar de 
opvatting van "Batavia" en "Den Haag" niet had mogen worden gezegd en 
opgeschreven, was dan ook een soort vloeken in de Nederlandse kerk. Vol
gens de berichtgeving over deze persconferentie zouden deze CGD-leden 
namelijk verlenging van de eigen opdracht en supervisie over de opbouw 
van de nieuwe rechtsorde in geheel Indonesië - zonder te reppen van de 
Unie tussen het Koninkrijk-nieuwe-stijl en de VSI in Indonesië - hebben ge
suggereerd. Tot schrik van de Nederlanders zouden de betrokken CGD- 
leden bovendien de tijdelijkheid van de bestandslijn hebben onderstreept en 
de deelstaatontwikkelingen in de voormalige republikeinse gebieden weinig 
serieus hebben genomen. Beel kon dan wel proberen op een eigen persconfe
rentie met name de overhaaste en voor de CGD weinig vleiende en derhalve 
diplomatiek ongelukkige reacties uit het Nederlandse kamp in Indië aan de 
vooravond van het debat in de VR over het werk van de CGD tot dan toe 
recht te zetten en de eigen visie op de Indonesische kwestie nog eens te on
derstrepen, voor de republikeinse diplomatie lag in deze discussie over de 
visie van de CGD een kans, die zij niet ongebruikt heeft gelaten.1255

Op 17 februari 1948 begon in de VR het debat over het CGD-rapport, dat 
op 28 februari 1948 werd afgerond. Het Amerikaanse CGD-lid Graham, die 
met zijn optreden in dit VR-debat zijn zwanenzang als CGD-lid zong, hield 
een ongetwijfeld door het State Department geregisseerd betoog over de tot
standkoming van het Renville-pakket, waarin hij niettemin herhaaldelijk refe
reerde aan de beperkingen bij het optreden van de CGD. De VR zou middels 
de CGD volgens Graham zeker in staat zijn op basis van het Renville-ipakket 
partijen spoedig tot een definitief akkoord te brengen. Graham heeft verder 
beide partijen in het Indonesisch dispuut op indirecte wijze hun plaats ge
wezen: de Republiek, die zoveel toegewijde Indonesiërs zou herbergen, zou 
het bestand gewetensvol naleven; Nederland zou van de soevereiniteit in 
overgangstijd geen gebruik maken om het oude systeem in nieuwe vormen 
voort te zetten. Ook gaf de Amerikaan een draai aan de Kalioerang-affaire: 
de Republiek zou haar status als een van de twee partijen in de Indonesische 
kwestie op de agenda van de VR houden. De Australiër Kirby ging vervol
gens in zijn betoog zo ver dat hij voorstelde om de CGD-taak uit te breiden 
en de CGD voortaan eigen voorstellen ter oplossing van het geschil te laten 
doen en te laten publiceren. Dat was een voor Nederland onmogelijk voor-
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stel, omdat daarmee arbitrage tussen gelijkwaardige partijen werd geïntro
duceerd met alle gevolgen vandien. Het voorstel dreigde de soevereine sta
tus van Nederland te na te komen en het geschil tot voorwerp te maken van 
het internationale spektakel. Maar al te veel kon Nederland tegen een derge
lijk voorstel niet ondernemen. Nederland zou natuurlijk de bevoegdheid van 
de VR in de affaire weer aan de orde kunnen stellen, maar zou daardoor ook 
op dat moment de verdenking op zich laden niet werkelijk naar een oplos
sing in Indonesië op basis van de politieke beginselen van het Renville- 
pakket  te willen werken. Gelet op deze zwakke positie heeft Van Kleffens 
dan ook een redevoering gehouden met woorden van lof en optimisme over 
de resultaten van de bemoeienis van de CGD. Zolang echter de CGD niet 
van karakter was veranderd, diende de CGD zich tot het aanbieden van 
goede diensten te beperken.1256 Met deze formule werd geen "onaanvaard
baar" uitgesproken over het voorstel van Kirby, hetgeen het kabinet in Den 
Haag heeft afgekeurd. Daar had men nu eenmaal verwacht dat de taak van 
de CGD een aflopende zou zijn en dat haar bevoegdheden zeker niet zouden 
worden vergroot. Van Kleffens kreeg de opdracht een andere toon aan te 
slaan, hetgeen - zoals hieronder nog zal worden uiteengezet - de nodige pro
blemen tussen de Nederlandse vertegenwoordiging bij de VR en de regering 
in Den Haag (met een desperate premier) heeft uitgelokt.1257

De vertegenwoordiger van de tegenpartij van Nederland in dit VR-debat, 
de republikeinse minister van Onderwijs, mr. Ali Sastroamidjojo, is merk
waardig genoeg op 17 februari 1948 eveneens met een vriendelijk betoog be
gonnen. Om de mogelijkheden voor de onderhandelingen in Indië te ont
zien, hadden onder meer de V.S. de republikeinen geadviseerd het VR-debat 
niet te gebruiken om een confrontatie met Nederland aan te gaan, waaraan 
in de instructie aan de republikeinse vertegenwoordiging in de VR gehoor is 
gegeven. Pas in tweede termijn heeft Sastroamidjojo op instructie van hoger
hand een agressiever betoog gehouden, al zou hij ook bij die gelegenheid ge
voelige onderhandelingsthema's (zoals de buitenlandse betrekkingen van de 
Republiek) buiten de discussie houden. In zijn derhalve rustig gestelde eerste 
redevoering heeft de republikein nog wel geklaagd over de pijn van de een
zijdige door de Republiek gedane concessies op de Renville, maar met klem 
gesteld dat de nieuwe republikeinse regering het Renville-akkoord zou na
komen. Uiteraard steunde hij de gedachte om de bevoegdheden van de CGD 
uit te breiden, omdat de interpretatie van de politieke beginselen onvermij
delijk tot conflicten aanleiding zou geven.1258 Nadat het CGD-lid Van Zee
land had aangedrongen op haast bij de uitwerking van de overeengekomen 
beginselen, heeft de vertegenwoordiger van Australië het betoog van Kirby 
ten gunste van een uitbreiding van de taak van de CGD onderstreept. Daar
naast verdedigde hij de belangen van de Republiek op een wijze, die Sastro
amidjojo was opgedragen op dat moment na te laten.1259 België liet onmid
dellijk weten niets te voelen voor het Australische voorstel, aangezien de 
competentie van de VR in dit geschil dan weer op tafel zou komen. Wel be-
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nadrukte de vertegenwoordiger van België de verantwoordelijkheid van 
Nederland voor het zelfbeschikkingsrecht van de volken van Indonesië, dat 
evenwel alleen ontplooiing kon vinden in samenwerking met Nederland.1260 
De eerste ronde maakte wel duidelijk dat Nederland, teneinde allerlei aan
drang tot uitbreiding van de bevoegdheden van de CGD tegen te gaan, wel 
akkoord zou moeten gaan met een of andere fraaie formule over de continu
ering van het werk van de CGD. De Nederlandse vertegenwoordiging op
perde dan ook geen bezwaren, toen de vertegenwoordiger van Canada deze 
polste over een resolutievoorstel, waarin - na de nodige lovende woorden 
voor het werk van de CGD - het aanbod van goede diensten door de VR 
werd gehandhaafd en betrokken partijen en de CGD werden uitgenodigd de 
VR op de hoogte te houden van de voortgang van de politieke regeling in 
Indonesië.1261 "Den Haag" heeft deze stap van de Nederlandse vertegen
woordiging bij de VR nog wel kunnen billijken.1262

Of met het voorstel van Canada de wensen binnen de VR konden worden 
gesmoord om de CGD een actievere rol te laten spelen bij het vinden van een 
oplossing van de problemen in Indonesië was maar zeer de vraag. Dat op 18 
februari 1948 Gromyko namens de Sovjet-Unie kritiek op het werk van de 
CGD uitoefende en het Renville-pakket een verraad aan de belangen van de 
Indonesische bevolking noemde, was niet verrassend. Hoewel de Neder
landse diplomaten zich met succes hadden ingespannen om de berichten van 
de CGD over de kwestie-Madoera en het Rawahgedeh-incident buiten het 
CGD-rapport te houden en aldus te trachten deze zaken buiten het debat in 
de VR te houden (de bedoelde berichten waren ter inzage gelegd bij het se
cretariaat van de VR), heeft Gromyko niet geschroomd deze zaken te gebrui
ken als bewijs van de vooringenomenheid van de CGD onder invloed van 
westers-koloniale belangen (de V.S., Engeland, Frankrijk en België) ten gun
ste van Nederland. Volgens hem had alleen algemene terugtrekking van de 
troepen in Indonesië op de stellingen van vóór de politiële actie enige zin. 
Voor de Sovjet-Unie bleef de Republiek, gelet op deze stellingname van 
Gromyko, het symbool van de anti-koloniale strijd, waardoor kritiek op de 
kabinetswisseling in Djocja achterwege is gebleven. De verscherpte tegen
stelling tussen het Sovjet-blok en het Westen - de problemen in Tsjechoslo- 
wakije speelden precies in februari 1948 - klonk in de woorden van Gromyko 
door. De door de Sovjet-Unie gekozen lijn in de beoordeling van het werk 
van de CGD en van het Renville-pakket was ook te horen op de (linkse) Zuid- 
Oost-Aziatische Jeugdconferentie te Calcutta (India, 19-28 februari 1948) op 
instigatie van de republikeinse delegatie. Kortom: de Sovjet-Unie vertolkte 
een standpunt dat inmiddels wortel schoot binnen (vooral bij de communis
ten, die het linkse blok gingen overheersen) en buiten de Republiek.1263 De 
Amerikaanse diplomatie moet begrepen hebben dat de positie van de V.S. 
als "neutrale" derde partij in de CGD voorzichtigheid vergde. Voorkomen 
moest worden dat de Sovjet-Unie en andere pro-republikeinse mogendheden 
erin zouden slagen Amerika daadwerkelijk te identificeren met de Neder-
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landse houding in de Indonesische kwestie. Austin (V.S.) had daarom uiter
aard waardering voor het werk van de CGD, waaraan de V.S. zo een nadruk
kelijke bijdrage achter de schermen hadden geleverd, maar hield zich veel
betekenend verder op de vlakte. Twee Aziatische mogendheden, te weten 
India en China, bewezen de onmiskenbare solidariteit binnen Azië met de 
Republiek en lieten weten alsnog uitbreiding van de bevoegdheden van de 
CGD volgens het voorstel van het CGD-lid Kirby te wensen, daarin later nog 
bijgevallen door de vertegenwoordiger van de Philippijnen. Anders dan 
China, dat een amendement van vergaande strekking (toekenning van arbi- 
tragerecht met goedvinden van beide partijen aan de CGD) op het Canadees 
voorstel in petto had, vonden Frankrijk en Engeland het voorstel van Canada 
ver genoeg gaan. De vertegenwoordigers van deze twee westerse mogend
heden meenden dat de CGD moest worden vrijgelaten in haar werkwijze, al 
tekende de Engelsman daarbij aan dat zuivere arbitrage uit den boze was.1264 
Maar Columbia kondigde een amendement op de Canadese ontwerp
resolutie aan, waarbij de CGD werd betrokken bij geschillen over de inter
pretatie van de aanvaarde politieke beginselen. Dat Australië - dat geen lid 
meer was van de VR, maar in de CGD werd gehandhaafd - hiervan een 
voorstander was, was vanzelfsprekend.1265

De stemming in de VR dreigde een voor Nederland ongewenste wending 
te nemen. De Nederlandse diplomaten haalden "alles uit de kast" om het 
bevriende westerse kamp (zoals Engeland) tot afwijzing van uitbreiding van 
de bevoegdheden van de CGD bij resolutie te krijgen en weifelaars onder de 
mogendheden (zoals Argentinië) tot onthouding bij de desbetreffende 
stemming over te halen.1266 De republikeinse diplomatie moet bemerkt heb
ben hoe de vlag er in de VR bijhing, want Sastroamidjojo kreeg de instructie 
een wat hardere toon tegenover Nederland aan te slaan. Op 21 februari 1948 
betoogde hij dan ook dat de toekomstige onderhandelingen in gevaar waren 
gebracht door hetgeen door leden van de Tweede Kamer en door de minister 
van O.G. bij de bespreking van de regeringsverklaring van 13 januari 1948 
over de interpretatie van de politieke beginselen (Renville-pakket) was ge
zegd. Verder hekelde hij de deelstatenpolitiek in Indië, die in strijd werd ge
noemd met de Renville-aispraken (plebisciet-regeling).1267 Van Kleffens heeft 
daarop gekozen voor een lijn die volgens hem de enig haalbare was: de CGD 
had wel het recht om suggesties te doen voor de oplossing van het Indone
sisch geschil, al konden die niet zonder toestemming van de betrokken par
tijen worden gepubliceerd; arbitrage door de CGD was voor Nederland hoe 
dan ook onaanvaardbaar.1268 Toen enkele dagen later, zoals al opgemerkt, 
een instructie uit Den Haag naar aanleiding van het kabinetsberaad over de 
ontwikkeling in de VR om een veel verder gaand verzet tegen elk optuigen 
van de CGD vroeg, liet Van Kleffens "Den Haag" weten dat de door hem 
gekozen weg in de gegeven omstandigheden de enig mogelijke was. Zag 
men het in Den Haag anders, dan verzocht hij vriendelijk van zijn taak in de 
VR te worden ontheven. Verdere telegramwisseling tussen "Den Haag" en
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de Nederlandse vertegenwoordiging bij de VR heeft Van Kleffens niet kun
nen overhalen verzet aan te tekenen tegen elke vorm van eigen initiatief van 
de CGD om in Indonesië tot een akkoord te komen. Van Kleffens - die "Den 
Haag" ook nog eens bestookte met een juridisch vertoog ten gunste van zijn 
standpunt, dat gedeeld werd door zijn collega in de vertegenwoordiging 
Van Roijen - toonde zich slechts bereid om zijn ingenomen standpunt nog 
eens in de VR aan te scherpen, hetgeen hij op 26 februari 1948 heeft ge
daan.1269 Dat was de zoveelste confrontatie tussen "de wereld" en "Den 
Haag", waar Beel ten einde raad moet zijn geweest. Minister Van Boetzelaer 
heeft uiteindelijk met instemming het betoog van Van Kleffens in de zitting 
van de VR van 26 februari 1948 gelezen, zo telegrafeerde hij tot tevredenheid 
van de diplomaat, maar Beel had hem laten weten dat hij desnoods liever 
wilde aftreden dan verdergaande inmenging van de VR in de Indonesische 
kwestie accepteren.1270 Van Kleffens had nog, op grond van de sonderingen 
van de vertegenwoordiging in de wandelgangen van de VR, de hoop dat zijn 
compromislijn een confrontatie tussen Nederland en de VR over de be
voegdheden van de CGD - en daarmee de val van het kabinet-Beel - kon 
voorkomen, maar zijn positie achtte hij sterk ondermijnd door hetgeen op 
West-Java door de Nederlands-Indische regering juist op dat moment werd 
bekokstoofd.1271 Het was hem liever geweest als de West-Java-beweging ge
durende de VR-zitting even stil was gelegd.1272 Hoewel Van Kleffens op 21 
februari 1948 in de VR in antwoord op het betoog van Sastroamidjojo had 
volgehouden dat de beweging op West-Java een uiting was van de vrije wil 
van de bevolking, heeft hij enkele dagen later - toen op 23 februari 1948 in 
Bandoeng de derde West-Java-conferentie van start was gegaan - aan Den 
Haag laten weten dat het vanwege deze door het Nederlands gezag georga
niseerde conferentie bijna onmogelijk werd gemaakt de zaak in de VR tot een 
goed einde te brengen.1273 Omdat hij inmiddels had vernomen dat de verte
genwoordiging van de V.S. genegen was voor het Columbiaanse amende
ment te stemmen, waarschijnlijk met het oog op het succes van de aanstaan
de pan-Amerikaanse conferentie te Bogota, kon de West-Java-zaak voor Ne
derland wel eens een flinke stok tussen de benen worden.1274

Wat Van Kleffens gevreesd had, gebeurde. Sastroamidjojo buitte de ge
beurtenissen op West-Java (alsook die op Madoera) uit en vond daarvoor 
welwillend gehoor in de VR. Gromyko beschuldigde Nederland ervan op 
West-Java op ondemocratische wijze en in strijd met de Renville-afspraken te 
werk te gaan; de Canadese ontwerp-resolutie met alle amendementen leek 
dat alles te sanctioneren en wees hij derhalve af. Ook de vertegenwoordiger 
van China toonde zich over de ontwikkelingen op West-Java geïrriteerd en 
was bereid het Columbiaanse amendement te steunen. Van Kleffens kon er 
dan wel fijntjes op wijzen dat deelneming van republikeinse vertegenwoor
digers aan de West-Java-conferentie voldoende bewijs was voor de onpartij
dige samenstelling ervan, de Chinees toonde zich niet overtuigd en stelde 
een ontwerp-resolutie voor, waarin de CGD gevraagd werd bijzondere aan-
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dacht te besteden aan de politieke ontwikkelingen op West-Java en Madoera 
en daarover herhaaldelijk aan de VR verslag uit te brengen. Nadat Van Klef
fens had verklaard dit voorstel te kunnen aanvaarden, werd het Chinese 
voorstel in de slotzitting op 28 februari 1948 aangenomen met acht stemmen 
voor (China, V.S., Engeland, Frankrijk, Canada, België, Columbia en Syrië) 
en drie onthoudingen (Sovjet-Unie, Oekraïne, Argentinië). Voordat de ont
werp-resolutie van Canada met de amendementen van Columbia in stem
ming werd gebracht, heeft Kirby namens de gehele CGD kunnen verklaren 
dat de CGD de bevoegdheid moest hebben zelf voorstellen te doen en deze 
te publiceren, al kon worden betwist of dit bij resolutie moest worden vast
gelegd. Het Columbiaanse amendement werd vervolgens verworpen, waar
bij de V.S. met China, Columbia en Syrië steeds tot de voorstemmers be
hoorden, België en meestal Canada de tegenstemmers vormden en de overi
ge leden de vijf onthoudingen opleverden. Daarop werd de Canadese ont
werp-resolutie aanvaard met zeven stemmen voor en vier onthoudingen 
(Columbia, Oekraïne, de Sovjet-Unie en Syrië).1275 Het Sovjet-blok wilde 
duidelijk geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor het werk van de 
CGD; Syrië en Columbia wensten hun steun aan de Republiek hoe dan ook 
tot uitdrukking te brengen. De houding van de V.S. leek te worden bepaald 
door de wens om in de CGD de positie van onpartijdig derde lid te profile
ren. Dat was voor Nederland misschien even slikken, maar de positie van 
het land had in het VR-debat geen kleerscheuren opgelopen. Het kabinet in 
Den Haag was dan ook niet ontevreden over de afloop ervan.1276

Overigens was de houding van de V.S. jegens Nederland, die bij het hier
boven aangehaalde debat in de VR over de Indonesische kwestie om ver
klaarbare redenen in Nederlandse ogen wat onvriendelijk was overgekomen, 
weer in evenwicht gebracht door de inmiddels gerealiseerde vervanging van 
het Amerikaanse CGD-lid Graham door Coert Dubois, gepensioneerd amb
tenaar van de buitenlandse dienst van de V.S.. Dubois gold als het tegen
beeld van Graham. Hij zou een realist zijn, die kon bogen op grote ervaring 
met Indonesië - hij was voor de oorlog aan het eind van de jaren '20 drie jaar 
consul-generaal in Batavia geweest, in welke periode hij tegenover zijn supe
rieuren vol lof was geweest over het Nederlands koloniaal bestuur - en door 
zijn verdere ervaring in Aziatische verhoudingen. De oud-diplomaat zag 
echter nogal tegen de hem opgedrongen taak in het conflict op, geteisterd als 
hij ook was door tragische familieomstandigheden. Met de vervanging van 
Graham door Dubois werd tegemoet gekomen aan de sterke bezwaren van 
Nederland tegen Graham, die op het State Department moeten zijn gedeeld. 
Om tegenover de buitenwereld, met name de Republiek, te kunnen volhou
den dat de V.S. bij deze vervanging niet waren geweken voor de druk van 
Nederland, werd Graham weggepromoveerd in de functie van "Special Ad- 
viser to the Secretary of State on Indonesian Affairs".1277 Aan Nederlandse 
kant werd verwacht dat met de hoopvol als pro-Nederlands aangeduide 
Dubois, in samenwerking met het Belgische lid van de CGD (de ijdele politi-
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cus Van Zeeland zou niet meer op zijn post terugkeren en het werk overlaten 
aan diens kleurloze vervanger, de diplomaat R. Herremans, die pas na het 
officiële terugtreden van Van Zeeland eind augustus 1948 als zijn opvolger is 
aangewezen), de nieuwe rechtsorde kon worden opgebouwd tegen het (als 
zodanig aangeduide) gekuip van de Australiërs (rechter Kirby moest terug
keren naar zijn functie en werd opgevolgd door de diplomaat T.K. Critchley) 
en de sabotage van de republikeinen in.1278 Halverwege februari 1948 trad 
Dubois al als lid van de CGD in Batavia aan.1279 Zonder de zeer gepronon
ceerde leden Van Zeeland, die in zijn werk namens het land van Nederland
se keuze niet zo pro-Nederlands was gebleken als was verondersteld door de 
Nederlanders, en Kirby en met een mogelijk meer pro-Nederlandse Ameri
kaan in de CGD leek de Commissie in Nederlandse ogen niet zo een obstakel 
meer in het bereiken van een politiek akkoord met de Republiek naar Ne
derlandse wensen.1280 Aan de andere kant was de CGD tegenover de princi
palen en de betrokken partijen politiek lichter van gewicht en daardoor ook 
meer de speelbal geworden van gebeurtenissen en gemoedstoestanden. De 
CGD, die na Renville worstelde met haar door de VR herbevestigde taak in 
de Indonesische kwestie, kon door het gewijzigde "gewicht" van de beman
ning ervan wel eens een onzekerder factor voor de Nederlanders worden 
dan aanvankelijk gedacht, zoals binnen enkele maanden zou blijken. Neder
land zou vervolgens wederom om de vervanging van de Amerikaanse ver
tegenwoordiger in de CGD vragen: blijkbaar het enige antwoord dat het land 
had, wanneer deze vertegenwoordiger nadrukkelijk afweek van de door 
Nederland gewenste visie op de Indonesische kwestie. Het monddood ma
ken van de criticus heeft echter - zoals bekend, zij het niet bij iedereen - zel
den het gevolg dat de onderliggende problemen daarmee aan het oog zijn 
onttrokken, zoals ook Nederland bij het aantreden van de opvolger van Du
bois in de volgende kabinetsperiode zou moeten merken.

Het incident te Djocja: bewijs dat de Republiek geen akkoord kan sluiten?
Op 9 februari 1948 was de laatste zitting van de delegaties van Nederland 

en de Republiek met de CGD op de Renville gehouden. Op deze laatste zit
ting werd een procedureplan aanvaard voor de verdere onderhandelingen 
ter uitwerking van de Renüz7/e-overeenkomsten van 17 januari 1948. Afge
sproken werd dat de delegaties zich zouden opsplitsen over vier werkgroe
pen, te weten voor politieke, militaire (veiligheids-), economisch-financiële 
en sociaal-administratieve aangelegenheden, gecoördineerd door een stuur
groep. De delegaties zouden elkaar afwisselend in Batavia en Djocja, steeds 
voor perioden van drie weken, treffen. De Renville kon derhalve terug naar 
de thuishaven.1281 Op 12 februari 1948 vond de eerste stuurgroepvergade
ring plaats in Hotel des Indes in Batavia. Gesproken werd over de procedure 
van de onderhandelingen, die op 21 februari 1948 werd aanvaard.1282 De di
verse werkgroepen werden ingesteld en gingen in de week van 15 maart 
1948 aan het werk. Dat betekende dat de besprekingen tussen de twee dele
gaties voor enige tijd waren opgeschort. Aan Nederlandse kant (Van Vre-
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denburch!) werd graag gebruik gemaakt van de mededeling van republi
keinse zijde dat nog niet alle voorbereidingen gereed waren voor de politieke 
onderhandelingen (vermoedelijk wilde de Republiek het slot van het VR- 
debat afwachten met het oog op de mogelijkheid van CGD-arbitrage). De 
Nederlanders hadden tijd nodig om een gemeenschappelijke lijn voor de 
onderhandelingen te bepalen. Van Vredenburch ging op 15 februari 1948 
dan ook namens de onderhandelingsdelegatie naar Nederland om met de 
regering overleg te voeren over de toestand in Indië en over de instructie 
voor de onderhandelingen.1283

In Den Haag heeft Van Vredenburch met (leden van) de regering de situ
atie in Indië besproken en bijgedragen aan het regeringsberaad over de in
houd van de instructie voor de onderhandelingsdelegatie. Van Vredenburch 
heeft in dit overleg aangedrongen op het formuleren van een nationaal 
standpunt, een soort minimumprogramma voor Indië, gedragen door beide 
regeringspartijen en besproken met de oppositie, om tegenwicht te bieden 
aan het drijven van de CGD en vooral van de V.S.. De V.S. dienden volgens 
Van Vredenburch voor het blok gezet te worden: steun aan het Nederlands 
beleid of abandonnering van Indië. Van Vredenburch heeft zijn visie overi
gens - afgezien van het kabinet - ook getoetst aan de inzichten van enkele 
fractievoorzitters in de Tweede Kamer en andere politici (zoals W D-senator 
Stikker). Het pessimisme van Van Vredenburch over de kansen op een goede 
afloop van de onderhandelingen, gezien de nationale problemen bij het for
muleren van de Indië-politiek en de internationale context, bleek gedeeld te 
worden door een man als Romme en leden van de rechtse oppositie; de ove
rige politici zagen het niet zo somber in.1284

Een van de punten die, anders dan Van Vredenburch in zijn sombere 
momenten had gedacht, voorspoedig uitpakte, was het formuleren van een 
soort nationaal minimumprogramma voor de nieuwe rechtsorde en voor de 
weg naar die rechtsorde als instructie voor de onderhandelingsdelegatie. Het 
kabinet in Den Haag is er in het beraad van 23 februari, 1 en 3 maart 1948, 
ten dele in aanwezigheid van Van Vredenburch, in geslaagd om de noodza
kelijke beslissingen te nemen, die de onderhandelingsdelegatie het raam
werk moesten verschaffen in de contacten met de republiek. Hoewel de Unie 
nader uitgewerkt zou worden op de beoogde RTC tussen het Koninkrijk en 
geheel Indonesië, was de besluitvorming over de inrichting van deze Unie 
hierbij van cruciaal belang. De Unie gold immers als struikelblok in Indië én 
in Nederland, namelijk enerzijds als toetssteen voor de waarachtigheid van 
de toezeggingen van Nederlandse kant om het Indonesische volk conform 
de koninklijke rede van 1942 soeverein en onafhankelijk te verklaren en een 
vrijwillig samengaan met het Nederlandse volk aan te bieden, anderzijds als 
toetssteen voor de waarachtigheid van de verklaringen van de Nederlandse 
regering dat het Koninkrijk niet werd gebroken en slechts zou worden om
gebouwd en dat Unie en federatie (VSI) gelijktijdig tot stand zouden worden 
gebracht. Uit de debatten in de Tweede Kamer naar aanleiding van de rege-
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ringsverklaring van 13 januari 1948 was al, zoals beschreven, naar voren ge
komen dat de Nederlandse regering afstand had genomen van de eerder 
door haar verdedigde idee van een Unie als superstaat met een eigen soeve
reiniteit. De regering had een proefballon opgelaten voor een veel beperkter 
Unieconcept, gebaseerd op de samenwerkingsgedachte voor bepaalde ter
reinen op basis van een Uniestatuut. Van een aan de Indonesiërs op te leggen 
model voor de Unie, dat met de ene hand aan soevereiniteit leek terug te 
nemen wat met de andere hand aan soevereiniteit (namelijk aan de federatie) 
beloofd was te geven, moest de regering blijkens het betoog in de Kamer van 
Jonkman niets meer hebben, tot ergernis van de KVP en delen van de oppo
sitie. Het was Beel zelf die in het kabinetsberaad van 23 februari 1948 de 
reeds geciteerde denkbeelden van het Centrum voor Staatkundige Vorming 
over een "unitarische" Unie, soeverein op bepaalde gebieden met eigen 
Unieministers en een Unieparlement - zoals ook uitgedragen door Romme 
(KVP) in het aangehaalde Kamerdebat - afzette tegen het eerder genoemde 
Unieconcept (de samenwerkingsgedachte) van de (ambtelijke) commissie- 
Van Vredenburch van 21 mei 1947. Beel stelde voor laatstgenoemd Uniecon
cept - dat ook volgens Van Mook de enig begaanbare weg was - te aanvaar
den, omdat hij het onwaarschijnlijk achtte dat de VSI een Unie met sterke 
eigen bevoegdheden zou accepteren. Hij pleitte derhalve voor een Unie van 
beperkt karakter, waarbij de ervaring van de samenwerking nadere vorm en 
inhoud aan die Unie zou moeten geven. Het Uniekabinet, beperkt in om
vang, zou alleen over de grote lijnen van het beleid van gedachten moeten 
wisselen. Beel hoopte aldus ook het zwaartepunt in de verhoudingen te 
kunnen verschuiven van de staatkundige naar de financieel-economische 
zijde, die nu eenmaal voor Nederland van werkelijk belang was (belangen 
Nederlandse staat bij aflossing leningen en afwikkeling garanties voor de- 
viezenleningen, zie Band B, hoofdstuk IV, par. V.a-c; belangen bedrijfsleven). 
Het voorstel van Beel, dat het eerder in de Tweede Kamer slechts vagelijk 
ingenomen standpunt van de regering inzake de Unie wilde uitwerken en 
vastleggen, zocht aansluiting bij hetgeen te Linggadjati als vrijwillige sa
menwerking over de Unie was neergelegd en negeerde de latere en door de 
regering zelf toegevoegde "aankleding" op dit punt. Begrijpelijk dat KVP- 
minister Van Maarseveen tegen het voorstel van Beel opponeerde: men 
moest niet alles aan vrijwillige samenwerking overlaten; de Unie diende 
werkelijke bevoegdheden te krijgen.1285 Aangezien de overige KVP-ministers 
zwegen en de PvdA-ministers de premier bijvielen was dit verzet verder 
kansloos, zodat het voorstel van Beel het heeft gehaald. Wel is Van Maarse
veen uitgenodigd om een aandeel te leveren aan de definitieve vormgeving 
van de schets van de Unie, in samenwerking met de ministers Jonkman, 
Götzen en Lieftinck en de heren Van Vredenburch en mr. N.S. Blom, raad
adviseur van Buitenlandse Zaken.1286 In beginsel echter was het pleit be
slecht ten gunste van een Unie op basis van de samenwerkingsgedachte. De 
invulling van de samenwerkingsgedachte, zoals door de commissie-Van
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Vredenburch als basis beschreven, is door het kabinet scherper aangezet dan 
de bedoelde commissie had gewenst, maar was altijd nog ver verwijderd van 
de "zware" Unie die de gemoederen ooit zo had bezig gehouden. Van Vre
denburch kon het dan wel betreuren dat het voorstel van "zijn" commissie 
niet letterlijk was gevolgd, in de gegeven omstandigheden was de Uniefor- 
mule van de regering al heel wat, zij het aan de late kant.1287

De definitieve schets voor de Unie heeft het kabinet op 8 maart 1948 als 
onderdeel van de instructie voor de onderhandelingsdelegatie in Indië aan
vaard, tezamen met beginselen van de structuur van de VSI, alsmede van de 
verhouding van de deelstaten tot de VSI, de regeling van de financiële en 
economische betrekkingen tussen Nederland en Indonesië en een schets van 
de gewenste verhoudingen in de fase voorafgaande aan de gelijktijdige vor
ming van de Unie en de VSI. De inhoud van de laatstgenoemde stukken is in 
de vorm van "working papers" op 16 respectievelijk 22 maart 1948 in de on
derhandelingen ingebracht. De schets voor de Unie zou pas worden voorge
legd aan de Republiek, nadat de diverse bestuurslagen in Indië daarin waren 
gekend.1288 De op- en aanmerkingen van het College van Negenmannen 
dienden eveneens te worden afgewacht. Zoals eerder vermeld, heeft dit Ne
derlandse politieke college in meerderheid aanvaard dat de Unie geen hoger 
gezag had dan de beide deelgenoten, maar wel nadrukkelijk gewenst de sa
menwerkingsgedachte statutair te doen verankeren (toetsing bij meningsver
schil door een Uniegerechtshof). De regering in Den Haag zag zich gedwon
gen onder druk van het commentaar van het College van Negenmannen 
haar eerdere ontwerp voor de Unie te wijzigen en nog verder aan te scher
pen. Daarentegen ging het oorspronkelijke regeringsvoorstel "Batavia" en de 
"federalen" (pre-federale regering of Voorlopige Federale Regering) weer 
veel te ver. Het viel niet mee om, zoals Van Vredenburch had gewenst, juist 
op het gevoelige punt van de Unie een standpunt te bereiken dat iedereen 
tevreden kon stellen, al bood de samenwerkingsgedachte nog wel de beste 
kansen daarvoor. De door "Den Haag" vrijgegeven schets voor de Unie, 
waarin al het commentaar was meegenomen, kwam eerst op 7 april 1948 ge
reed. Een schets van de beginselen voor de toekomstige militaire samenwer
king in Unieverband kon nog niet als onderdeel van de instructie aan Van 
Vredenburch voor zijn terugkeer naar Indië worden meegegeven. Van Vre
denburch heeft wel deelgenomen aan het beraad van de Raad voor Zaken 
van Overzee (de oude Raad-MAK) op 28 februari 1948, waar over de militai
re kant van de Uniesamenwerking werd gesproken onder voorzitterschap 
van Beel. Uitgangspunt was natuurlijk het besluit van het kabinet om te kie
zen voor de Unie op basis van de samenwerkingsgedachte. Minister van 
Oorlog en Marine a.i., Fiévez (KVP), heeft nog een achterhoedegevecht tegen 
dat besluit proberen te leveren en vraagtekens geplaatst bij een Uniemodel, 
dat alleen overleg tussen de partners leek in te houden. Hij voorzag dat zo 
militaire samenwerking niet van de grond kon komen. Van Vredenburch 
hield echter vol dat eerst het wederzijds vertrouwen moest groeien om de
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Unie daadwerkelijk te kunnen laten functioneren, waarin Beel hem bijviel: de 
Unie moest niet het Koninkrijk-oude-stijl worden! De gedachte aan een 
Uniestrijdmacht werd door Beel, Jonkman en Van Vredenburch onderuit ge
haald. Ook maakten zij duidelijk dat Nederlandse strijdkrachten wel bijstand 
aan de VSI in Unieverband konden leveren tegen buitenlandse agressie, 
maar beter niet bij interne problemen van de VSI. Juist de opbouw van een 
goed federaal leger, naast territoriale (negara-)strijdkrachten, moest de fede
ratie beschermen en het overwicht van een deelstaat (lees: de Republiek) 
kunnen tegengaan; de territoriale troepen moeten orde en gezag herstellen. 
De slotconclusie van het beraad behelsde de militaire vertaling van hetgeen 
het kabinet over de Unie in hoofdlijnen had beslist: het Koninkrijk-nieuwe- 
stijl en de VSI zouden over eigen strijdkrachten beschikken, derhalve geen 
Uniestrijdmacht, al sloot dat regelingen voor een gemeenschappelijke defen
sie en ter voldoening aan internationale verplichtingen niet uit. De samen
werking op defensiegebied zou gestalte moeten krijgen in een door het 
Uniekabinet in het leven te roepen Defensieraad, te adviseren door een Unie- 
staf (vertegenwoordigers van beide krijgsmachten). De schets voor de begin
selen voor de toekomstige militaire samenwerking werd aldus op 23 maart
1948 door de Raad voor Zaken van Overzee goedgekeurd.1289 Omdat het ka
binet op 23 februari 1948 besloten had slechts enkele hoofdbeginselen over 
de financieel-economische betrekkingen tussen Nederland en de VSI in het 
statuut van de Unie en de constitutie van de VSI te doen opnemen en de 
uitwerking van deze beginselen in een afzonderlijke overeenkomst tussen 
Nederland en de VSI vast te leggen, kon dit punt bij de instructie voor de 
onderhandelingsdelegatie op dat moment beperkt worden gehouden. Op 20 
maart 1948 hebben de ministers Lieftinck en Götzen een commissie, bestaan
de uit ambtenaren van verschillende departementen en vertegenwoordigers 
van de Ondernemersraad van Nederlands-Indië, geïnstalleerd die opzet en 
inhoud van een toekomstige overeenkomst op financieel-economisch gebied 
tussen Nederland en de VSI moest voorbereiden. De urgentie van deze 
commissiearbeid was alleen maar toegenomen, toen tezelfdertijd sprake was 
van een omvangrijke dollarlening van de Eximbank ten behoeve van de re
constructie van Indonesië met de daaraan gekoppelde vraag naar de gebrui
kelijke moederlandse garantie (ontgaan via de "tin-pledge", zie Band B, pp. 
1208-1209). Op 7 mei 1948 zou deze commissie met haar werk gereed komen. 
Een volledige instructie heeft de Nederlandse delegatie in Indië, ten tijde van 
Van Vredenburch, nimmer ontvangen, maar de belangrijkste onderdelen er
van (Unie met voorstellen voor militaire samenwerking, de VSI, ontwerp
overeenkomsten op financieel-economisch terrein tussen Koninkrijk en VSI) 
zijn toch wel gereed gekomen, al heeft het overleg aan Nederlandse kant - 
met name binnen het College van Negenmannen over de Unie - sterk vertra
gend gewerkt.1290

Hoewel de besluitvorming over de Unie van groot belang was, begreep 
men aan Nederlandse kant ook wel dat in de onderhandelingen met de Re-
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publiek de toekomstige staatkundige structuur slechts zijdelings ter sprake 
zou moeten komen. Men moest volgens Beel zich zelfs hoeden om met de 
Republiek over die nieuwe rechtsorde uitvoerig te gaan spreken, omdat de 
rest van Indonesië zich dan buitengesloten zou kunnen achten en bovendien 
de betekenis van de RTC zou kunnen worden aangetast. Aan de andere kant 
diende de politieke overeenkomst tussen Nederland en de Republiek alle 
beginselen van de nieuwe rechtsorde - met alle consequenties daarvan voor 
de positie van de Republiek en het Nederlands gezag in de overgangstijd - 
vast te leggen. Dat toetreding van de Republiek tot de pre-federale regering 
alleen kon geschieden na sluiting van een dergelijke politieke overeenkomst, 
sprak eigenlijk vanuit de Nederlandse zienswijze vanzelf, maar was nog eens 
aan Batavia als afzonderlijke instructie doorgegeven.1291 Hoofddoel van de 
onderhandelingen met de Republiek moest dan ook, zoals Jonkman het in 
het kabinetsberaad van 3 maart 1948 formuleerde, zijn het bijleggen van het 
conflict en het verkrijgen van de nodige waarborgen, dat de Republiek ten 
spoedigste afstand zou doen van allerlei met de Nederlandse soevereiniteit 
strijdige bevoegdheden. Men kon dan twisten over de termen, waarin de 
Nederlandse visie aan de Republiek zou worden voorgelegd. Van Vreden
burch vond het uit oogpunt van taktiek bij de onderhandelingen gewenst 
tegenover de Republiek via de CGD zo hoog mogelijk van de toren te blazen 
om datgene binnen te halen wat voor Nederland nog redelijk aanvaardbaar 
kon zijn, terwijl de PvdA-ministers Jonkman, Drees en Mansholt er de voor
keur aan gaven tegenover de Republiek een minder scherpe toon aan te 
slaan om toch hetzelfde te kunnen bereiken (bijvoorbeeld het invoegen van 
de republikeinse buitenlandse betrekkingen in het groter geheel). Men liet 
dit echter toch over aan de onderhandelaars. Als de onderhandelingen maar 
zo spoedig mogelijk zouden kunnen worden beëindigd en de RTC zou kun
nen worden begonnen, aldus rondde Beel dit beraad af.1292

In de besluitvorming van de regering over de instructie voor de onder
handelingsdelegatie in Indië heeft Beel een grote en verrassende rol ge
speeld. Zeker met zijn pleidooi voor een Unie van beperkte opzet, op basis 
van werkelijke vrijwilligheid van de beoogde Uniepartners, was Beel boven 
zijn eigen partij uitgegroeid. Met dit pleidooi, dat een einde zocht te maken 
aan de discussie over het meest omstreden onderdeel van de nieuwe rechts
orde, legde Beel getuigenis af van de ontwikkelingen die hij in een half jaar 
had doorgemaakt. Was hij in augustus 1947 nog de drijvende kracht in het 
kabinet geweest om conform de wens van zijn politieke groepering in Indië 
na de beperkte militaire actie verder tegen Djocja door te tasten teneinde het 
"werkelijke Linggadjati" gestalte te doen geven, sedertdien heeft Beel oog 
gekregen voor de complexe realiteit van de Indonesische kwestie en zich met 
de trekken van een staatsman bezorgd getoond voor het succes van de Indië- 
politiek van zijn kabinet. Beel heeft de consequenties getrokken uit de be
sluiten van eind augustus 1947 om voorlopig militair pas op de plaats te ma
ken en de bemoeienis van de VR te aanvaarden. Het door hem in de Staats-
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commissie tot (partiële) herziening van de Grondwet (mede) verdedigde 
standpunt om de Grondwet slechts "open te breken" voor de nieuwe rechts
orde van het Rijk zonder een nadere invulling van die rechtsorde in de 
Grondwet vast te leggen (het zogeheten negatieve voorstel, zie in dit boek 
Band C, hoofdstuk XV.a, pp. 2192-2195) was een wijs voorstel, omdat aldus 
ruimte werd gelaten voor de resultaten van de rijksconferentie (of RTC) en 
tegelijk bevoogding werd vermeden. Helaas heeft dit voorstel moeten wijken 
voor een "positief" ontwerp op basis van hetgeen inmiddels over die rechts
orde met de betrokken partijen was overeengekomen, omdat alleen zo de 
vereiste meerderheid in de Kamers verzekerd was (februari-maart 1948). Zo 
heeft Beel kennelijk ook zijn eigen ervaringen in Indië (jaarwisseling 
1947/1948) en de resultaten van de onderhandelingen op de Renville ver
werkt tot een standpunt over de prioriteiten in de nieuwe rechtsorde, die 
naadloos aansloten op die van minister Jonkman: opbouwen van een stevige 
federatie in Indonesië, zoals nog eens bevestigd in de Renville-beginselen, 
verbonden in een - vooral op financieel-economisch gebied - effectieve Unie 
van beperkte opzet met het Koninkrijk-nieuwe-stijl. Dat hij daarmee de wen
sen van zijn politieke toeverlaat Romme trotseerde, moet Beel onderkend 
hebben. Er zijn goede gronden om aan te nemen dat Beel overwogen heeft 
dat het voor partij en land beter was bij de snel naderbij komende verkiezin
gen te kunnen wijzen op resultaten in de Indonesische kwestie dan op begin
selen.1293 Dat die resultaten wellicht snel konden worden geboekt, was de 
algemene verwachting binnen de regering in februari-maart 1948, ook al had 
de regering in enkele zaken van de Indonesische kwestie (steun aan de deel
statenpolitiek van Van Mook, geen vertegenwoordiging van de Republiek in 
de pre-federale regering zonder algeheel politiek akkoord) beslissingen ge
nomen die weinig gericht leken te zijn op verzoening in de Indonesische 
kwestie.

Op 4 maart 1948 vertrok Van Vredenburch met de nodige stukken naar 
Indië, waarvan een deel nog niet kon worden gebruikt in afwachting van de 
commentaren van de Nederlands-Indische regering, de "federalen" en het 
College van Negenmannen. De bedoeling was dat Neher, na op de hoogte te 
zijn gesteld door Van Vredenburch, richting Nederland zou reizen om zijn 
visie op de Indonesische kwestie, die inzake de Unie overigens niet zozeer 
verschilde met die van Van Vredenburch, over te brengen.1294 Van Vreden
burch moet toch als een enigszins tevreden man zijn afgereisd naar de Oost. 
De discussie in de VR over de bevoegdheden van de CGD en het geredeka
vel in Den Haag over de instructie had hem er aanvankelijk toe gebracht zijn 
omgeving te laten weten dat hij alleen wilde terugkeren naar zijn post in 
Batavia, indien de regering het been stijf zou houden inzake de bevoegdhe
den van de CGD, de instructie op hoofdlijnen was vastgesteld en een besluit 
was gevallen wie de koers in de onderhandelingen zou bepalen. Als er geen 
beslissingen werden genomen bleef volgens Van Vredenburch alleen nog 
een tweede politiële actie of abandonnering van Indië over.1295 Handig
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manoeuvreren van Van Kleffens heeft ervoor gezorgd dat de CGD, die men 
zoveel mogelijk buiten de eigenlijke onderhandelingen wilde houden, door 
de VR niet met bijzondere bevoegdheden werd uitgerust, terwijl het Neder
landse kabinet temidden van een baaierd aan problemen een zeldzame 
doortastendheid in de besluitvorming over de Indonesische kwestie - onder 
druk van Beel en Jonkman gezamenlijk - aan de dag heeft gelegd. Het kabi
net liet Van Vredenburch ook de vrije hand in zijn door hem bepleite taktiek 
tegenover de Republiek. Ten overvloede heeft Beel later nog eens aan Van 
Vredenburch laten weten dat in de onderhandelingen alleen de officiële de
legatie het voor het zeggen had en wel langs de door Van Vredenburch aan
gegeven straffe lijnen. Van Vredenburch had zijn zin.1296

Hoewel de situatie voor Nederland in de Indonesische kwestie begin 1948 
er niet slecht voor stond en Van Vredenburch met de gewenste instructies en 
bevoegdheden op zak derhalve optimistisch kon zijn over de voor Neder
land gunstige afloop ervan, waren er voor Nederland ook minpunten te no
teren. Dat het Renville-pakket door de Republiek was aanvaard en door de 
nieuwe regering-Hatta blijkens allerlei berichten en contacten zou worden 
nagekomen, was voor Nederland een pluspunt. Dat de Veiligheidsraad van 
de V.N. de opdracht van de CGD had gecontinueerd, maar niet had uitge
breid, was voor Nederland een meevaller geweest. De Republiek stond on
der druk, niet in het minst op economisch gebied, doordat Nederland mid
dels de status-quo-regeling voor enige tijd kon beschikken over de meest 
waardevolle gebieden van Java en Sumatra. Politiek verkeerde de Republiek 
bovendien in een crisis. Tegenover al deze voor Nederland in de gegeven 
omstandigheden niet ongunstige ontwikkelingen, vormde de rusteloze deel
statenpolitiek in het door het Nederlandse gezag bezette republikeinse ge
bied het belangrijkste minpunt. Aan Nederlandse kant lijkt deze kleine- 
deelstatenpolitiek vooral ingegeven te zijn door een begrijpelijke - want 
vooral politiek gewenste - overschatting van de deelstaat-bewegingen en 
door een daarmee samenhangende onderschatting van de ware drijfveren 
van de "federalen", die evenals de republikeinen streefden naar de onafhan
kelijkheid, zij het langs de paden der geleidelijkheid en met de nodige voor
zichtigheid om een machtsoverwicht van de Republiek te voorkomen. Met 
deze deelstatenpolitiek maakt het Nederlandse bewind in Indië zich echter 
buitengewoon kwetsbaar. Die politiek kon door de Republiek gemakkelijk 
worden aangegrepen als schending van de Renville-aispraken over het hou
den van plebiscieten als basis voor de politieke keuze in dit gebied. Zo had 
premier Hatta voor radio-Djocja aan de vooravond van de derde West-Java- 
conferentie (23 februari-5 maart 1948) het Nederlands beleid bij deze confe
rentie geanalyseerd als een poging om het betrokken gebied van de Repu
bliek af te scheiden. Dat het Nederlandse gezag bijna de helft van de afge
vaardigden naar deze conferentie had aangewezen, noemde hij een treffend 
bewijs daarvoor.1297 Dat de landvoogd Madoera (na Oost-Sumatra, 25 de
cember 1947) op 20 februari 1948 als "negara" had erkend, was eveneens ko-
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ren op de republikeinse molen. De republikeinse klacht over het Nederland
se optreden in deze gevallen voor het forum van de VR had, zoals beschre
ven, geleid tot de VR-resolutie van 28 februari 1948 met betrekking tot de po
litieke ontwikkelingen op West-Java en Madoera. Het eerste wat de CGD in 
haar nieuwe samenstelling in Indië ondernam was dan ook uitvoering geven 
aan deze VR-resolutie. Beide partijen werden met vragen, te beginnen over 
de ontwikkelingen op West-Java, bestookt ter voorbereiding van rapportage 
aan de VR.1298 Dat het Nederlandse gezag zich met deze vormen van de 
deelstatenpolitiek in bezet gebied in Indië kwetsbaar had gemaakt, was ook 
in Nederland niet onopgemerkt gebleven. Al eerder is gewezen op de activi
teiten van het PvdA-Tweede Kamerlid Joekes in het debat over de regerings
verklaring van 13 januari 1948 om de kwestie-Madoera aan te kaarten; in dit 
debat had het liberale Kamerlid Vonk het zogeheten plebisciet op dit eiland 
gehekeld. Op 24 februari 1948 had het PvdA-Tweede Kamerlid Goedhart 
naar aanleiding van de derde West-Java-conferentie de regering schriftelijk 
gevraagd of de "politiek van kleine staten" in Indonesië de overeenstem
ming, die op de Renville was bereikt, niet in gevaar bracht; een dag later 
vroeg Joekes of de regering de verklaring tot autonome politieke eenheid 
van het eiland Madoera niet in strijd achtte met diverse punten uit het Ren
ville-pakket De regering antwoordde dat met een en ander zuiver tegemoet 
was gekomen aan de wens van de plaatselijke bevolking, maar tekende daar
bij wel aan dat "de thans aanvaarde regelingen aan een latere volksuitspraak 
onderworpen zullen zijn". In deze zin werd ook Van Mook voor de nadere 
toelichting op de betrokken gebeurtenissen geïnstrueerd.1299 Het Eerste Rap
port van de CGD over de politieke ontwikkelingen op West-Java (schets van 
de drie West-Java-conferenties) werd op 23 april 1948 uitgebracht, gevolgd 
door een tweede rapport (schets van de ontwikkelingen sedert de verzelf
standiging van West-Java als "negara" op 24 april 1948) op 2 augustus 1948. 
Het rapport van de CGD betreffende Madoera werd op 18 mei 1948 aan de 
VR aangeboden.1300 Het eerste West-Java-rapport en het Madoera-rapport 
zouden met het tweede interimrapport van de CGD over het verloop van de 
onderhandelingen in Indonesië aan de orde komen in de VR-debatten, die in 
de periode 10 juni-29 juli 1948 aan de Indonesische kwestie waren gewijd. 
Op die debatten in de VR zal nog worden teruggekomen.1301

Vervolgens richtte de aandacht van de CGD zich op de uitwerking van het 
Renville-pakket, waarvoor de VR het mandaat van de CGD bij resolutie had 
verlengd. De nieuwe bemanning van de CGD had in de eerste inmiddels 
gelegde contacten met de nieuwe bewindvoerders in Djocja geconstateerd 
dat het goede moment voor een politiek akkoord aanwezig was. Het had er 
alles van dat de Republiek inderdaad de Renville-afspraken wilde nakomen 
en bereid was op allerlei tekenen van haar zelfstandigheid af te dingen.1302 
De Republiek heeft zich blijkbaar gedrongen gezien zich cooperatief op te 
stellen, vooral jegens de CGD. Zulks bleek onder meer uit de verklaring van 
de republikeinse regering, overgebracht op 21 februari 1948 aan de CGD, dat
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Op uitnodiging van de luitenant-gouverneur-generaal dr.H.J. van Mook (links) vond op 12 
maart 1948 in het paleis van de landvoogd in Batavia een bespreking plaats met de premier 
van de Republiek Indonesia, drs. Mohammad Hatta (rechts), in aanwezigheid van de Gede
legeerde van het Opperbestuur, L. Neher. (Foto ANP)

"Ik vroeg Van Mook of hij voornemens was een verslag van het besprokene te dicteren, hetgeen voor 
degenen die straks de onderhandelingen moesten voeren van nut zou kunnen zijn. Dat bleek niet het 
geval te zijn; wel zou aan de regering een kort telegram met de voornaamste inhoud van het besproke
ne worden verzonden. De instructie voor de gedelegeerden van het opperbestuur bepaalde dat deze 
gelijke rang en waardigheid als ministers zouden bezitten en dat de stijl van hun overleg met de luite
nant-gouverneur-generaal collegiaal zou zijn. 'In de praktijk hebben wij steeds alle zaken van beteke
nis gezamenlijk beslist,' zegt Van Mook in zijn boekje Indonesië, Nederland en de wereld. In deze 
periode merkte ik er niet veel van." (Uit: Den Haag antwoordt niet. Herinneringen van 
Jhr.Mr.H.F.L.K. van Vredenburch, p .3 4 6 )
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amnestie werd verleend aan de republikeinse ambtenaren die in Nederland
se dienst waren getreden. Weliswaar ging het hier om een zaak die bij de 
Republiek uit nood was geboren - de Republiek was niet in staat de betrok
ken ambtenaren te onderhouden en derhalve tegen te houden dat deze 
ambtenaren hun diensten aan het nieuwe gezag uit nooddruft aanboden -, 
maar het gebaar was significant na de aanvankelijke opdracht tot een hou
ding van non-coöperatie.1303 In dit door de CGD optimistisch beoordeelde 
klimaat achtte Van Mook het gewenst om, anders dan aanvankelijk beoogd, 
de besprekingen met de Republiek op hoofdpunten maar zo snel mogelijk te 
starten. Contacten met een adviseur van de republikeinse onderhandelings
delegatie hadden Van Mook ertoe gebracht voort te bouwen op het door 
Hatta genomen initiatief tot direct contact met het Nederlands gezag. Zoals 
eerder beschreven heeft het Nederlands gezag dit initiatief, gericht op de re
publikeinse inbreng in de vorming van de pre-federale regering, gemeend te 
moeten afwijzen, aangezien er nog geen politiek akkoord op tafel lag. Deze 
afwijzing sloot echter direct contact, gericht op het bereiken van een dergelijk 
akkoord, natuurlijk niet uit. Van Mook nodigde derhalve Hatta voor een ge
sprek uit, waarop Hatta prompt positief reageerde.1304 Op 12 maart 1948 
vond dit onderhoud, in aanwezigheid van Neher, plaats, derhalve na de in
stallatie van de pre-federale regering waarvan de Republiek voorlopig was 
uitgesloten. Kennelijk was de Republiek bereid over dit probleem heen te 
stappen. Wél is in dit onderhoud gesproken over de vertegenwoordiging 
van de Republiek in die regering, indien de Republiek na een politiek ak
koord zou worden toegelaten. Verder zijn de buitenlandse betrekkingen van 
de Republiek, de eenheid van munt in de federatie, de centrale controle op 
deviezen en im- en exporten en de Iegerkwestie aan de hand van de voor
stellen van de Nederlandse regering van 27 mei 1947 aan de orde gekomen. 
De republikeinse premier zou geen moeite hebben gehad met de financiële 
punten en hebben aanvaard dat de TNI het "kernleger" van de federatie on
der een gecombineerde staf zou vormen. Moeilijker lag het punt van de bui
tenlandse betrekkingen, aangezien de Republiek in de nieuwe opzet slechts 
handelscommissarissen zou krijgen. Aan Nederlandse zijde was wel de be
reidheid getoond de pre-federale regering ook uit te rusten met de zorg voor 
de buitenlandse betrekkingen, waarin dan de republikeinse relaties zouden 
kunnen worden ingebracht. Hier lag een gevoelig punt voor beide partijen, 
naar spoedig zou blijken.1305 Ook met de voorzitter van de republikeinse on
derhandelingsdelegatie, Moh. Roem, vond informeel overleg plaats.1306 Ge
constateerd moest worden dat er, zoals de CGD had beweerd, kennelijk kan
sen lagen om met déze republikeinen tot een akkoord te komen, zoals Neher 
ook overbracht aan het Nederlandse kabinet.1307 De vraag was wel: stak 
achter deze uiterlijke tegemoetkomendheid van Djocja ook de daadwerkelij
ke wens de Republiek in te passen in de nieuwe rechtsorde?

Deze informele contacten overbrugden de tijd, waarin beide partijen zich 
hebben gebogen over de instructies voor de onderhandelingsdelegatie. Ne-
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derland zou hier theoretisch in het voordeel moeten zijn, omdat door de na- 
tionaal-politieke begrenzingen voor de regering veel langer had moeten wor
den nagedacht over de vormgeving van de nieuwe rechtsorde. Praktisch was 
het echter niet gemakkelijk een nationaal-politieke consensus over die rechts
orde, met name over der Unie, op papier snel te bereiken. Voor de republi
keinen was het een groot probleem de koerswijziging ten gunste van de 
nieuwe rechtsorde, zoals die op de Renville in series beginselen was beves
tigd, onmiddellijk te vertalen in de nodige instructies voor de onderhande
lingsdelegatie, maar het is de Republiek gelukt het vooroordeel over de 
traagheid van de besluitvorming onder Indonesiërs te logenstraffen door 
eerder met alle voorstellen over een nieuwe rechtsorde op de onderhande
lingstafel te komen dan de Nederlanders. Dat was een prestatie. De Repu
bliek, die tot aan het Renvïlle-pakkeX. de federatieve gedachte niet serieus had 
genomen en de Unie in "zware" versie had beschouwd als een Nederlandse 
koloniale truc, stond immers plotseling voor het vraagstuk de eigen wensen 
ten aanzien van de nieuwe rechtsorde ter voorbereiding van de nieuwe poli
tieke onderhandelingen in het kader van het Renville-ipakket te formuleren. 
In het bijzonder moest worden nagedacht over het vraagstuk welke gevolgen 
de aanvaarding van de VSI als tehuis van de Republiek-als-deelstaat zou 
hebben en welke bevoegdheden die de Republiek zich had aangematigd 
zouden moeten worden overgedragen aan de federatie. Op 9 maart 1948 
vond een gemeenschappelijke vergadering van het kabinet en de onderhan
delingsdelegatie van de Republiek plaats over de nieuwe rechtsorde ten be
hoeve van de instructie voor de onderhandelingen.1308 Het overleg heeft er
toe geleid om inzake de VSI het accent te leggen op enerzijds versterking van 
het Indonesisch element en het verzwakken van de (pro-)Nederlandse in
vloeden in de VSI en anderzijds de doordringing van de nationalistisch-re- 
publikeinse gedachte in de VSI. Blijkens de voorstellen van de republikeinse 
delegatie van maart 1948 met betrekking tot de inrichting van de VSI dien
den bijvoorbeeld de belangrijkste functies in federatie en deelstaten te wor
den bekleed door Indonesiërs en moest secessie worden uitgesloten, alsook 
beslissingen over lidmaatschap en grondgebied van federatie en deelstaten 
te worden genomen door de VSI. Daarnaast wenste de Republiek dat in de 
grondwet van de VSI aansluiting werd gezocht bij een aantal economische 
beginselen van de republikeinse grondwet, die voorzagen in staatsbeheer 
van land, water, de nationale rijkdommen en van de belangrijkste industrie
takken en in coöperatief beheer van de overige nijverheid. Verder werd ge
pleit voor het Bahasa Indonesia als nationale taal naast het gebruik van de lo
kale talen en voor de keuze van de (republikeinse) rood-witte vlag als natio
nale vlag. De VSI zouden uiteraard soeverein moeten zijn op terreinen als 
buitenlandse betrekkingen en defensie, maar dit sloot samenwerking op de
ze terreinen in Unieverband niet uit.1309 Aan de Unie heeft de Republiek 
minder aandacht besteed dan aan de federatie: de Unie kwam letterlijk op de 
tweede plaats. Hoe de Republiek over het belang van de diverse onderdelen
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van de nieuwe rechtsorde dacht, bleek genoegzaam uit haar standpunt dat 
de verlening van soevereiniteit door Nederland aan de VSI op 1 januari 1949 
voorrang had op de vestiging van de Unie die later kon volgen.1310 Het Unie- 
voorstel van de Republiek oogde op het eerste gezicht overigens niet slecht 
als uitgangspunt voor een akkoord met Nederland: zoals op het terrein van 
de federatie knoopte de Republiek vrij letterlijk aan bij hetgeen het Akkoord 
van Linggadjati op dit punt had geformuleerd. Een addertje onder het gras 
stak wel in het republikeinse voorstel om de regeringen van Nederland en 
van de VSI aan te duiden als organen van de Unie, waarmee het volkenrech
telijke karakter en de "lichte" vorm van de Unie tussen twee soevereine sta
ten zou worden geaccentueerd.1311 In het Akkoord van Linggadjati was in 
art. 7.1 nog sprake van de eigen organen van de Unie. Ook wenste de Repu
bliek bij geschillen tussen de Unie-partners internationale bemoeienis in te 
roepen: bij elk geschil zouden de twee Unie-partners een voorzitter voor het 
paritair samen te stellen Unie-hof van buitenlandse nationaliteit moeten kie
zen, toegerust met een doorslaggevende stem; mochten de twee Unie-part
ners niet tot een besluit over de keuze van de voorzitter kunnen komen, dan 
moest de keuze worden overgelaten aan de president van het Internationale 
Gerechtshof. Maar verder week het republikeinse voorstel voor de Unie in 
formuleringen niet zo veel af van hetgeen aan Nederlandse kant op basis van 
de samenwerkingsgedachte door Van Vredenburch over de Unie was bepleit 
en in grote lijnen ook wel door "Den Haag" was geaccepteerd.1312 De ver
schillen zaten eerder in de bedoelingen, zoals die in het voorstel van de Re
publiek over de organen van de Unie tot uiting kwamen: voor de Republiek 
was de samenwerkingsgedachte het maximum, voor Nederland het mini
mum, waarbij de Nederlands-Indische regering in de persoon van Van Mook 
een middenstandpunt innam dat de Indonesische onverschilligheid voor de 
Uniegedachte weerspiegelde.1313 Van Mook zou de republikeinse voorstellen 
voor de Unie dan ook als "niet zo gek" betitelen. Het was voor hem een re
den te meer bij Beel er nog eens op aan te dringen dat aan Nederlandse kant 
het accent meer gelegd zou worden op het bereiken van overeenstemming 
met Indonesië dan op het uitoefenen van gezag: "Men hebbe dus in Holland 
af en toe geduld en men legge zich niet vast op daar gevormde opinies, 
voordat een werkelijk overleg met dit land kan hebben plaats gevonden".1314

Nadat beide partijen zich hadden voorbereid, kon op 18 maart 1948 de 
belangrijkste commissie in de onderhandelingen tussen Nederland en de 
Republiek, de politieke, voor het eerst bijeen komen. Dat betekende dat ruim 
twee maanden sedert de Renui/Ze-plechtigheden van 17 januari 1948 waren 
verstreken, alvorens de werkelijke onderhandelingen tussen Nederland en 
de Republiek zijn gestart. De partijen verdachten elkaar ervan een vertra- 
gingstaktiek te volgen, maar opgemerkt is al dat beide partijen de tussenlig
gende tijd hebben benut om de benodigde instructies zoveel mogelijk rond te 
krijgen. Beide partijen konden dan ook de nodige "papers" op tafel leggen 
over de aanloop tot en realisatie van de nieuwe rechtsorde, zij het dat Ne-
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derland op achterstand bleek te staan inzake de visie op de Unie. De CGD 
heeft zich aanvankelijk beperkt tot het in goede banen leiden (agenda, se
cretariaat, bijstand) van het onderhandelingsproces, dat overigens ook in 
subcommissies of in directe contacten tussen (leden van) de onderhande
lingsdelegaties zonder CGD-vertegenwoordiging zou plaatsvinden.1315 Van 
deze lijn zijn de Amerikaanse en Australische CGD-leden pas afgeweken, 
toen zij concludeerden dat de onderhandelingen na enkele maanden in een 
impasse waren gekomen en zij meenden in overeenstemming met hun op
dracht zelf met voorstellen te moeten komen ter oplossing van het geschil. 
Zoals nog zal worden beschreven hebben Dubois en Critchley begin juni 
1948 een voorstel op tafel gelegd, dat evenwel als niet-CGD-stuk en vanwege 
de inhoud door Nederland - anders dan de Republiek - is geweigerd als ba
sis voor onderhandelingen. De impasse in de onderhandelingen tussen Ne
derland en de Republiek ter uitwerking van het Renville--pakket duurde ver
volgens voort: in Nederland zou vanaf 7 augustus 1948 een nieuw kabinet 
zich buigen over de vraag hoe op dit punt de erfenis van het kabinet-Beel 
moest worden aangepakt.

De Nederlandse delegatie diende op 18 maart 1948 ter vergadering twee 
"working papers" in, één over de weg waarlangs de beëindiging van het ge
schil kon worden bereikt en één over de VSI. Het eerste stuk noemde als doel 
van het te sluiten akkoord de inpassing van de Republiek en haar organen in 
de federatie en gaf voor deze geleidelijk gedachte inpassing de nodige lijnen 
aan, waarbij op instigatie van de onderhands ingelichte Dubois het opgeven 
van de buitenlandse betrekkingen door de Republiek ten gevolge van de 
aanvaarding van de Renville-beginsélen centraal was gesteld. Hoewel in de 
Nederlandse visie een uitgewerkt politiek akkoord met de Republiek voor
waarde zou moeten zijn voor de toetreding van de Republiek tot de federa
tie, hadden de Nederlanders zich in dit eerste stuk beperkt tot de gevoelige 
kwestie van de buitenlandse betrekkingen. De opheffing van de TNI alvo
rens het op de Renville voorziene plebisciet ter afbakening van de deelstaten 
op Java, Sumatra en Madoera zou kunnen worden gehouden, waarna een 
senaat (vertegenwoordiging deelstaten) en een volksvertegenwoordiging 
van de VSI zouden kunnen worden gevormd, kwam hierin niet voor, al be
trof het een voor de Nederlanders vanzelfsprekende voorwaarde. Deze 
voorwaarde kon geacht worden ingesloten te zijn in de benadrukking van de 
Nederlandse soevereiniteit tot de overdracht ervan aan de VSI en van de 
status van de Republiek als deelstaat van de federatie. Duidelijk was wel dat 
Nederland er op uit was om onder Nederlandse soevereiniteit in de pre- 
federale fase de federatie te doen vestigen. Het tweede stuk dat de Neder
landse delegatie op tafel legde, behelsde dan ook een opsomming van de 
hoofdlijnen van de voorziene VSI, waarin de bepalingen van het Akkoord 
van Linggadjati en van de Renville-beginselen hierover nog eens waren ver
werkt. Met klem werden de buitenlandse betrekkingen, de defensie en de 
voornaamste financieel-economische aangelegenheden (waarmee de Neder-
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landers ongetwijfeld doelden op de munt en het deviezen- en handelsver
keer) samen met de zaken, die de relaties tot de Unie en tot de deelstaten 
betroffen, voor het gezag van de VSI gereserveerd.1316 Deze discussiestukken 
waren natuurlijk op veel punten vrij vaag gehouden en boden de nodige 
ruimte voor overleg. Dat overleg werd trouwens - onder druk ook van de 
CGD - eveneens op informele wijze gevoerd, zoals tussen Van Vredenburch 
en Roem op 19 maart 1948. Uit dat overleg kwam al naar voren dat de Repu
bliek weliswaar de federatie wilde aanvaarden, maar dan wel in de te Ling
gadjati overeengekomen gedaante (Java, Sumatra en Madoera). Van Neder
landse kant is gestipuleerd dat de vrije bevolkingsuitspraak ook zou worden 
gevraagd van door de Republiek gecontroleerd gebied. Te voorzien was dat 
de plebiscietafspraken uit het Renville-pakket wel eens van cruciaal belang 
zouden kunnen worden.1317 Aan Nederlandse zijde werd in ieder geval ge
toond dat men op wilde schieten.1318 De republikeinse delegatie bleef be
paald niet achter en kon enkele dagen later twee "working papers", over de 
VSI en de Unie, op de vergadering van de Politieke Commissie van 23 maart 
1948 overleggen, waarvan de inhoud in grote lijnen al eerder is weergege
ven. Belangrijk was vooral dat de Republiek een voorsprong had genomen 
op de Nederlanders door een schets van de Unie over te leggen, die in Ne
derland nog steeds voorwerp van moeizame discussie in het College van 
Negenmannen was. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag 
was men terecht bezorgd over de aantasting van het prestige van Nederland 
door deze achterstand. Op de Renville was immers van Nederlandse kant 
verzekerd dat men onmiddellijk met de onderhandelingen kon beginnen, 
maar men was aan Nederlandse kant na bijna drie maanden minder ver dan 
de republikeinen. Daarnaast produceerde de republikeinse delegatie een 
nota, waarin commentaar werd gegeven op de Nederlandse stukken. Cen
traal daarin stond de vraag wat de Politieke Commissie volgens de Repu
bliek moest doen. Deze commissie moest naar de opvatting van de republi
keinen, anders dan de Nederlanders hadden voorgesteld, eerst de hoofdlij
nen van de nieuwe rechtsorde bespreken in plaats van de wijze waarop de 
Republiek moest worden ingepast in de federatie. Concreet werd gesteld dat 
de Republiek haar buitenlandse betrekkingen niet wilde opgeven voor toe
treding tot de bestaande pre-federale regering, maar pas nadat het Konink
rijk op het gebied van de buitenlandse betrekkingen aan een "echte" voorlo
pige regering de vrije hand had gegeven. Verder werd de plebiscietregeling 
slechts van toepassing verklaard voor de door Nederland bezette 
(republikeinse) gebieden. De plebiscieten moesten worden gehouden binnen 
zes maanden na de Renville-overeevkomsten, een standpunt dat gewoon niet 
strookte met de tekst van het betreffende additionele (politieke) beginsel uit 
het Renville-pakket (6 tot 12 maanden na de Renville-overeenkomsten).1319 
Van Vredenburch zou dan ook in de stuurgroepvergadering van 5 april 1948 
de plebiscietregeling en de buitenlandse betrekkingen als de voornaamste 
geschilpunten tussen beide partijen op dat moment aanduiden. Aan Neder-
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landse zijde was men op de hoogte dat Djocja diplomatieke vestigingen in 
Egypte en Birma overwoog, zodat Van Vredenburch voorstelde de buiten
landse betrekkingen van de Republiek in de politieke commissie bij voorrang 
aan de orde te stellen, tenzij de republikeinse delegatie kon verzekeren dat 
de regering te Djocja geen verdere diplomatieke vestigingen op het oog had. 
Roem kon hem bij die gelegenheid geen bevredigend antwoord, maar twee 
dagen later namens zijn regering de verlangde verzekering wél geven.1320

De genoemde republikeinse stukken en het gedrag van de republikeinen 
vertolkten duidelijk de overtuiging in het andere kamp, dat - anders dan aan 
Nederlandse zijde ingeschat - de positie van de Republiek gegeven de inter
nationale context sterk was. Daarbij werd vooral gedacht aan een mogelijk
heid op een keer ten goede in de houding van de V.S. jegens de Republiek in 
het kader van de verzekering van het westers bolwerk tegen het communis
me (Truman-doctrine, 1947). De Oost-West-tegenstelling was immers juist 
begin 1948 (Duitse kwestie; Coup van Praag, februari 1948) aangescherpt. De 
tijd kon derhalve in het voordeel van Djocja werken. De Republiek behoefde 
niet geheel en al te buigen, al werd in Djocja wel de lijn aangehouden om 
zich coöperatief te tonen. Dit was tot uiting gekomen in de al eerder ge
noemde tegemoetkomende stukken over de hoofdlijnen van de te vormen 
federatie en Unie, alsook in de discussies over financieel-economische aan
gelegenheden. De geschilpunten zaten in de begrenzingen waarbinnen de 
Republiek tot de federatie zou toetreden en in de interpretatie van de Ne
derlandse soevereiniteit in de overgangstijd en van de Unie-samenwerking, 
maar daarover moest nog onderhandeld worden. In geen geval dienden vol
gens de republikeinse analyse van het voorjaar 1948 de Nederlanders de no
dige voorwendsels, bijvoorbeeld voortgaande guerilla-aanvallen, gegeven te 
worden voor een verdere militaire actie tegen Djocja, waarvan terecht werd 
gevreesd dat een dergelijke "doorstoot" aan Nederlandse kant goed werd 
voorbereid.1321 Anderzijds werd aan republikeinse zijde beseft dat volstrekte 
rust ten voordele van de Nederlanders op economisch gebied kon werken, 
waardoor zij in aanmerking konden komen voor Amerikaanse financiële 
hulp. Voor de onderhandelingen werd als uitgangspositie gekozen meer te 
vragen dan werd gewenst, omdat de CGD de neiging zou hebben tussen de 
extreme posities het midden te kiezen.1322

Gelet op de door beide partijen ingediende stukken stelde de CGD voor 
om, gezien de vele punten waarin beide partijen overeenstemden, een aparte 
commissie de stukken te laten bestuderen met het doel vast te stellen waar 
nu precies de geschilpunten nog lagen. Met het oog hierop leek het de CGD 
gewenst om de interimperiode te verdelen in twee gedeelten, namelijk vóór 
en na het sluiten van een akkoord tussen Nederland en de Republiek 
(derhalve tussen aangelegenheden van tijdelijke en van blijvende aard, zoals 
de oplossing van de buitenlandse betrekkingen van de Republiek in die van 
de VSI).1323 De partijen stemden daarmee in .1324 Men ging aldus aan het 
werk.1325 Op 7 april 1948 kon worden geconcludeerd dat de buitenlandse
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betrekkingen van de Republiek en het plebiscietvraagstuk (datum; betrokken 
gebieden) de belangrijkste geschilpunten waren, naast zaken als het gezag 
gedurende de interimperode, de (wijze van) overdracht van bevoegdheden 
van het Koninkrijk aan een voorlopige federale regering, de zelfbeschikking 
van de VSI en de status van Nieuw-Guinea.1326 Men kon de vraag stellen of 
het mogelijk was, gezien deze verschillen van opvatting naast een lange lijst 
van punten waar men het over eens was, een politiek akkoord te kunnen be
reiken tegen 1 juli 1948 - zoals het Amerikaanse CGD-lid Dubois nog meende
- en alle stadia voor de invoering van de nieuwe rechtsorde achter de rug te 
kunnen hebben tegen 1 januari 1949.1327 Aan Nederlandse kant bespeurde 
men de neiging bij de republikeinen om toch de zaak te vertragen en zo de 
tegenpartij de schuld voor de niet-invoering van de nieuwe rechtsorde in de 
schoenen te kunnen schuiven, reden waarom druk op de ketel werd gezet. 
Aldus kon ook binnen de CGD steun voor Nederland worden verwor
ven.1328 Men had aan Nederlandse kant de indruk dat de Amerikanen op de 
genoemde belangrijkste geschilpunten de zienswijze van de Republiek niet 
steunden. Bovendien had de Republiek de ergernis van de CGD opgewekt, 
door gemaakte afspraken over het onderling verkeer te schenden.1329 Opti
mistisch zagen de leden van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie de 
voortzetting van de onderhandelingen vanaf 12 april 1948 te Djocja 
(Kalioerang) tegemoet. Van hun kant moeten de republikeinen gemeend 
hebben de Nederlanders op zoveel terreinen tegemoet te zijn gekomen, dat 
Djocja moeilijk beschuldigd kon worden van het opwerpen van blokkades. 
De uiterlijk fraaie bedoelingen over en weer konden eigenlijk alleen door on
gecontroleerde gebeurtenissen worden verstoord: de incidenten te Djocja bij 
de ontvangst van de Nederlandse delegatie voor de volgende ronde in het 
overleg zouden dit gevolg hebben.

Op maandagochtend 12 april 1948 was een speciale trein uit Batavia ver
trokken om de CGD, vrijwel de gehele delegatie van het Koninkrijk en een 
deel van de republikeinse delegatie met haar staven en met de nodige goede
ren en (luxueuze) proviand naar Djocja te brengen voor de voortzetting van 
de onderhandelingen. De trein kwam daar om circa acht uur in de avond bij 
duisternis aan. Het bleek dat een grote menigte van voornamelijk jongeren 
zich in het station en omgeving had verzameld, die het gemunt bleek te heb
ben op de Nederlandse delegatie, in het bijzonder op de Indonesische leden 
van deze delegatie. De menigte schreeuwde "merdeka" (vrijheid) en 
"boneka" (stroman). De republikeinse commissie van ontvangst bleek niet in 
staat de gemoederen, die waarschijnlijk bewust door tegenstanders van de 
regering-Hatta en diens "vervullings"-politiek waren opgehitst, tot bedaren 
te brengen. Het misbaar tegen de Nederlands-Indonesische gasten ging zelfs 
over in het uitdelen van vuist- en stokslagen en vervolgens in het bekogelen 
van de wachtende auto's met stenen en het bespuwen van de inzittenden. In 
de heksenketel, die de Nederlandse delegatie gelaten ongeveer drie kwartier 
heeft moeten verduren, hebben ook nog zakkenrollers hun slag weten te
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Kort voordat de fototoestellen van de persfotografen bij de rellen rond de aankomst van de 
Commissie van Goede Diensten, leden van de Voorlopige Federale Regering, de Neder- 
lands-Indonesische delegatie en een deel van de republikeinse delegatie per trein in Djocja 
in de avond van 12 april 1948 werden afgenomen, gelukte het een fotograaf een opname te 
maken onmiddellijk na aankomst van de delegatietrein op het station Toegoe in Djocja. De 
opname toont de grote menigte van voornamelijk jongeren, die aanvankelijk nog door de 
zichtbaar zwakke politieafzetting in bedwang kon worden gehouden bij het verlaten van het 
station door CGD-, VFR- en delegatieleden. Midden met handen op de rug: prof.dr.P.A. 
Hoessein Djajadiningrat, lid van de Voorlopige Federale Regering; rechts met armen in de 
zij: mr. Ali Sastroamidjojo, minister van Onderwijs van de Republiek Indonesia en sedert 
januari 1948 tevens lid van de republikeinse delegatie naar de Veiligheidsraad, die kort na 
dit moment het perron verliet en de leden van de delegatie van het Koninkrijk temidden van 
de steeds fanatieker wordende menigte opgeschoten knapen achterliet. (Foto ANP)
De ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie over het gebeurde in 
Djocja op 12 april 1948: zie ommezijde.
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Van Vredenburch over het incident te Djocja (zie foto ommezijde):

Gedelegeerde van het Opperbestuur en ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie 
Van Vredenburch was per vliegtuig naar Djocja gereisd en noteerde in zijn memoires het volgende 
over het voorgevallene in Djocja: "Ik stelde mij zo snel mogelijk op de hoogte van het voorgevallene en 
kwam daarbij tot de conclusie dat het incident ernstig had kunnen aflopen, maar dat alles achteraf ook 
weer niet te tragisch moest worden opgevat. De rel was natuurlijk op touw gezet, maar tevens uit de 
hand gelopen. Het ernstigste was dat Abdoelkadir en professor Djajadiningrat bespuwd waren, wat in 
het Oosten een der ernstigste beledigingen is, waardoor zij bovendien aan gezicht hadden verloren." 
(Uit: Den Haag antwoordt niet. Herinneringen van Jhr.Mr.H.F.L.K. van Vredenburch, p.358)
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slaan. Tenslotte kon men naar het conferentieoord Kalioerang vertrekken, 
waar alles rustig was. Op aandrang ook van de Indonesische leden van de 
Voorlopige Federale Regering heeft Van Mook, die het gebeurde onaan
vaardbaar vond, in overleg met Neher de delegatie telegrafisch teruggeroe
pen, al werd haar de ruimte gegeven de gevolgen van het incident zelf af te 
wegen en met Batavia tot wellicht andere conclusies te komen. De Neder- 
lands-Indische regering gaf op 14 april 1948 een communiqué uit, waarin 
melding werd gemaakt van het contact met de Nederlandse regering over de 
gevolgen van het incident en nadere stappen afhankelijk werden gesteld van 
het bericht van de delegatie. De republikeinse autoriteiten werden verant
woordelijk gehouden voor de veiligheid van leven en goed van de Neder
landse delegatie. De Nederlandse regering heeft van het overleg met 
"Batavia" over dit incident officieel melding gemaakt. Inmiddels had de Ne
derlandse delegatie over het gebeurde een officieel protest bij de CGD inge
diend en had, op instigatie van de sultan van Djocjakarta (bestuurder van het 
gebied), een gesprek plaats tussen de voorzitters van de beide delegaties, 
Abdulkadir en Roem, en leden van hun delegaties. De republikeinen boden 
hun verontschuldigingen aan en kondigden maatregelen aan om herhaling 
te voorkomen. Op verzoek van de Nederlandse delegatie heeft Roem hier
over een (schriftelijke) verklaring uitgegeven, gevolgd door een verklaring 
namens de sultan van Djocjakarta voor de radio. Deze republikeinse verkla
ringen en de rapportage door Abdulkadir en Van Vredenburch heeft de 
landvoogd besproken met de Voorlopige Federale Regering en Gedelegeerde 
van het Opperbestuur Neher, terwijl ook de regering in Den Haag op de 
hoogte werd gesteld. Hoewel de Nederlandse delegatie, in het bijzonder de 
Indonesische leden, er voorstander van was om het incident na de republi
keinse verontschuldigingen - juist ook om de goede wil tegenover de VR en 
de V.S. te tonen - voor gesloten te verklaren en dit standpunt nog eens door 
de haastig per vliegtuig naar Batavia afgereisde Van Vredenburch en Abdul
kadir persoonlijk is bepleit, heeft Van Mook toch gemeend van de Republiek 
een duidelijk teken van afkeuring te moeten vragen, juist ook in reactie op 
een poging van de CGD om via een verklaring het incident te Djocja te ba
gatelliseren om de besprekingen te redden. Op suggestie van de delegatiele
den is aan de Republiek gevraagd om maatregelen tegen de verantwoorde
lijke personen, restitutie van de ontvreemde voorwerpen en effectieve maat
regelen tegen ophitsende propaganda over de radio en in de pers. De twee 
partijen zijn eruit gekomen. Uit nader contact tussen de twee delegaties rolde 
op 18 april 1948 een gezamenlijk communiqué, waarin de republikeinse re
gering verklaarde geëigende maatregelen tegen de verantwoordelijke perso
nen te zullen nemen - een met het vervoer belaste secretaris van de republi
keinse delegatie en de hoofdcommissaris van politie te Djocja werden van 
hun functie ontheven - en de geleden materiële schade te vergoeden. Aan 
Nederlandse kant werd het incident hiermee als afgedaan beschouwd.1330
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Jonkman heeft in het kabinetsberaad van 19 april 1948 het besluit om de 
onderhandelingen voort te zetten het meest juiste genoemd. De positie van 
de Nederlandse delegatie was door het gebeurde zeker niet verslechterd. Te
genover de slechte beurt van de Republiek had de Nederlandse regering 
door haar tegemoetkomende houding immers getoond dat het haar ernst 
was om met de Republiek spoedig tot resultaten te komen. Dat zou ongetwij
feld een goede indruk maken.1331 Aan de andere kant heeft de publiciteit in 
Nederland over deze affaire, hoe snel die ook weer wegebde, de nodige twij
fels gezaaid aan een goede afloop van de onderhandelingen met déze Repu
bliek. Men wist immers in Nederland niets van hetgeen achter de coulissen 
in Indië in vervolg op de Renville-onderhandelingen al had plaats gevonden. 
De enige berichten uit Indië zelf over de eerste maanden van 1948 hadden 
betrekking op de West-Java-conferentie en de installatie van de Voorlopige 
Federale Regering. Door het Djocja-incident moest de Republiek in de ogen 
van de Nederlandse bevolking wel de spelbreker lijken in de idylle van de 
nieuwe-rechtsorde-in-opbouw, die aan Nederlandse kant na de Renville- 
overeenkomsten met de afsluiting van de succesvolle conferentie met de 
West op 18 maart 1948 (Band C, hoofdstuk XIV.A.3, p. 2169) en met de in
diening van het wetsontwerp tot herziening van de Grondwet ter vestiging 
van die nieuwe rechtsorde op 2 april 1948 bij het parlement (Band C, hoofd
stuk XV.a, p. 2199) realiteit ging worden. De voortgang in de opbouw van de 
nieuwe rechtsorde is in de publiciteit begin 1948 overigens verdrongen door 
gebeurtenissen die de bewoners van de Lage Landen meer direct betroffen: 
de greep naar de macht in Tsjechoslowakije door de communisten (februari 
1948), de nationale maatregelen tegen het communistisch gevaar (zoals de 
regeringsmededeling van 12 maart 1948 betreffende de instelling van reser- 
vepolitie, zie Band C, hoofdstuk IX, par. Vl.b), het Verdrag van Brussel van 
17 maart 1948 (Band A, hoofdstuk II, par. Il.e) en de inwerkingtreding van de 
Marshall-hulp (radioredevoering van Lieftinck op 5 april 1948, zie Band B, 
hoofdstuk IV, par. V.3.c). Het is niet te verwonderen dat de hierna weer te 
geven discussies in de Eerste Kamer over de begroting van O.G. voor 1948, 
afgezien van de schrik over het incident te Djocja, deze rangorde in de aan
dacht weerspiegelden. Het nationale vraagstuk van de machtsvorming bij 
gelegenheid van de gevolgen van de herziening van de Grondwet voerde 
toen dan ook de boventoon.

d. Proeve voor een bredere coalitie: de Eerste Kamer over het Indië-beleid
Gegeven de aankondiging van de (partiële) herziening van de Grondwet 

ten behoeve van de invoering van de nieuwe rechtsorde binnen het Rijk op 
korte termijn en de daarmee samenhangende spoedig te verwachten ontbin
ding van de Kamers, verkiezingen en kabinetsformatie was het logisch dat - 
naarmate verwacht mocht worden dat dit alles nog in 1948 zou plaats vinden
- de aandacht van de politiek in Den Haag zich meer en meer ging richten op 
het verkrijgen van goede uitgangsposities bij de verkiezingen en de dan vol
gende kabinetsformatie. Aangezien de vernieuwing in de verhoudingen bin-
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nen en met Indonesië het belangrijkste onderdeel van die nieuwe rechtsorde 
zou betekenen, hield deze politieke overweging vanaf het najaar van 1947 - 
toen de (partiële) herziening van de Grondwet werd aangekondigd - in dat 
het standpunt tegenover de Indische politiek van de regering van beslissen
de betekenis zou kunnen worden, zowel tegenover de kiezer als tegenover 
de potentiële regeringspartners. In de Tweede Kamer had de liberaal H.A. 
Korthals bij gelegenheid van de Algemene Politieke Beschouwingen in het 
najaar van 1947 de gekwalificeerde meerderheidseis bij de herziening van de 
Grondwet dan ook in herinnering geroepen om de regering te wijzen op de 
groeiende machtsfactor van de oppositie bij de herziening van de verhou
ding binnen en met de overzeese gebieden.1332 Op haar beurt was de rege
ring de oppositie tegemoet gekomen door vertegenwoordigers van oppositie 
en coalitie uit te nodigen deel te nemen aan het overleg over een voorstel tot 
herziening van de Grondwet met het oog op de invoering van de nieuwe 
rechtsorde (Staatscommissie tot herziening van de Grondwet) en aan de 
vormgeving van de nieuwe relatie met de West (delegatie ter conferentie met 
de West). Deze tegemoetkomendheid jegens de oppositie heeft de regering 
benadrukt door een brede parlementaire vertegenwoordiging bij de voorbe
reiding van de nieuwe rechtsorde in en met Indonesië te scheppen in de 
vorm van het College van Negenmannen (beoogde delegatie voor de RTC 
met Indonesië). Het gevaar was niet denkbeeldig dat op deze wijze de rege
ring zich liet gijzelen door de oppositie ter rechterzijde (de CPN mocht alleen 
maar deelnemen aan de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet), 
ware het niet dat (delen van) de rechterzijde van de oppositie water in de 
wijn moest(en) doen om voor deelneming aan een toekomstige nieuwe coa
litie in aanmerking te kunnen komen. In de Staatscommissie tot herziening 
van de Grondwet hadden de vertegenwoordigers van de CHU en de libera
len de resultaten van het Indië-beleid van de regering (Malino, Linggadjati), 
mits in een of andere vorm aan Nederlandse kant via de Grondwet vastge
legd als uiterste grenzen voor de te sluiten overeenkomsten over de nieuwe 
rechtsorde (positief stelsel), dan ook op 19 februari 1948 willen aanvaarden, 
waartegenover alleen de ARP- en de CPN-vertegenwoordiger om uiteenlo
pende redenen verzet zouden aantekenen: Schouten (ARP) had de Unietaken 
nog uitgebreider in het aan de nieuwe rechtsorde te wijden hoofdstuk van de 
Grondwet (XIV) willen omschrijven, terwijl Stokvis (CPN) het voorstel van 
de Staatscommissie juist veel te positief geredigeerd achtte om te voldoen 
aan het vrijwillig karakter van de banden tussen het Koninkrijk en Indonesië 
(zie in dit boek Band C, hoofdstuk XV.a). Een blokkade tegen de regerings
politiek inzake Indië hebben CHU en VVD kennelijk niet willen opwerpen. 
Tegenover het electoraat zou het moeilijk zijn geweest deze te verantwoor
den, waar de overeenkomsten over de grote lijnen van de hervorming van 
het Rijk tussen dit deel van de oppositie en de coalitie groter waren dan de 
verschillen. Dat nam niet weg dat CHU en VVD hun bezwaren tegen onder
delen van de Indië-politiek van deze regering - in het bijzonder de aanpak
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van de Republiek - hielden, alleen waren zij erop uit invloed op dat beleid en 
andere sectoren te verwerven en het regeringsbeleid aldus naar het midden 
bij te sturen, waar de ARP en de CPN besloten hadden juist voor dat beleid 
geen enkele medeverantwoordelijkheid te willen dragen. De voor de herzie
ning van de Grondwet vereiste gekwalificeerde meerderheid was in ieder 
geval door de houding van CHU en VVD in beginsel verzekerd.

De Eerste Kamer en de Algemene Politieke Beschouwingen-1948
Toen de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer werden 

gehouden (januari-februari 1948), was het vraagstuk van de coalitievorming 
na de volgende verkiezingen een van de belangrijkste thema's geworden. 
Verwacht werd op dat moment immers dat nog in de loop van 1948 de ver
kiezingen zouden worden gehouden en de kabinetsformatie een aanvang 
zou nemen.1333 Vandaar dat in het Voorlopig Verslag van de senaat van 10 
januari 1948 de grondslag van het zittende en het toekomstige kabinet door 
het rechterdeel van de oppositie als eerste punt ter discussie werd gesteld. 
De wenselijkheid van een nationaal kabinet - zo breed mogelijk samenge
steld - werd bepleit. Beel heeft daarop geantwoord dat een bredere basis 
voor een sterk kabinet theoretisch moeilijk voorstelbaar was. De pleitbezor
gers van een dergelijk kabinet waren immers ook diegenen die het een na
tionale plicht achtten om zich te verzetten tegen de Indië-politiek van de re
gering, aldus zijn betoog, op een moment dat de beslissing in de Staatscom
missie tot herziening van de Grondwet nog moest vallen. Beel zag bij derge
lijke onverzoenlijke tegenstellingen niet hoe een dergelijk kabinet kon wor
den gevestigd. Volgens Beel deed het kabinet er alles aan om het beleid zo 
breed mogelijke ondersteuning te verschaffen.1334 De waarschuwing van 
Beel jegens het rechterdeel van de oppositie om de kansen op regeringsver
antwoordelijkheid niet te verspelen door vast te houden aan door de feiten 
achterhaalde stellingen - de zelfverzekerde regeringsverklaring van 13 janu
ari 1948 en de vervolgens gevoerde discussies in de Tweede Kamer hadden 
immers laten zien dat de regering alleen nog mogelijkheden zag voor de 
hoofdlijnen van "Linggadjati", niets meer en niets minder - is niet misver
staan. Daarvan getuigde de houding van de woordvoerders van de CHU en 
de W D  in de Eerste Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen op 11 
en 12 februari 1948 en het succes van het compromis van de Staatscommissie 
tot herziening van de Grondwet.

Heeft A. Anema (ARP) (1872-1966), classicus en jurist en in de periode 
1904-1945 hoogleraar burgerlijk recht (aangevuld met staatsrecht en volken
recht) aan de VU te Amsterdam, zich op 11 februari 1948 bij de Algemene 
Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer nog onverholen negatief geuit 
over de rooms-rode coalitie - waarvan volgens hem binnenskamers overleg 
tussen ministers en politieke fractieleiders, voldongen feiten en weifelend 
beleid onder invloed van tegenstrijdige partijinvloeden de kenmerken zou
den zijn -, zij het dat hij namens zijn fractie waardering had voor de per
soonlijkheid en de activiteit van de ministers, de andere vertegenwoordigers
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van het rechterdeel van de oppositie hebben zich onthouden van al te scher
pe verwijten jegens het kabinet en zich bij hun oordeel kennelijk laten leiden 
door het perspectief van de volgende kabinetsformatie. Kolff (CHU) wilde 
niet verhelen dat het kabinet een aantal zeer belangrijke maatregelen tot 
stand had gebracht en dat leden van zijn fractie in veel gevallen daaraan 
graag hun stem hadden gegeven. De fractie van de CHU in de Eerste Kamer 
had een zeer positief oordeel voor de wijze, waarop de leden van het kabi
net, in wel uiterst moeilijke omstandigheden, zich van hun taak kweten. 
Molenaar (VVD) sloot zich slechts zuinigjes bij de lovende woorden van 
Anema en Kolff voor de ijver van de ministers aan.1335

Hoewel de gehele oppositie de Indië-politiek van de regering zag als het 
grote geschilpunt met de coalitie, heeft men geen reden gezien bij deze Al
gemene Politieke Beschouwingen dit thema uitputtend te behandelen. Al
gemeen werd bepleit het te bespreken bij de behandeling van de begroting 
van O.G. voor 1948.1336 Slechts enkele senatoren hebben bij deze gelegenheid 
wat opmerkingen over het Indië-beleid van de regering gemaakt. Zo heeft 
Kolff (CHU) tevergeefs gepoogd van Beel gegevens los te krijgen over de 
discussies binnen de boezem van het kabinet over een mogelijke voortzetting 
van de actie richting Djocja in 1947. Hij uitte zijn scepsis over het binnenha- 
len van een tegenstribbelende Republiek in de Indonesische federatie en over 
het soevereine karakter van de toekomstige Unie met Indonesië. Dat de frac
tie van de KVP in de Eerste Kamer de regering bij monde van G.C.J.D. 
Kropman, advocaat te Amsterdam en fractievoorzitter, inzake de Indonesi
sche kwestie steunde, met erkenning van de talloze moeilijkheden die nog te 
overwinnen waren, moet Beel na de stekelige betogen van Romme in de 
Tweede Kamer over de regeringsverklaring van 13 januari 1948 goed hebben 
gedaan. J. van de Kieft (PvdA), directeur van de NV "De Arbeiderspers" in 
Amsterdam en fractievoorzitter, kon daarop niet achterblijven. Hij stelde 
kortweg dat de regering wijs had gehandeld door te buigen voor de VR en 
de bemiddeling te aanvaarden, die de rechtvaardiging van het beleid van de 
regering had opgeleverd op de Renville. Daarentegen heeft J. van Santen 
(CPN) betoogd dat loyale uitvoering van het Akkoord van Linggadjati poli
tiële actie overbodig zou hebben gemaakt. Die actie had volgens het CPN- 
Eerste Kamerlid geleid tot internationale bemiddeling en tot de overheer
sende positie van de V.S. in deze kwestie. Van Santen betoogde dat de rege
ringswisseling in de Republiek de versterking van het pro-Amerikaanse 
element en een verzwakking van het pro-Nederlandse element in de Repu
bliek had opgeleverd: "Niet de door ons bepleite politiek, maar het rege
ringsbeleid heeft de grondslag gelegd voor een Indonesië, economisch los 
van Holland en financieel gelieerd aan de Verenigde Staten." Beel heeft in 
enkele zinnen het beleid inzake Indië verdedigd, waarbij hij weinig duide
lijkheid verschafte, bijvoorbeeld over de werkelijke bereidheid van de Repu
bliek in de federatie op te gaan of over de aard van de Unie.1337 Door de In
donesische kwestie - op wat kleine opmerkingen na - buiten deze Algemene
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Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer te houden, werd de politieke 
sfeer niet vertroebeld door striemende betogen over de Indië-politiek van de 
regering uit oppositionele hoek, waardoor niet alleen de eenheid binnen de 
delegatie naar de conferentie met de West (27 januari - 18 maart 1948) werd 
gegarandeerd, maar ook het thema van de vorming van een nationaal kabi
net na de aanstaande verkiezingen geloofwaardig kon blijven. Het was de 
liberale senator Molenaar die bij de Algemene Politieke Beschouwingen het 
meest onverbloemd hengelde naar regeringsverantwoordelijkheid voor zijn 
groepering na de verkiezingen. Hij achtte een brede coalitie gewenst, zowel 
met het oog op een bredere verankering van het kabinet in de bevolking, als 
ter versterking van de zedelijke kracht van de regering die door de vele, juist 
inzake de kwestie-Indië gemaakte fouten zou zijn aangetast. Gezien de ge
matigde geluiden uit het oppositionele kamp, kon Beel handig dit deel van 
de oppositie lof toezwaaien voor het volgens hem getoonde begrip voor de 
beweegredenen van de regering; daarentegen heeft hij de buitenparlementai
re oppositie, zoals beschreven, bij deze gelegenheid ten scherpste veroor
deeld. Die lof voor de oppositie heeft hem niet afgebracht van zijn stelling 
dat een parlementair kabinet als dat onder zijn leiding het beste was opge
wassen om het schip van staat door de wereldchaos van dat moment te lood
sen.1338 De Indië-zaak was derhalve als kluif voor de senaat blijven liggen. 
De behandeling ervan zou kunnen aantonen of delen van de oppositie en de 
coalitie elkaar op dit punt waren genaderd om de gedachte aan een verbre
ding van de basis van het volgende kabinet te kunnen schragen.

De Eerste Kamer over Hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting-1948
De Eerste Kamer toonde bij de behandeling van de begroting van O.G. 

voor 1948 inderdaad een wat ander gezicht dan de Tweede Kamer bij de be
handeling van dezelfde begroting eind 1947 had laten zien. De oppositionele 
ARP-fractie in de senaat was bij monde van Algra jegens de minister van 
O.G. vriendelijker en over het regeringsbeleid minder negatief dan Schouten 
in de Tweede Kamer bij het begrotingsdebat (en het debat over de regerings
verklaring van 13 januari 1948) was geweest. Daarentegen was de toon van 
het CHU-Eerste Kamerlid De Zwaan bij zijn kannonade jegens het rege
ringsbeleid totaal anders dan van de voorzitter van de fractie van de CHU in 
de Tweede Kamer: de voorzitter van de Eerste Kamer moest De Zwaan her
haaldelijk onderbreken en tot matiging in zijn taalgebruik aanzetten. Het 
CHU-Eerste Kamerlid Reijers heeft het betoog van De Zwaan nog eens dun
netjes overgedaan. Nadat Kerstens als woordvoerder voor de KVP-fractie in 
de Eerste Kamer naar aanleiding van met name het betoog van De Zwaan 
elke basis voor politieke samenwerking met dit deel van de oppositie afwe
zig had genoemd en minister Jonkman deze stijl van oppositie voeren had 
gehekeld, haastte de voorzitter van de CHU-fractie Pollema zich de schade te 
beperken door een zakelijke opsomming te geven van de visie van de CHU 
op de Indonesische kwestie. Het zou ermee eindigen dat Pollema aan het slot 
van het debat zijn waardering uitsprak voor de "hoge plichtsopvatting van
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deze bewindsman, al verschilt onze opvatting principieel van de zijne". De 
CHU worstelde nu eenmaal met uitersten binnen de partij naar aanleiding 
van de Indonesische kwestie, waarvan de al eerder beschreven betrokken
heid van leden van de CHU bij de commotie over de redevoering van Ko
ningin Wilhelmina op 3 februari 1948 getuigde. Maar ook de KVP bleek in de 
Indonesische kwestie geen hecht bolwerk. De Indische specialist van de 
KVP-fractie, Kerstens, hield een betoog dat de door Jonkman voorgestane 
samenwerkingsgedachte als basis voor de nieuwe verhouding tussen Ne
derland en Indonesië zonder meer ondersteunde. Het verschil met de uiterst 
kritische woorden van Romme in de Tweede Kamer bij de bespreking van de 
regeringsverklaring van 13 januari 1948 was dan ook groot, zoals Pollema 
niet zou nalaten te constateren. Romme had dan wel in de Staatscommissie 
tot herziening van de Grondwet zich akkoord verklaard met de gevonden 
oplossing voor de omschrijving van de Nederlandse randvoorwaarden bij de 
opzet van een nieuwe rechtsorde, diens wantrouwen tegen het beleid van de 
regering inzake de opbouw van die rechtsorde en tegen de nadere uitleg van 
minister Jonkman daarover had hij niet onder stoelen of banken gestoken.

Ongetwijfeld was de sfeer tussen oppositie en coalitie verbeterd door de 
instelling van het College van Negenmannen, dat dan ook niet voor niets 
door de bewindslieden van O.G. in de Memorie van Antwoord op het 
Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer op de begroting van O.G. voor 1948 
in herinnering werd gebracht. Bood het Voorlopig Verslag het uitzicht op 
een vrij rustig begrotingsdebat, enkele zaken moeten sedertdien bij de rech
terzijde van de oppositie de somberste gevoelens over de uitwerking van het 
Indië-beleid hebben wakker geroepen en hebben bijgedragen aan het weinig 
parlementaire gedrag van enkele leden van de senaat bij de mondelinge be
handeling van de begroting van O.G.. Daar was allereerst de expliciete be
vestiging in de Memorie van Antwoord van de al eerder in de Tweede Ka
mer door Jonkman verdedigde visie op de Unie. De regering was kennelijk 
op de terugtocht in het geval van de Unie. Niet alleen werd onderstreept dat 
de stichting van vrije gelijkwaardige overzeese gebieden voor de regering 
even belangrijk was als de opbouw van de Unie, maar ook werd het minder 
juist geacht het begrip soevereiniteit in verband te brengen met de Unie. De 
regering gaf overigens wel aan zelf met de verwarring over de soevereiniteit 
te zijn begonnen. Waar het op neerkwam was dat de Unie, uitgaande van de 
drie zuilen van de koninklijke rede van 1942 - vrijheid, gelijkwaardigheid en 
verbondenheid -, volgens de Memorie van Antwoord naar de beginselen van 
"Linggadjati" geen superstaat kon zijn, maar een door een Unie-statuut be
heerste verbondenheid, met eigen competentieveld, waarop Unie-organen 
gezag zouden uitoefenen. Dat Unie-statuut moest het nodige regelen en ver
plichtingen en rechten bevatten. Met veel omhaal van woorden was aange
geven dat de Unie voor de inzet van machtsmiddelen was aangewezen op de 
medewerking van de Unie-partners.1339 Dat de regering aan paritair samen
gestelde Unie-organen en aan een Unieministerraad met verantwoording
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aan de eigen organen der deelgenoten de voorkeur gaf was al uit de discus
sie met de Tweede Kamer bekend. Het competentieveld van de Unie was 
nog altijd ruim, maar een "zware" Unie die besluiten met eigen machtsmid
delen aan (een van) de partners kon opleggen was het door de regering ge
lanceerde Uniemodel niet. De ommezwaai van de regering op dit punt in 
vergelijking met de eerder bij de discussie over het Akkoord van Linggadjati 
ingenomen standpunten was significant. Dat senatoren als De Zwaan en Re- 
ijers, beiden CHU, hun ergernis hierover met name hebben gericht op de 
(PvdA-)minister van O.G. lag enigszins voor de hand: Beel en Jonkman 
moesten uit elkaar worden gespeeld en bovendien had Jonkman terecht de 
faam alle kanten op te praten.

Een tweede impuls voor hun optreden kunnen enkele oppositionele se
natoren hebben ontleend aan het hiervoor genoemde incident van 12 april 
1948 te Djocja. Het moet voor de rechterzijde van de oppositie de bevestiging 
zijn geweest van hun vermoeden over de ware aard van de Republiek, zoals 
Algra (ARP) en de Zwaan (CHU) in het debat in de Eerste Kamer lieten blij
ken. Maar ook De Dreu (PvdA) zei het incident te betreuren, terwijl Kerstens 
(KVP) in het incident de onderlinge onenigheid binnen de Republiek bewe
zen zag. Jonkman kon het incident te Djocja dan wel tot de juiste proporties 
terugbrengen, het incident zelf was koren op de molen van de rechterzijde 
van de oppositie. Zo heeft Jonkman het incident een slechte beurt van de Re
publiek genoemd, "die niet in staat bleek, een behoorlijke ontvangst te ver
zekeren". Het ging volgens hem echter vermoedelijk om een actie van opge
schoten jongeren, die nog waren opgeleid in de Japanse tijd. Het gebeuren 
zelf noemde hij echter van beperkte betekenis: letsel van enige betekenis was 
niet opgelopen, de schade was gering. Algra voelde dit anders, maar zelfs 
Molenaar (W D ) zag vanuit zijn nog nader aan te geven politieke opstelling 
geen aanleiding het vuurtje verder op te stoken. De minister zou het debat 
over deze kwestie afronden door te wijzen op de aangeboden excuses en 
verklaringen. De republikeinse regering maakte volgens de minister de in
druk door het gebeurde getroffen te zijn, zoals ook nog bleek uit het ontslag 
van een secretaris van de republikeinse delegatie en van het betrokken poli
tiehoofd van Djocja. De minister maakte duidelijk dat het incident als afge
sloten werd beschouwd en de onderhandelingen met de Republiek niet zou
den worden afgebroken. Ook het incident-Djocja heeft derhalve in het se- 
naatsdebat sporen getrokken, al zou Brandenburg (CPN), zoals nog zal wor
den aangehaald, niet nalaten deze opwinding op zijn manier aan het einde 
van het debat te hekelen.1340 Omdat Sassen inmiddels schriftelijk om ophel
dering over dit incident te Djocja had gevraagd, meende minister Jonkman er 
goed aan te doen de volledige rapportage over het incident in de beant
woording van deze vraag op te nemen. Deze belofte is nagekomen.1341

Na woorden van hulde te hebben gewijd aan de werkkracht en de toewij
ding van de minister en na de nodige aandacht te hebben gewijd aan de ra
dioboodschap van de Koningin van 3 februari 1948 - de discussie in de Eer-
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ste Kamer over dit onderwerp is al in dit hoofdstuk beschreven - kwam Al
gra (ARP) in zijn betoog op 21 april 1948 toe aan zijn analyse van het rege
ringsbeleid inzake de Overzeese Gebiedsdelen, hetgeen voor iedereen op dat 
moment betekende: Nederlands-Indië. Hij begon ermee om de Republiek als 
een onwillige partner te schetsen, waarvoor het genoemde Djocja-incident 
volgens hem eens te meer het bewijs had geleverd. De Republiek kon zich 
volgens Algra gesteund weten door de dissidente geluiden binnen het rege
ringskamp, zoals binnen de PvdA, die de regeringspolitiek sedert het begin 
van de politiële actie veroordeelden. Met name de nadruk binnen deze 
PvdA-groepering op hulp van buiten bij het oplossen van de Indonesische 
kwestie was Algra een gruwel. De inmenging van buitenaf in deze kwestie 
was immers geschied op een tegen Nederland gerichte, partijdige wijze, al
dus Algra. De Republiek maakte hiervan volgens hem gebruik en gokte erop 
dat het verzet van de Nederlandse regering daartegen van binnenuit werd 
lamgelegd, namelijk door de genoemde kringen binnen de PvdA. Wat de 
toekomst van het regeringsbeleid inzake Indië betrof wilde Algra op dat 
moment geen oordeel uitspreken: dat wilde hij reserveren voor de behande
ling van de voorstellen tot herziening van de Grondwet. Wel wilde hij alvast 
kwijt dat hij de vage contouren van de Unie, zoals door de regering geschetst 
(onder meer in de Memorie van Antwoord), weinig waardeerde. Ofwel de 
Unie werd niet meer dan een conferentie van twee deputaties van twee soe
vereine staten ofwel de Unie werd naar het voorstel van de regering een 
soort geheim genootschap, want al te duidelijk was de positie van de Raad 
van Ministers van de Unie en de daarbij noodzakelijke verantwoordings
plicht volgens de ARP-senator niet. Maar ook Algra legde - evenals de rege
ring - het accent op de ontwikkeling van de federatie om tot werkelijke vrij
heid van de Indische volken te kunnen komen. Een krachtig bestuur, dat ste
vig gefundeerd moest zijn, was naar zijn mening in Indonesië gewenst, 
"omdat anders de Indische volken zouden kunnen geraken in een economi
sche afhankelijkheid van allerlei internationale concerns". Algra zag gunstige 
perspectieven voor de federale ontwikkeling in Indonesië, maar hij tekende 
daarbij aan dat de Republiek een dergelijke federale ontwikkeling niet wilde 
en slechts streefde naar "een eenvormige overheersing door Djocja voor ge
heel Indonesië, die niet in het belang van deze gebieden kan zijn". Of er kan
sen voor de ontwikkeling van de Unie waren, hing volgens Algra af van de 
handhaving van het beginsel van vrijwilligheid, van een grote bereidheid tot 
overleg en het vinden van een gemeenschappelijke geestelijke basis. Aan 
Nederlandse kant vroeg dat volgens hem om een geestelijke vernieuwing in 
christelijke zin, om rassenwaan en superioriteitsgevoel te doen verdwijnen. 
Algra was van oordeel dat alleen zo Nederland de nationale taak in Indië 
kon gaan vervullen, aanknopend bij het vele goede dat daar al door Neder
land was verricht, wel wetend dat er in Indië ook veel groots in het kwade 
was geschied.1342
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Naast dit zeer terughoudend verhaal van Algra stak dat van De Zwaan 
(CHU) merkwaardig af. Centraal in diens betoog stond de beschuldiging dat 
de regering inzake Indië een geheimzinnige koers voer en dat de minister 
van O.G. laveerde "rond geheimzinnige obstakels, wier ware aard verborgen 
blijft". Een reeks van voorbeelden drong in de ogen van de Zwaan "tot een 
afrekening met deze bewindsman, indien het parlement ernst zou gaan ma
ken met diens directe en indirecte verantwoordelijkheid". Allereerst duidde 
De Zwaan op de volgens hem onmiskenbare mislukking van de regerings
politiek om de Republiek door overreding en verdere concessies vrijwillig 
terug te brengen binnen de hervormde staat. De vraag drong zich naar de 
mening van De Zwaan op of het niet beter was de Republiek militair op de 
knieën te krijgen dan indirect met ernstige gevolgen voor de bevolking zelf 
aan wanbeheer en honger ten gronde te laten gaan? Het tweede punt van 
ergernis voor De Zwaan school in de wijze waarop de regering op volgens 
hem dubbelzinnige wijze over de Unie sprak en schreef. De Zwaan was be
zorgd over de duurzaamheid van een Unieconstructie, die gebaseerd zou 
zijn op de strikte gelijkwaardigheid van de partners. Begrijpelijk dat hij op 
dit punt verklaarde het met de bezwaren van de KVP eens te zijn. De gehele 
regeringspolitiek inzake Indië was naar de overtuiging van De Zwaan vruch
teloos gebleken, gebaseerd als die was op de hervorming van het Rijk met 
revolutionairen. Aan het "illusionisne" van de regering om met de Republiek 
alsnog de hervorming van het Rijk door te zetten moest volgens hem een 
einde komen. Het alternatief diende in de optiek van De Zwaan te zijn het 
aangaan van relaties met de niet-republikeinse gebieden zoals die met de 
rijksdelen in de West. De algemene conclusie was dat het oude beleid ge
faald had en er een nieuw beleid moest komen: de CHU-fractie had geen 
vertrouwen meer in het beleid van de minister en hoopte en vertrouwde er
op dat hij na de Kamerontbinding niet meer achter de regeringstafel zou te
rugkeren.1343

Reijers (CHU) heeft dit betoog van zijn fractiegenoot onderstreept. Omdat 
hij niet langer zei te geloven in de oprechtheid van het regeringsbeleid, was 
voor hem de verdere gedachtenwisseling met de bewindsman van O.G. 
"zeer moeilijk". Twee zaken haalde hij naar voren om zijn stelling te schra
gen. Daar was allereerst de grote onduidelijkheid over de aantallen geïnter
neerden die ten gevolge van de politiële actie of door onderhandelingen 
konden worden bevrijd en geëvacueerd. De tweede kwestie betrof de be
handeling van het recht op zelfbeschikking voor de volken in Indië. Anders 
dan op nationale en democratische basis was volgens Reijers-de landvoogd 
op autoritaire wijze bezig met een geforceerde federalisatie op basis van een 
zogeheten grote eilanden- (of eenheden)politiek. Zo was in zijn visie Oost- 
Indonesië autoritair in het leven geroepen, zonder enige nationale of histori
sche grondslag en zonder voldoende middelen van bestaan: "Ondertussen 
heeft men met allerlei kunstmiddelen ook het getrouwe Ambon, dat noch 
direct, noch indirect via Oost-Indonesië en de federatie iets met de Republiek
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wil te doen hebben, belet om van zijn zelfbestemmingsrecht gebruik te ma
ken". Reijers vreesde dat Ambon op het punt stond de nakoming van het 
beloofde zelfbeschikkingsrecht af te dwingen "op een wijze, die, naar ik 
vrees, de regering niet zeer aangenaam zal zijn". De regering had echter dit 
gevaar naar zijn overtuiging uitgelokt door te tonen dat zij slechts het oor 
leende aan die opstandig waren of opstandig dreigden te worden.1344

De grove bejegening van de kant van de CHU-fractie in de Eerste Kamer 
was niet de enige aanval die de minister van O.G. had te incasseren. Ook het 
betoog van Molenaar (VVD) was een lange, zij het zakelijk gehouden, tirade 
tegen het regeringsbeleid inzake Indië. Zou men op de redevoeringen van de 
Zwaan, Reijers en Molenaar afgaan, dan leek een toenadering van CHU en 
VVD tot het regeringskamp, zoals kort nadien vertoond bij de behandeling 
van het voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op de invoe
ring van de nieuwe rechtsorde in het Rijk, uitgesloten. Dat die toenadering 
uiteindelijk toch heeft plaats gehad doet vermoeden dat de woorden bij de 
betrokken oppositionele groeperingen in dit debat in de Eerste Kamer wat 
zwaar waren aangezet om de aanstaande afsluiting van een tijdvak te onder
strepen.

Molenaar kondigde aan woorden van kritiek te laten horen die opbou
wend waren bedoeld. Aan het beleid in Indië had volgens hem bovenal de 
grote lijn ontbroken. Die lijn ontbrak nog steeds: "Als gevolg daarvan ziet 
men daden, die slechts als opportunistisch kunnen worden gekenschetst; 
dientengevolge zijn er inconsequenties en tegenstellingen tussen woorden en 
handelingen." Hij zag hiervoor enkele oorzaken: het onvermogen om op de 
meest fundamentele punten zuiver te denken en te formuleren, het gebrek 
aan regeerkracht en leiding en een misplaatst optimisme. Zo was het Ak
koord van Linggadjati gesloten zonder dat een begrip als de Unie of het de- 
facto-gezag (de Republiek) behoorlijk was uitgewerkt. Aldus kreeg men vol
gens Molenaar "een camouflage van halve en hele tegenstellingen door mid
del van vage en vaak onbegrepen termen". Hij vreesde dat dit euvel ook bij 
andere overeenkomsten en regelingen inzake de nieuwe rechtsorde bleef 
voorkomen. Hoewel hij oog had voor de bijzondere problemen, waarmee de 
regering werd geconfronteerd, miste Molenaar regeerkracht en organisatie
vermogen in het Indië-beleid. De herhaalde reizen van ministers naar Indië 
getuigden naar zijn mening wel van de ernstige pogingen om in dit tekort te 
voorzien, maar de resultaten waren onvoldoende. Molenaar was van oordeel 
dat de coördinatie tussen de beide regeringen (Den Haag, Batavia) gebrekkig 
was geweest. De Nederlandse regering was volgens hem steeds door de In
dische regering voor faits accomplis gesteld. Molenaar wist in dit verband de 
samenstelling van de delegatie voor de onderhandelingen met de Republiek 
en de instelling van de Voorlopige Federale Regering te noemen. Aan de ge
brekkige wijze waarop "Den Haag" door "Batavia" werd ingelicht weet de 
liberale senator de wijze waarop het parlement veelal te laat of onvoldoende 
werd geïnformeerd. Te laat was het gebrek aan financieel-economisch inzicht
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in de Indische zaak gecompenseerd door de benoeming van een minister 
Zonder Portefeuille. Tenslotte was volgens Molenaar te lang vastgehouden 
aan een op persoonlijk vertrouwen gebaseerd optimisme in de afloop van de 
verwikkelingen met de Republiek. Dat vertrouwen was na "Linggadjati", 
aldus de stelling van de liberale senator, beschaamd zonder dat men daarop 
adequaat had gereageerd. Men had er volgens Molenaar beter aan gedaan 
vanaf het begin een zakelijke toon te kiezen en de tegenstellingen bij hun 
naam te noemen, want "relaties tussen sterfelijke personen (kunnen) nimmer 
de basis zijn, waarop de verhoudingen tussen staten kunnen worden geba
seerd". Naast deze algemene analyse van het Indië-beleid kwam Molenaar 
over enkele specifieke onderwerpen te spreken. Zo wenste hij van de rege
ring in ondubbelzinnige termen te vernemen dat geen Indische Nederlander 
tegen zijn wil van zijn Nederlanderschap kon worden beroofd. Met de ver
klaring van de regering in de Memorie van Antwoord dat het hier een aan
gelegenheid van Unie en federatie betrof nam Molenaar geen genoegen. Met 
klem vroeg Molenaar om de nodige zorg van de regering voor de handha
ving van de economische eenheid van Indonesië als onmisbare voorwaarde 
voor de welvaart van het land en voor de nauwe samenwerking - een vol
strekte economische eenheid op dit terrein was wellicht onmogelijk - tussen 
de componenten van de Unie. Gezien het feit dat het verarmde Nederland de 
crediteur van Nederlands-Indië was, bepleitte Molenaar Nederlandse zeg
genschap in de aanwijzing van personen die het financiële en monetaire be
leid in Indonesië zouden gaan voeren. Het ging hier immers volgens hem om 
een voor Nederland vitale zaak, waarbij de best geformuleerde staatsstukken 
geen werkelijke veiligheid konden bieden. Hoe dit te rijmen viel met de te 
verlenen soevereiniteit aan de federatie in Indonesië vertelde de senator er 
niet bij. Dat hij zeer ongerust was over de vraag hoe de enorme schuld van 
Nederlands-Indië in de toekomstige verhoudingen zou worden gedelgd was 
duidelijk. Tenslotte heeft Molenaar woorden gewijd aan de rol van de oppo
sitie in de Indië-politiek. Dat Stikker aan het werk van het College van Ne
genmannen deelnam, bewees naar hij betoogde dat "wij willen medewerken 
in moeilijke tijden" en een positieve bijdrage leveren voor het vrijwillig 
overleg met de Indonesische volken. Molenaar stelde dat het de VVD niet 
ging om het opleggen van een nieuwe orde aan het Indonesische volk, wel 
mocht volgens hem worden verwacht dat werd erkend dat de Nederlandse 
soevereiniteit zekere verplichtingen insloot - de verzekering van orde, rust 
en goed bestuur alvorens soevereine rechten konden worden overgedragen - 
die niet konden worden betwist. Alleen als men over en weer - Indonesië en 
Nederland - eikaars posities zou respecteren, konden besprekingen in Indië 
succesvol worden afgerond, aldus Molenaar.1345

Het korte betoog van de laatste woordvoerder uit het oppositiekamp, de 
communist J. Brandenburg, richtte zich vooral op een analyse van het wan
trouwen aan Indonesische kant jegens de Nederlandse regering. Dat wan
trouwen, gevoed door het vooroorlogse beleid, was volgens hem door de na-
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oorlogse kabinetten eerder versterkt dan verminderd. De beschuldigende 
vinger ging hierbij naar de Nederlandse militaire aanwezigheid in Indonesië, 
met alles wat daarmee samenhing: de politiële actie, de Zuid-Celebes-affaire, 
de dodentrein van Bondowoso. Anders dan de regering was hij pessimistisch 
over de ontwikkelingen in Indonesië. Nog steeds had de regering geen einde 
gemaakt aan het ernstigste punt van wrijving met de Republiek en het Indo
nesische volk, te weten de Nederlandse militaire macht in de Oost, zo de 
stelling van Brandenburg. Die macht groeide volgens hem nog steeds - hij 
had zo zijn twijfels over de doorvoering van het aflossingssysteem - en za
delde het Nederlandse volk op met ondraaglijke financiële lasten. Anders 
dan zijn voorganger Molenaar was Brandenburg juist wel overtuigd van de 
poging aan Nederlandse kant om eenzijdig aan de Indonesiërs een bepaalde 
rechtsorde op te leggen: "Wij maken binnenkort in het Nederlandse parle
ment de Grondwet, waarover met het Indonesische volk, voor hetwelk de 
Grondwet ook geldt, geen overleg is gepleegd, zodat het gedwongen is zich 
bij de inhoud, wanneer het wet wordt, neer te leggen." Daarmee herhaalde 
Brandenburg het standpunt dat zijn groepering in de Staatscommissie tot 
herziening van de Grondwet ten aanzien van het eindbod had ingenomen: 
de Grondwet diende slechts ruimte te scheppen voor de resultaten van het 
overleg met de overzeese gebieden (negatieve stelsel) en niet vooraf en een
zijdig te formuleren wat de einduitkomst moest zijn van dat overleg 
(positieve stelsel). In Band C is beschreven dat het positieve stelsel heeft ge
wonnen (pp. 2189-2199). Juist een dag na de afsluiting van dit debat in de 
Eerste Kamer over de begroting van O.G. voor 1948 kwam het voorstel tot 
herziening van de Grondwet in de Tweede Kamer aan de orde, namelijk op 
28 april 1948.™

Van de coalitiegroeperingen sprak H.J. de Dreu (PvdA) het eerst. De in 
1893 te Koudekerke (Zeeland) geboren Hugo Jozias de Dreu had na de drie
jarige HBS de kweekschool te Amsterdam doorlopen en de hoofdakte be
haald. Na tien jaar in het Openbaar Lager Onderwijs om en in Amsterdam 
werkzaam te zijn geweest, vertrok hij in 1921 naar Indië, waar hij onderwij
zer en vervolgens hoofd van een (schakel-)school was. Daarnaast ontplooide 
hij activiteiten voor het Nederlands-Indisch Onderwijzersgenootschap, was 
redacteur van het blad De School en betrokken bij het ambtenarenoverleg. 
Politiek stond hij, zeldzaam in het koloniale milieu, links: van 1929-1937 was 
hij secretaris en vervolgens voorzitter van de Indische Sociaal-Democratische 
Partij en voor enkele jaren redacteur van Het Indische Volk. Van 1930-1935 
was hij (benoemd) lid van de Indische Volksraad. Hij maakte deel uit van 
enkele door de Indische regering ingestelde commissies op onderwijsgebied. 
Na zijn repatriëring in 1937 en zijn vestiging in Amsterdam - zijn pensioenja- 
ren waren inmiddels bereikt - bleef de politiek hem trekken. In 1939 werd hij 
tot lid van de Gemeenteraad van Amsterdam gekozen voor de SDAP. Na de 
opheffing van de raad in 1941 door de bezetter werd hij voor korte tijd ge
vangen genomen. Onder de oorlog betrokken bij de illegale discussie over de
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politieke toekomst van het land, sprak het vanzelf dat De Dreu na de oorlog 
mede leiding gaf aan de vernieuwing van een van de belangrijkste socialisti
sche bolwerken: het district Amsterdam. Met ingang van 20 mei 1946 werd 
hij burgemeester van Havelte; op 19 februari 1947 kwam hij op een openge
vallen plaats voor de PvdA in de Eerste Kamer. Zijn lidmaatschap van de 
Eerste Kamer zou hij in de volgende kabinetsperiode voortzetten, vanaf 1 
november 1949 gecombineerd met het burgemeesterschap van Assen.1347

Deze "kleine, pittige figuur" (Stempels, p. 255), die al eerder in dit hoofd
stuk is genoemd als een van de ondertekenaren van een manifest van Oud
indisch gasten ten gunste van het Akkoord van Linggadjati (par. I.f, slot) 
toonde zich verheugd dat hij voor het eerst het woord mocht voeren namens 
zijn fractie over het Indonesische probleem: "omdat ik bijna 17 van mijn 
beste levensjaren in het schone land, dat toen nog Nederlandsch-Indië heette, 
heb doorgebracht". Dat hij vertrouwen stelde in de minister van O.G. was 
dan ook terug te voeren op die tijd, waarin hij Jonkman had leren kennen als 
medelid van de Volksraad en "als een der weinige Europeanen, die oog 
hadden voor de toen reeds sterker wordende nationale beweging". Het was 
hem dan ook een gruwel dat vanuit de parlementaire en buitenparlementaire 
oppositie werd aangevoerd dat de Grondwet werd geschonden en het Ko
ninkrijk gescheurd en dat de minister zo nodig wegens landverraad voor de 
rechter moest worden gedaagd: "Het lijkt me toe dat deze heren beter kun
nen verhuizen naar Oost-Europa; dan kunnen ze daar hun lusten botvieren". 
De heren, die door formalistische redevoeringen het revolutionaire tempo 
van de historische groei meenden te kunnen negeren, deden er volgens De 
Dreu goed aan de beschouwing van "een zo bekwaam man" als de Nijmeeg
se hoogleraar staatsrecht, mr. F.J.F.M. Duynstee, over het rechtskarakter van 
de Nederlandse constitutie serieus te nemen. Duynstee had gesteld dat de 
rechten en plichten van de staat in formele zin niet voortvloeien uit de 
Grondwet of uit eigen constitutie, maar uit de dieper liggende rechtsbron 
van de samenleving als geheel. In het geval van de verhouding van Neder
land tot Indonesië ging het volgens Duynstee om de realiteit als rechtsbron, 
niet om de rechtsorde der historische overlevering of om de constitutioneel 
veronderstelde rechtsorde. "De werkelijkheid blijft rechtsproductief en laat 
zich, zeker niet na een catastrofe als die, welke èn over ons eigen land èn 
over Indonesië kwam, in vormen persen, welke hun rechtsnormativiteit aan 
verleden tijden ontleenden", aldus de stelling van Duynstee die de PvdA- 
senator letterlijk aanhaalde.1348 Volgens De Dreu viel de regering van dat 
moment voor de moeilijkheden in Indonesië niets te verwijten. Voor wie de 
strijd "en vaak ook het lijden" van de Indonesische nationalisten in de jaren 
tussen de twee wereldoorlogen van nabij had gevolgd, waren de ontwikke
lingen na de oorlog in Indonesië naar zijn mening volkomen verklaarbaar, al 
wilde hij ze daarmee niet goedkeuren. De Dreu stelde wel: "De stelselmatige 
onderdrukking van het nationalistische streven in plaats van dit te leiden in 
wettige banen, is de grote fout geweest, welke door het regime Welter-Colijn
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is gemaakt en welke zich thans heeft gewroken. De Nederlandse regering 
heeft zelfs de ondanks de vele vervolgingen toch uitgestoken hand herhaal
delijk afgewezen." Het was zeker niet zo dat volgens hem voor de oorlog 
alles pais en vree was in Indonesië en dat alleen door de Japanse overheer
sing een aantal revolutionaire opruiers het gezag in handen hadden kunnen 
nemen. Hijzelf had als lid van de Volksraad de Indische regering gemaand 
notitie te nemen van de nationalistische bewegingen. "De regering Welter- 
Colijn bleef doof", aldus De Dreu die er aan herinnerde dat de petitie- 
Soetardjo werd genegeerd. De heren Welter, Gerbrandy - in wie De Dreu de 
politieke erfgenaam van Colijn zag - en Vonk als procureur-generaal in Indië 
eertijds een der uitvoerders van een funeste politiek paste naar zijn overtui
ging eerder een bescheiden en berouwvol zwijgen dan het hoogste woord te 
voeren bij de aanvallen op de na de oorlog gevolgde politiek. Het was een 
stelling, waarop reacties uit het oppositiekamp niet konden uitblijven. Algra 
(ARP) zou het kabinet-De Geer, waartoe in 1939 ook SDAP-ers toetraden, in 
herinnering roepen om aan te tonen dat De Dreu wat al te eenzijdig de voor
oorlogse tijd had behandeld. Bovendien zou De Dreu volgens Algra de stel
selmatige hetze tegen de Europeanen sedert de Japanse bezetting van Indië 
als factor van betekenis over het hoofd hebben gezien in zijn analyse. Mole
naar (VVD) was van oordeel dat men blij mocht zijn dat Vonk zich als des
kundige in Indische zaken in het parlement liet horen. Had Vonk, aldus de 
liberale senator, niet als eerste en terecht gewaarschuwd voor het commu
nistische gevaar in de Republiek?1349

De schuld van de moeilijkheden in Indië naar het vooroorlogse bewind 
schuivend en het zittend kabinet vrij pleitend, wilde De Dreu een na
oorlogse misslag erkennen. De enige en begrijpelijke fout die men volgens 
hem het vorige kabinet kon aanwrijven, was, dat het kabinet onvoldoende 
had beseft hoe grondig de politieke verhoudingen in Indonesië door de 
vooroorlogse politiek bedorven waren. Daardoor en door de inmiddels in 
Nederland opgestoken oppositie was naar de analyse van de PvdA-senator 
de forse daad onmiddellijk na de ineenstorting van Japan achterwege geble
ven en kon pas geleidelijk aan de verlangens van de Indonesiërs tegemoet 
worden gekomen bij het Akkoord van Linggadjati, "het uiterste, waartoe ook 
naar mijn mening van Nederlandse zijde gegaan kon worden in verband met 
de verantwoordelijkheden, waaraan wij ons niet kunnen onttrekken".1350 
Gelet op de door hem aangehaalde voorgeschiedenis van het Indonesische 
drama stond voor De Dreu derhalve de taak van Nederland om bij te dragen 
aan de stichting van vrije gelijkwaardige overzeese gebieden voorop om tot 
een Unie te komen. De door de regering uitgedachte Unie-constructie - geen 
superstaat, wel een Unie met eigen competentie en eigen gezag - kon dan 
ook zijn goedkeuring dragen. Dat de federale indeling in Indonesië verder 
ging dan de oorspronkelijke indeling in vier grote deelstaten, vond bij hem 
begrip. De tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen bin-
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nen de oorspronkelijke deelstatenindeling achtte hij te groot om die indeling 
vol te houden.1351

Tenslotte is De Dreu opgekomen voor de belangen van het overheidsper
soneel en de oorlogsslachtoffers in Indië, waarmee hij zich vanuit zijn erva
ring natuurlijk gemakkelijk kon identificeren. Zo sneed hij het thema van de 
rechtspositie van het Nederlands-Indisch overheidspersoneel aan, waarvoor 
hij de voorgestelde regelingen in Brits-Indië (optierecht voor de Britse of 
Brits-Indische dienst) ten voorbeeld stelde. Uit het antwoord van minister 
Zonder Portefeuille Götzen bleek dat de regering ervan doordrongen was 
dat de bestaande onzekerheid op dit punt zo snel mogelijk moest worden 
weggenomen, omdat anders ook de werving van nieuw persobneel onmo
gelijk was. Verder kwam De Dreu op voor een behoorlijke vergoeding door 
de Nederlandse staat van de oorlogsschade, die de Indische oorlogsslachtof
fers hadden geleden, conform bijvoorbeeld het model dat in Nederland voor 
de Nederlandse oorlogsslachtoffers in een wetsontwerp aan de Tweede Ka
mer was voorgelegd (zie Band B, pp. 959-964). Hij achtte het onjuist dit een 
zaak te achten van de Nederlands-Indische regering: "Er mag hier in geen 
enkel opzicht een afschuifsysteem worden toegepast." De Dreu tekende zelf 
al hierbij aan dat het "een moeilijk probleem" betrof en er veel aan vast zat: 
het lag immers niet voor de hand dat de Nederlandse regering deze last erbij 
zou willen en kunnen nemen. Dat was door De Dreu goed gezien, want 
Götzen heeft op 27 april 1948 dan ook gesteld dat uit het feit, dat het Konink
rijk in oorlog was, niet kon worden afgeleid, "dat nu ook Nederland, een 
deel van het Koninkrijk, aansprakelijk kan worden gesteld voor de verplich
tingen van een ander deel van het Koninkrijk, namelijk Nederlands-Indië". 
De uiterste consequentie zou dan volgens Götzen namelijk zijn dat Neder
land niet alleen moest opdraaien voor de schade van de oorlogsslachtoffers, 
maar voor alle schade in Indonesië. Götzen meende in zijn antwoord aan De 
Dreu op dit punt dat inmiddels toch al het nodige was gedaan ten behoeve 
van hen, die hun inkomsten ten gevolge van maatregelen of handelingen van 
de bezetter hadden verloren en die niet in de gelegenheid waren om op re
delijke wijze in hun levensonderhoud te voorzien.1352 De Nederlandse rege
ring verleende, zo riep Götzen ook in herinnering, hulp bij de repatriëring en 
steunde Indië op financieel gebied. Meer zat er eigenlijk, zeker gezien de fi- 
nancieel-economische toestand in Indië, niet in. Op het pleidooi van De Dreu 
ten gunste van de betaling van het gederfde loon aan de landsdienaren in 
Indië door de Nederlandse regering conform de regeling voor het personeel 
van de Marine in de Oost (die in dienst van het Koninkrijk wel volledige uit
betaling hadden ontvangen voor het door oorlogsomstandigheden gederfde 
inkomen) heeft Götzen afwijzend gereageerd: dat was een zaak van de Ne- 
derlands-Indische regering als werkgever en die werkgever ontbrak nu een
maal de middelen. Götzen liet dan ook niet na om de enorme schuldpositie 
van Nederlands-Indië (extern en intern) nog eens te onderstrepen.1353
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Had De Dreu grotendeels herhaald, wat namens zijn fractie eerder was 
genoteerd in het Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer op het ontwerp van 
wet tot vaststelling van hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting-1948, Kerstens 
(KVP) ging efficiënter om met de tijd en verwees naar de bijdrage van de 
KVP-fractie aan dit Verslag als context van zijn mondeling verhaal op 22 
april 1948. In het Voorlopig Verslag was te lezen dat de KVP-fractie in de 
Eerste Kamer genuanceerder naar het Indië-beleid van de regering keek dan 
de fractie van de KVP aan de overkant van het Binnenhof. De fractie in de 
senaat meende dan ook een lijst van plus- en minpunten over de stand van 
het Indonesische vraagstuk in vergelijking met de situatie van een jaar tevo
ren te moeten leveren. Onder de pluspunten werden gerekend: voor het in
ternationale forum was de positie van Nederland overgegaan in die van 
aanklager; het optreden van de federalen in Indonesië en de instelling van 
een pre-federaal bewind; het economisch herstel op Java en Sumatra ten ge
volge van de politiële actie; de politieke rust in eigen land. Onder de min
punten werden gerangschikt: het falen van "Linggadjati", waarvoor niet al
leen de Republiek verantwoordelijk werd gesteld (de overeenkomst was te 
laat tot stand gekomen; te veel tijd was verloren gegaan tussen parafering en 
definitieve ondertekening); de mislukking van de wapenstilstand-1946 onder 
invloed van ongunstige elementen in de Republiek èn de ondermijning van 
de positieve elementen in de Republiek door de houding van de Nederland
se oppositie; de beperking van de nationale bewegingsvrijheid en daarmee 
wellicht van de eigen verantwoordelijke taak door de internationale inter
ventie. De Memorie van Antwoord noemde deze opsomming door de KVP- 
fractie in de Eerste Kamer "een juiste kenschets der verhoudingen". De KVP- 
fractie waarschuwde in het Voorlopig Verslag verder voor een te ver gaande 
isolering van de Republiek en een te weelderige groei van de federale vor
men in Indonesië (negara, daerah). De Memorie van Antwoord tekende 
hierbij aan dat de Republiek zich van de federatie had afgewend en niet om
gekeerd; verder had de Nederlandse regering geen zeggenschap over de uit
oefening van het zelfbeschikkingsrecht in Indonesië. Dat de regering met dit 
antwoord wel een bijzondere interpretatie van de feiten gaf, zal de lezer van 
dit hoofdstuk-deel, in het bijzonder na lezing van de vorige subparagraaf, 
kunnen beamen. De katholieke senatoren drongen verder aan de geest van 
samenwerking tussen Nederlanders en Indonesiërs op alle gebieden te ver
beteren, want daar kwam het volgens hen op aan. "Van minder belang 
achtten zij het opzetten van en het discuteren over weliswaar kunstige, doch 
praktisch weinig bruikbare constructies", aldus de senaatsfractie van de KVP 
in het genoemde Voorlopig Verslag. Ten dele heeft de Memorie van Ant
woord met deze stelling kunnen instemmen. "Dit neemt echter niet weg, dat 
toch de staatsrechtelijke vormen zullen moeten worden gevonden, waarvan 
die samenwerking zich zal hebben te bedienen", aldus de regering. Dat de 
KVP-fractie in de Eerste Kamer erop vertrouwde dat de besprekingen over 
de opneming van de Republiek in de VSI zo spoedig mogelijk zouden wor-
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den hervat, was een te vrome gedachte om niet van de kant van de regering 
in het schriftelijk antwoord te kunnen worden overgenomen.1354

In aansluiting op deze schriftelijke gedachtenwisseling hield Kerstens in 
zijn rede de regering en medesenatoren voor dat Nederland in de Indië- 
politiek elke suggestie van bevoogding jegens de Indonesiërs diende te mij
den om geen voedsel te geven aan nationalistische oprispingen. De kabi
netswisseling in de Republiek zag Kerstens als een van die oprispingen, 
waarmee de Nederlandse politiek rekening had te houden. Vandaar zijn 
waarschuwingen tegen elke poging tot bevoogding, waarmee hij overigens 
een eind afdwaalde van de door Romme in de Tweede Kamer bepleite koers. 
Waar Romme de Unie op het schild had geheven, stelde Kerstens dat het 
statuut van de Unie alleen maar waarde had, wanneer Nederland en Indone
sië daarover in werkelijkheid tot overeenstemming zouden kunnen komen: 
"Een politiek succes van één van de partijen is geen reële basis voor een 
staatkundig samengaan." De gedachte om via het Statuut van de Unie een 
zekere staatsrechtelijke greep te houden op Indonesië en aldus de laatste 
resten van een Nederlands gezag in Indonesië te redden, noemde Kerstens in 
meerdere opzichten fout: door een dergelijke benadering werden de voor
waarden geschapen tot een blijvende scheuring van Nederland en Indonesië 
en werd te grote waarde gehecht aan een staatsrechtelijke constructie. Bij de
ze laatste door Kerstens als principieel aangeduide fout diende men immers 
volgens hem te bedenken dat geen staatsorde van wezenlijke betekenis was, 
"wanneer zij niet wordt gedragen door de overtuiging van de meerderheid 
van de staatssubjecten". Een staatkundige formulering, die door Indonesië 
slechts aarzelend en ten hoogste tijdelijk zou worden aanvaard, zou volgens 
hem geen wezenlijk houvast kunnen bieden, maar eerder de sfeer van sa
menwerking verstoren. Een op die basis opgebouwd staatsrecht was naar de 
stelling van de KVP-senator alleen met een machtsapparaat te handhaven; 
ontbrak dat apparaat, dan kon de staatkundige constructie slechts ertoe die
nen "om de innerlijke verdeeldheid en zwakheid van het geheel telkens weer 
tot openbaarheid te brengen". Voor Kerstens ging het erom het nationale 
complex van de Indonesiërs, dat voor lange tijd zeer gevoelig zou zijn, te 
ontzien. In het bijzonder de Republiek kon zich naar zijn mening steeds be
roepen op haar inzet voor de onafhankelijkheid van Indonesië. Het succes 
daarvan werd volgens Kerstens vooral bepaald door het tegenspel van Ne
derland. "De Nederlandse leiding is voorshands voor Indonesië onmisbaar, 
maar dit proces van leiding kan volkomen worden gefrustreerd, wanneer 
juridisch, maatschappelijk en economisch van Nederlandse zijde vormen van 
'samenwerking' worden toegepast, welke een aanknopingspunt geven voor 
tegengestelde nationalistische acties", aldus Kerstens. Nederland diende 
volgens hem geen voedsel te geven aan de gedachte, dat de vrijheidsstrijd 
van Indonesië nog steeds niet was afgelopen. Vermeden moest worden dat 
mogelijke conflicten binnen Indonesië zouden kunnen worden gezien als 
Nederlands-Indonesische conflicten. Bijgevolg moest de Indonesische fede-
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Het lid van de fractie van de KVP in de Eerste Kamer, P.A. Kerstens, op een foto uit 1949. 
(Foto Anefo)

"De oplossing ligt in een Indonesische federatie, welke door Nederland in werkelijkheid wordt behan
deld als een gelijkwaardige partner, Deze gelijkwaardigheid betekent niet een materiële gelijkwaardig
heid, welke ten slotte afhankelijk is van de feitelijke omstandigheden. Zij betekent wèl, dat de nieuwe 
verhouding tussen Nederland en Indonesië geen aangrijpingspunt meer mag opleveren voor een wel
licht onredelijke en onlogische, maar schijnbaar gemotiveerde nationalistische actie, welke het eer
biedwaardige masker kan zijn voor destructieve krachten, die op deze wijze de band tussen Nederland 
en Indonesië blijvend kunnen bederven. M en bedenke hierbij, dat op dit ogenblik ten gevolge van veel 
feitelijke omstandigheden wel is waar de republiek aan gezag in Indonesië terrein verliest, maar dat bij 
nadere ordening der verhoudingen het nationalisme ook van de Indonesiërs, die thans met ons sa
menwerken, een factor van primair belang zal blijken." (P.A. Kerstens in de Eerste Kamer op 22 april 
1948, pp.4 8 7 1 1 -4 8 8 1)
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ratie, waarin de Republiek redelijk was ingeschakeld, als een gelijkwaardige 
partner door Nederland worden behandeld, zo de zienswijze van Kerstens. 
In de nieuwe wereldconstellatie, waarin Nederland met West-Europese mo
gendheden was verbonden, moest ook Indonesië, met zijn grote economi
sche en strategische belangen, volgens zijn wens een plaats krijgen in het 
westerse kamp. De natuurlijke schakel van Indonesië met de wereld bij de 
medewerking aan de schepping van een specifieke democratische volke- 
renorde was in zijn optiek Nederland. Dat alles betekende volgens Kerstens 
niet dat de Republiek naar de mond moest worden gepraat. Bovendien was 
de positie van de Republiek naar zijn veronderstelling uitgehold door gebrek 
aan regeerkracht en positieve politiek. Wanneer de Republiek de toekomst 
van Indonesië verder zou ophouden, zo stelde Kerstens, moest Nederland de 
helpende hand bieden aan die nationalisten, die van Indonesië werkelijk iets 
goeds wilden maken. Aan de andere kant diende Nederland volgens hem de 
federatie een positie te geven, die tegemoet kwam aan de gerechtvaardigde 
nationale verlangens.1355

Aan het slot van zijn betoog in eerste termijn had Kerstens (KVP) namens 
zijn fractie verklaard dat, gezien de politiek duidelijke betogen van de 
woordvoerders van de ARP- en CHU-fractie in de Eerste Kamer (Algra, De 
Zwaan), de juistheid van het niet-nationale karakter van het kabinet was be
wezen; voor brede politieke samenwerking was namelijk een minimum-basis 
van overeenstemming op essentiële punten noodzakelijk en die ontbrak. 
Kerstens had de VVD in deze beoordeling niet betrokken. Molenaar (VVD) 
zelf wist in tweede termijn ook wel aan te geven waarom: "het vooruitzicht 
van een verandering van regering maant naar mijn inzicht tot bedachtzaam
heid, ook bij het formuleren van onze denkbeelden". De W D  had bezwaren 
tegen het gevoerde beleid, maar wenste niet de wijzers van de klok terug te 
zetten, aldus de liberale senator. De VVD wist volgens Molenaar partijpoli
tiek te scheiden van de politiek in 's lands belang. Met het beginselprogram 
in de hand en met het belang van de verschillende delen van het Koninkrijk 
voor ogen duidde Molenaar de liberalen aan als realisten, waarmee nog eens 
werd herinnerd aan de inzet van de liberalen om in het zicht van de verkie
zingen en de formatie van een nieuw kabinet een gezamenlijke basis met an
dere groeperingen te vinden voor een nieuwe rechtsorde van het Rijk 
(Staatscommissie tot herziening van de Grondwet; Delegatie naar de confe
rentie met de West, 1948; College van Negenmannen).1356 De W D  bleef dan 
ook bij Kerstens buiten schot, zo niet de ARP en de CHU. Kerstens beriep 
zich in tweede termijn bij zijn diskwalificatie van de ARP als mogelijke part
ner bij een kabinetsformatie, daartoe uitgedaagd door Algra, op de uitspraak 
van het Centrale Convent van de ARP dat de uiteindelijke Nederlandse ver
antwoordelijkheid voor de gang van zaken in Indië diende te worden ge
handhaafd. Kerstens zag hierin een miskenning van de uiteindelijke verant
woordelijkheid van de Indonesische volken zelf. Juist de gedachte dat een 
dergelijke politiek het beleid wel eens zou gaan bepalen beheerste volgens
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Kerstens de gemoederen in Indonesië en vormde een belemmering om met 
Indonesië tot overeenstemming te komen.1357 De CHU-fractie voelde zich 
door deze uitspraken van Kerstens blijkens het betoog van Pollema in twee
de termijn zeer aangesproken. Hij betrok de stelling dat er geen grote kloof 
was tussen de CHU en de standpunten van Romme en diens KVP-fractie in
zake de opbouw van de nieuwe rechtsorde, in het bijzonder van de Unie, 
maar dat er tussen de standpunten van Kerstens en Romme een hemelsbreed 
verschil zou bestaan. Sterker nog: de visie van Jonkman op de opbouw van 
de nieuwe rechtsorde werd naar de stelling van Pollema verdedigd door 
Kerstens als standpunt van de KVP. Het CHU-standpunt, dat erop neer
kwam dat het Koninkrijk in nieuwe vorm (Unie) bleef voortbestaan en der
halve geen rechten en plichten verbonden aan de continuering van dat Ko
ninkrijk konden worden afgestaan en bijgevolg slechts zelfbestuur aan be
paalde gebiedsdelen kon worden gegund, was volgens hem in wezen ook 
het KVP-standpunt, waarbij Pollema zich - weinig geloofwaardig - beriep op 
beschouwingen in het uiterst conservatieve katholieke blad De Nieuwe Eeuw. 
Kortom: de CHU was de aangewezen partner van de KVP bij de aanpak van 
de Indië-zaak. Pollema ontkende niet dat De Zwaan en Reijers zich in scher
pe bewoordingen over de regeringspolitiek inzake Indië hadden geuit, maar 
hij wenste toch de wens van de CHU te onderstrepen om de kwestie met In
donesië boven de partijen te tillen, zodat zo mogelijk gezamenlijk in een 
nieuw kabinet de verantwoordelijkheid voor het Indië-beleid kon worden 
gedragen. Hij betreurde het dat Kerstens de nationale tegenstellingen met 
zijn hiervoor genoemde verklaring had verscherpt. Kerstens, die liet blijken 
waardering te hebben voor de poging van Pollema de schadelijke effecten 
van de betogen van zijn fractiegenoten weg te nemen, was echter toch van 
mening dat hij terecht bezwaar had gemaakt tegen de "kwetsende, invectie- 
ve en verdachtmakende bewoordingen" die de CHU-woordvoerders tegen 
bevriende bewindslieden hadden gehanteerd. De wijze waarop de CHU in 
het algemeen en deze leden van de CHU-fractie in de Eerste Kamer in het 
bijzonder het Indië-beleid van de regering hadden bejegend, deed Kerstens 
twijfelen aan de verheffing van de Indië-zaak boven de partijstrijd door de 
CHU. Met klem poogde Kerstens de verschillen in opvattingen over de 
nieuwe rechtsorde tussen hem en Romme, zoals Pollema die had moeten 
constateren, te verkleinen. De verschillen scholen volgens Kerstens niet in de 
visie op de Unie zelf, maar over de wegen waarlangs en de middelen waar
mee het ideaal moest worden bereikt. Eensgezind zouden de fracties van de 
KVP in de Kamers er niettemin in slagen om een uiteindelijke opvatting te 
vinden voor de staatsrechtelijke vorm van de Unie, "waardoor vreedzame 
samenwerking en het samen komen tot nieuwe welvaart mogelijk zullen 
zijn", zo besloot Kerstens, die in zijn aanval op de CHU-kronkels werd bijge
vallen door de communist Brandenburg.1358 De afrekening door minister 
Jonkman met de betogen van de oppositionele woordvoerders, in het bijzon
der ten aanzien van De Zwaan en Reijers, onderstreepte deze door Kerstens
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betrokken opmerkelijke positie "als ware hij de kabinetsformateur-1948" 
(Pollema, 27 april 1948).1359

Minister Jonkman voelde zich namelijk door het betoog van De Zwaan 
(CHU) uitgedaagd ook van zijn kant dit debat te zien in het licht van een 
globale afrekening, zeker op een moment dat de Eerste Kamer aan de voora
vond van de herziening van de Grondwet na de uitvoerige beschouwingen 
in de Tweede Kamer de stand van zaken omtrent de Indonesische kwestie 
kon opmaken, Aldus kwam Jonkman ertoe het betoog van Algra (ARP) te 
rangschikken onder de ethische richting zoals die in de Troonrede van 1901 
ten aanzien van de koloniale politiek was ontwikkeld. In die visie achtte de 
minister senator Algra "wat achtergebleven". Het betoog van Molenaar 
(VVD) had Jonkman doen denken aan de Economische Groep - vertegen
woordigers van het bedrijfsleven - in de Indische Volksraad, die met klem 
aandacht had gevraagd voor de economische belangen. De Zwaan en Reijers 
(CHU) rekende Jonkman, gezien hun bijdragen aan het debat, tot de kringen 
van het Comité Rijkseenheid. De communist Brandenburg noemde hij ultra
republikeins. Hij achtte het geen toeval dat drie leden van de voormalige 
Volksraad, te weten de minister zelf (benoemd lid), De Dreu (benoemd lid) 
en Kerstens (gekozen lid), "gezamenlijk aan dezelfde kant het vraagstuk van 
de dag bezien".1360

Vervolgens kwam Jonkman te spreken over de rol van de oppositie. Hij 
bleef bij de stelling zoals die in de Memorie van Antwoord was geformu
leerd: dat de samenwerking tussen Nederland en Indonesië werd bemoei
lijkt, zowel door de uitlatingen van de parlementaire en buitenparlementaire 
oppositie als door de voorspellingen van die zijde, dat het beleid van de re
gering op een mislukking zou uitlopen. De door De Zwaan en Reijers ge
hanteerde kwalificaties van het regeringsbeleid als mislukt en misleidend 
moesten wel, volgens Jonkman, leiden tot ondermijning van de samenwer
kingsgedachte tussen West en Oost. Verder verweet hij de bedoelde senato
ren beschuldigingen jegens de regering te baseren op slordige hantering van 
door de regering verstrekte gegevens (zoals inzake de aantallen bevrijde ge- 
interneerden).1361 Dat de regering camouflage bedreef ten aanzien van de 
Unie-gedachte noemde de minister onbillijk: "Van dubbelzinnigheid is m.i. 
niet anders sprake dan dat het een onderwerp is, dat twee- of meerzijdig is, 
dat als zodanig het probleem van de Unie en in het bijzonder het probleem 
van de soevereiniteit, in zich zelf veelzijdig is en dus bijkans tot misverstand 
moet leiden."1362 Het Akkoord van Linggadjati schetste volgens hem in art. 
13 de deelgenoten van de Unie als leden van de V.N., derhalve als soevereine 
gelijken. Het was naar de opvatting van de minister een bijzondere opgave 
om twee zo zelfstandige landen onder te brengen in een Unie. Een levens
vatbare Unie was volgens Jonkman echter ook ondenkbaar zonder een 
krachtige en zelfstandige federatie en een gelijkwaardig Verenigd Koninkrijk 
(Nederland en de West). Daarmee onderstreepte hij de stellingname in de 
Memorie van Antwoord dat het weinig vruchtbaar was om het probleem
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van de verschillende soevereiniteiten (Unie: Uniepartners) in de gedachten- 
wisseling te betrekken, omdat ieder onder soevereiniteit wat anders ver
stond. Jonkman verdedigde nog wel de Unie als uitdrukking van de conti
nuïteit van het Rijk en de blijvende verbondenheid van de volken van het 
Rijk, maar het was een andere Unie dan de regering zelf bij de discussies 
over het Akkoord van Linggadjati had voorgespiegeld. De accenten waren 
indertijd gelegd op het karakter en de bevoegdheden van de Unie, waarbij 
de Unie-partners aan "soevereiniteit" zouden moeten opleveren. Begin 1948 
had de regering, naar de senatoren uit de woorden van minister Jonkman 
goed moeten hebben begrepen, gekozen voor het onderstrepen van de zelf
standigheid van de Unie-partners en van de samenwerkingsgedachte als ba
sis voor de Unie, zij het dat de Unie statutair een eigen competentieveld en 
een eigen gezag zou hebben. Al eerder is beschreven dat de regering inder
daad in deze zin besluiten had genomen over de instructie voor de onder
handelingsdelegatie in Indië. De Unie, die Jonkman de leden van de Eerste 
Kamer voorhield, was geen "zware" Unie - staand boven de Unie-partners - 
meer, maar een "half-zware" met weliswaar statutair te verplichten samen
werking op bepaalde terreinen in Unie-organen, maar zonder eigen machts
middelen. Vanuit dit "half-zware" Unie-concept kon Jonkman dan ook ge
makkelijk grote verwantschap met het betoog van Kerstens op dit punt con
stateren.1363

Uitputtend is de nieuwe rechtsorde in dit debat in de Eerste Kamer niet 
aan de orde geweest: allen wisten dat dit onderwerp bij de behandeling van 
het voorstel tot herziening van de Grondwet uitgebreid besproken zou wor
den. Wel is minister Jonkman nog De Dreu bijgevallen in de stelling dat 
minder moeilijkheden na de wereldoorlog zouden zijn ondervonden, indien 
de Indonesische nationale beweging in een tijd (vóór de wereldoorlog) dat 
Nederland rust en orde in handen had "als nergens ter wereld in vergelijk
bare omstandigheden" royaler en sneller tegemoet zou zijn gekomen. Een 
van die na-oorlogse problemen was de verhouding tot de Republiek. Op dit 
punt moest de minister van O.G. oproeien tegen berichten over al dan niet 
gewelddadige incidenten tegen niet-republikeinen (zoals het overigens be
trekkelijk vreedzame incident-Djocja). De regering nam volgens Jonkman het 
standpunt in dat de Republiek in de eerste plaats zichzelf had te saneren van 
"hetgeen op dit gebied het toetreden tot een werkelijke overeenkomst be
moeilijkt". "Wat de heer Brandenburg burgeroorlog noemt, zijn de eerste 
tekenen van zuivering door de Republiek zelf van haar kwade elementen", 
aldus de minister. Jonkman verdedigde uiteraard de uitzending van de Ex
peditionaire Macht en de na lang delibereren ingezette en beperkte politiële 
actie. De regering voerde volgens hem geen politiek van uithongering of van 
stoken van onrust jegens de Republiek. Verder besteedde Jonkman geen 
aandacht aan de Republiek. In de Memorie van Antwoord was slechts me
degedeeld dat de regering naar overeenstemming met de Republiek streefde, 
alsook dat de besprekingen op basis van de Renuz7Ze-beginselen werden
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voorbereid.1364 Waar precies naar het inzicht van de regering de knelpunten 
tussen Nederland en de Republiek zaten deelde Jonkman niet mee. In ver
band met de Republiek deed Jonkman nog wel een opmerkelijke uitspraak. 
Volgens hem was de mogelijkheid van een rechtstreekse band van de niet- 
republikeinse gebieden met Nederland bestaanbaar (conform de art. 3 en 4 
van "Linggadjati"), "indien de Republiek er de voorkeur aan zou blijven ge
ven haar eigen weg te willen gaan of zou willen overheersen". Natuurlijk 
was het naar zijn mening een uiterste middel, aangezien de opbouw van een 
federale en toch gezamenlijk sterke Indonesische staat voorop stond.1365 
Over de hoofden van de senatoren heen werd hier namens de regering toch 
een signaal aan Djocja gegeven om de boot naar de federatie niet te missen. 
Dat die federatie anti-democratisch en anti-nationaal - zoals Reijers had be
weerd - werd ingedeeld, ontkende Jonkman met klem. Inzake Ambon, bij
voorbeeld, wees hij op een uitspraak van de Zuid-Molukkenraad om voors
hands in de Negara Oost-Indonesië te blijven.1366 De kritiek van de oppositie 
trok de minister zich dan ook niet aan: de grote lijnen van de regeringspoli
tiek - het beginselprogramma van "Linggadjati" zoals bevestigd op de Ren- 
ville - waren zich juist aan het voltrekken. Men was op de goede weg, aldus 
de boodschap van Jonkman, die vond dat daarin juist een reden moest zijn 
gelegen om in de moeilijke tijden van dat moment samen te werken in plaats 
van het regeringsbeleid te verguizen.

Nadat na Jonkman minister Zonder Portefeuille Götzen enkele vragen op 
sociaal-economisch terrein met betrekking tot de Overzeese Gebiedsdelen 
had beantwoord, waren de reacties in de senaat op het betoog van Jonkman 
voorspelbaar: de oppositie achtte het antwoord van de regering niet op alle 
punten bevredigend, de regeringsgezinde fracties toonden zich content of 
hadden geen opmerkingen meer.1367 De aanstaande kabinetsformatie liet zijn 
schaduwen met name in deze ronde van het debat zwaar vallen. De opposi
tie ter rechterzijde trachtte als om strijd zich te ontworstelen aan het etiket 
dat minister Jonkman hen had opgeplakt. Algra (ARP) vocht de door Jonk
man bevestigde stelling over de negatieve effecten van de houding van de 
oppositie aan. Hij herinnerde eraan dat Van Kleffens in de VR zich ooit feller 
over de Republiek had geuit (namens de regering) dan de oppositie had ge
daan. Jonkman repliceerde hierop dat dit geschied was in de tijd onmiddel
lijk na de politiële actie. Het ging Algra, ondanks diens bewering van het te
gendeel, natuurlijk om de formatie: "Wanneer wij spreken over de wense
lijkheid van een nationaal kabinet, dan bepleiten wij dat niet om meer in
vloed voor onze eigen partij te verkrijgen, maar dan bepleiten wij dit omdat 
wij het zien als een groot nationaal belang." Hij zei overigens erop te rekenen 
dat de PvdA verbreding van de grondslag van het kabinet met de ARP zou 
verhinderen.1368 Pollema (CHU) heeft - het is al eerder aangehaald - gepoogd 
de identificatie van de CHU-woordvoerders met het Comité Rijkseenheid 
door de minister te wraken, waarvan Jonkman gaarne acte nam. De liberaal 
Molenaar, die de redevoering van de minister op veel punten zei gewaar-
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deerd te hebben en slechts enkele vragen te hebben, haastte zich om de door 
hem eerder gehanteerde en weinig vleiende kwalificaties van het regerings
beleid inzake Indië van elk persoonlijk karakter te ontdoen. Jonkman nam 
hiervan met voldoening kennis, waarin een stille triomf te beluisteren 
was.1369 Alleen Brandenburg (CPN) moet zich gerealiseerd hebben dat er 
voor zijn partij bij de volgende formatie niets te halen was, zodat hij zich niet 
in het stof heeft gebogen. Zijn verwijt gold in de replieken vooral de hypocri
sie in dit debat, verpersoonlijkt volgens hem in Algra, waarbij de negatieve 
gebeurtenissen aan eigen kant (Bondowoso) een incident werden genoemd 
en gebeurtenissen aan de andere kant (Djocja) breed werden uitgemeten om 
de Republiek in algemene zin in gebreke te kunnen stellen. Jonkman poogde 
nog Brandenburg te verzekeren dat hij het gebeurde te Bondowoso niet wen
ste te bagatelliseren, maar dat kon de CPN-fractie niet meer verhinderen om 
haar stem aan dit begrotingshoofdstuk te onthouden. Daarentegen heeft 
Pollema voor zijn fractie nadrukkelijk verklaard de begroting van O.G. voor 
1948 te steunen - de CHU wenste geen regering de nodige middelen te ont
houden - en de minister woorden van lof toegezwaaid. Aan het slot van zijn 
betoog in tweede termijn had Jonkman dan wel, naar aanleiding van de 
woorden van Kerstens, nog eens de samenwerking van de regeringspartijen 
positief genoemd voor de Indië-politiek. Op die smalle basis echter kon, naar 
iedereen wist, niet lang meer worden gewerkt, zodat de startblokken voor de 
komende formatie, zoals door Pollema getoond, gereed werden gezet. Be
halve de CPN steunden derhalve ook alle groeperingen in de senaat het be
trokken wetsontwerp.1370 Meer dan ooit in de periode-Beel had in dit debat 
de binnenlandse politiek het gewonnen van hetgeen de inzet had moeten 
zijn: de vormgeving van de nieuwe rechtsorde, waarvoor de herziening van 
de Grondwet aan Nederlandse kant de ruimte zou moeten bieden. Alleen in 
het College van Negenmannen werd politiek-parlementair nog serieus ge
sproken over die vormgeving.
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VII. Mist Nederland voor de tweede keer de kansen op een verzoening in 
Indonesië? De stand van zaken in de Indonesische kwestie rondom de 
verkiezingen van 1948

In de periode-Beel is de Indonesische kwestie officieel nergens zo duister 
gebleven als in het voorjaar tot de zomer van 1948, toen het kabinet-Beel 
moest plaatsmaken voor zijn opvolger. Gaf de regeringsverklaring van 13 
januari 1948 met de aanvullingen van 15 en 21 januari 1948 nog in het open
baar opening van zaken over verschillende aspecten van de Indonesische 
kwestie en over de doelstellingen van de regering op dat moment bij de aan
pak ervan, daarna trad een soort stilte in die - achteraf beschouwd - slechts 
de voorbode kon zijn van de storm in de Indonesische kwestie van het najaar 
van 1948. In het genoemde tijdvak is, afgezien van de Algemene Politieke 
Beschouwingen en de behandeling van hoofdstuk XIII (Overzeese Gebieds
delen) van de Rijksbegroting-1948 in de Eerste Kamer, de Indonesische 
kwestie slechts in algemene zin ter sprake gekomen bij de behandeling van 
de regeringsvoorstellen tot herziening van de Grondwet ten behoeve van de 
nieuwe rechtsorde van het Rijk. Een regeringsverklaring over het uitblijven 
van een politieke overeenkomst tussen Nederland en de Republiek op basis 
van het Renville-pakket na maanden onderhandelen en ter verklaring van het 
door de Nederlandse regering openlijk bestreden optreden van de Ameri
kaanse en Australische CGD-leden in deze onderhandelingen en de daarop 
gevolgde opschorting van de onderhandelingen had in de rede gelegen. De 
regering is hiertoe niet overgegaan; het parlement heeft er ook niet om ge
vraagd. Kennelijk had niemand er behoefte aan om in het zicht van de ver
kiezingen deze zaak op te rakelen, hoewel toch kort voor de verkiezingsda
tum de geruchtenstroom over een op handen zijnde militaire actie tegen 
Djocja onstuitbaar door Nederland ging. De verkiezingskoorts moet ieder in 
zijn greep hebben gehad. De regering moet gemeend hebben met de inscha
keling van het College van Negenmannen, dat vrijwel voltallig ook naar In
dië zelf is getrokken, van verdere informatieplicht te zijn ontheven. Boven
dien had een dergelijke informatieronde halverwege de onderhandelingen 
en de pogingen om juist de Amerikaanse regering te winnen voor een min
der pro-republikeinse opstelling in de CGD wellicht de kansen op een oplos
sing van de vastgelopen onderhandelingen tussen Nederland en de Repu
bliek ook kunnen bederven. Het parlement heeft kennelijk genoegen geno
men met de informatie via andere weg en geen reden gezien voor een ver
zoek aan de regering om parlementair verantwoording af te leggen. De van 
de interne informatie via het College van Negenmannen uitgesloten CPN - 
toch al in het defensief gedrongen door de anti-communistische golven in 
het land sedert februari 1948 - heeft geen reden of mogelijkheid gezien de 
regering op dit punt tot opening van zaken over te halen.
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Toch was er het nodige gebeurd dat onvermijdelijk de loop der dingen in 
de Indonesische kwestie onder het volgende kabinet zou beïnvloeden of be
lasten: de Nederlandse en republikeinse onbuigzaamheid bij de politieke 
onderhandelingen op enkele centrale punten van de door Nederland voor
gestane onderwerping van de republikeinse aanspraken aan de nieuwe 
rechtsorde; het Amerikaans-Australisch initiatief van pro-republikeinse 
strekking als reactie op de impasse in de onderhandelingen tussen Neder
land en de Republiek; de ontwikkeling van de "federale" factor als stem in 
de Indonesische kwestie en in de discussies over de vormgeving van de toe
komstige nieuwe rechtsorde; de Nederlands-Indische/Nederlandse initiatie
ven om in samenhang met de voorgestane grondwetsherziening en als ant
woord op het groeiende ongeduld in Indonesië (de "federalen") en in de we
reld (in het bijzonder de Amerikanen) een interimbewind in Indonesië te 
ontwerpen; diplomatieke acties van Nederlandse kant om de onaangenaam
heden met de Amerikanen over het Amerikaans-Australisch initiatief in In
donesië bij te leggen en de Amerikaanse regering te bewegen met een nieu
we bemanning binnen de CGD een nieuw en beter afgewogen initiatief te 
nemen; de resolutie van de Veiligheidsraad van 29 juli 1948, waarin op basis 
van de rapportage over de ontwikkelingen in de Indonesische kwestie sedert 
de aanvaarding door beide partijen van het Renville-pakket partijen werden 
opgeroepen met behulp van de CGD de afspraken uit dat pakket na te ko
men. Uit eerste hand of via persberichten zijn deze gebeurtenissen veelal wel 
op hoofdpunten indertijd bekend geworden bij de meeste parlementaire 
fracties. De onderstaande paragraaf poogt de genoemde feiten in dit licht op 
een rij te zetten, teneinde een beter zicht te kunnen krijgen op hetgeen het 
kabinet-Beel - naar men toentertijd in politiek "Den Haag" kon weten - voor 
het volgende kabinet op het terrein van de Indonesische kwestie naliet.

a. De Nederlandse Grondwet als de maat der dingen
Het politieke draagvlak in Nederland weegt bij de herziening van de Grondwet 

voor de nieuwe rechtsorde zwaarder dan de gevoelens overzee: het "positieve" stelsel
Op 2 april 1948 werden twee belangrijke wetsontwerpen met betrekking 

tot Nederlands-Indië aan het parlement voorgelegd: één, onder verantwoor
delijkheid van de minister-president en de ministers van Binnenlandse Za
ken en Overzeese Gebiedsdelen, betreffende de herziening van de Grondwet 
(toevoeging aan de Grondwet van een hoofdstuk met bijzondere bepalingen 
nopens de overgang naar een nieuwe rechtsorde van de in art. 1 van de 
Grondwet genoemde grondgebieden; de invoering van het instituut van 
staatssecretarissen) en één, betreffende de kredietverstrekking aan Neder- 
lands-Indië (zie voor de afwikkeling van het wetsontwerp op deze krediet
verstrekking in dit boek Band B, hoofdstuk IV, par. V.4.c). In hoofdstuk XV.a, 
pp. 2199-2200, in Band C van dit boek is aangegeven dat de gelijktijdige in
diening van deze wetsontwerpen niet zonder reden moet zijn geweest: de 
nieuwe rechtsorde van het Rijk, zoals die door de herziening van de Grond
wet mogelijk moest worden, moest de enorme bedragen aan leningen en in-
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vesteringen in Indië, waarvan in de Memorie van Toelichting op het wets
ontwerp op de kredietverstrekking aan Indië (gevraagd werd om een mach
tiging aan de minister van Financiën tot een bedrag van 850 miljoen gulden) 
een totaaloverzicht werd gegeven, voor de toekomst kennelijk veilig stellen. 
In deze Memorie van Toelichting was dan ook met zoveel woorden gesteld 
dat een gezagsoverdracht aan de toekomstige regering van de VSI pas kon 
plaatsvinden, wanneer voldoende waarborg bestond dat deze rechtsopvolg- 
ster van de Nederlands-Indische regering de verplichtingen van haar voor
gangster zou overnemen en door een gezond monetair en financieel beleid 
de nakoming van die verplichtingen zou verzekeren. De Unie tussen Ko- 
ninkrijk-nieuwe-stijl (Nederland en de West) en de VSI, waarin het oude Ko
ninkrijk zich zou omvormen, moest derhalve de nodige garanties kunnen 
bieden voor deugdelijk bestuur. Het wetsontwerp tot herziening van de 
Grondwet betreffende de nieuwe rechtsorde gaf dan ook in "positieve" be
woordingen de contouren aan van de nieuwe rechtsorde en van de taken van 
de Unie - onder meer de zorg voor het deugdelijk bestuur - die Nederland 
bereid was als uitkomst van reeds gepleegd overleg te aanvaarden. Hoe was 
het tot dit wetsontwerp gekomen?

Zoals beschreven in het genoemde hoofdstuk XV.a en in dit hoofdstuk 
onder par. IV.b heeft de regering na de beperkte politiële actie van 1947 en 
de aanvaarding van de bemiddeling van de Veiligheidsraad van de V.N. er 
voor gekozen de beginselen van het Akkoord van Linggadjati voortvarend 
toe te passen, zowel in de Oost (voorbereiding federatie en fundering van de 
Unie) als in de West (voorbereiding Korünkrijk-nieuwe-stijl), waarvoor de 
Grondwet geen sta in de weg mocht vormen. Zowel in de Troonrede van 16 
september 1947 als in de regeringsverklaring inzake het Indonesische vraag
stuk van 23 september 1947 werd bekend gemaakt dat de regering besloten 
had zo snel mogelijk de Grondwet partieel, gericht op de invoering van de 
nieuwe rechtsorde van het Rijk, te doen herzien. Voor dit doel werd bij KB 
van 29 september 1947 een Staatscommissie tot herziening van de Grondwet 
in het leven geroepen, die gezien de samenstelling ervan de politieke con
sensus over het resultaat van de commissiearbeid moest verzekeren. Naast 
Beel als voorzitter en de ministers Van Maarseveen (Justitie) en Jonkman 
(Overzeese Gebiedsdelen) als vice-voorzitters waren namelijk vrijwel alle 
fracties in de Tweede Kamer door hun voorzitter of een specialist vertegen
woordigd, namelijk de fractievoorzitters in de Tweede Kamer Van der Goes 
van Naters (PvdA), Romme (KVP), Schouten (ARP), Tilanus (CHU) en Bie- 
rema (PvdV), alsook het CPN-Tweede Kamerlid en juridisch specialist Stok
vis. Daarnaast was een aantal specialisten in het staatsrecht en in de betrek
kingen met de overzeese gebieden opgenomen, van diverse pluimage, te 
weten de oud-minister van O.G. en het PvdA-Tweede Kamerlid (tot begin 
oktober 1947, toen hij hoogleraar in het Indisch recht te Leiden werd) Loge- 
mann, prof.mr. E.H. 's Jacob (staats- en administratief recht en agrarisch 
recht van Nederlands-Indië te Utrecht), prof.mr. F.J.F.M. Duynstee (staats-
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recht te Nijmegen) en mr. W.H. van Helsdingen, raadadviseur bij het minis
terie van O.G., die een lange loopbaan in Indië achter de rag had (laatstelijk 
was hij voorzitter van de Volksraad) en enkele publikaties over Nederlands- 
Indië op zijn naam had staan.

Deze commissie besloot in grote meerderheid dat met de herziening van 
de Grondwet niet gewacht moest worden totdat de kiezer zich een duidelij
ker beeld van de nieuwe rechtsorde had kunnen vormen. Van regeringszijde 
is vervolgens een voorstel van wet ter bespreking voorgelegd, dat slechts de 
constitutionele belemmeringen voor de totstandkoming van de nieuwe 
rechtsorde uit de weg wilde ruimen en geen bepalingen bevatte over die 
rechtsorde zelf (het zogeheten "negatieve" stelsel). Volstaan zou worden met 
te bepalen dat bij de wet, in afwijking van de Grondwet, voorzieningen zou
den kunnen worden getroffen tot herziening van de verhouding van het Rijk 
in Europa tot de Overzeese Gebieden en van de staatsinrichting van die ge
bieden, en dat een wetsvoorstel daartoe slechts met ten minste twee derden 
van de uitgebrachte stemmen door de Kamers der Staten-Generaal zou kun
nen worden aangenomen. Het "negatieve" stelsel had het voordeel dat de 
Grondwet niet steeds behoefde te worden gewijzigd, wanneer de ontwikke
lingen - zoals de rijksconferentie - wijzigingen in de rechtsorde aanbrachten. 
Bovendien werd aldus ook de nodige ruimte geschapen voor de onderschei
den ontwikkelingen in de relaties met de West en met Indonesië. Tenslotte 
kwam het "negatieve" stelsel meer tegemoet aan de vrijwilligheid als basis in 
de samenwerking van de delen van het Rijk. Wat voor indruk zou het in de 
Overzeese Gebieden maken, indien de Grondwet van het Koninkrijk zou 
voorschrijven op welke wijze de nieuwe rechtsorde zou moeten worden op
gebouwd? Daartegenover stelden de voorstanders van het zogeheten "posi
tieve" stelsel, waarbij in grote lijnen de contouren van de nieuwe rechtsorde 
zoals overeengekomen en in Nederland aanvaard zouden worden vastge
legd, dat het onverantwoord en niet doeltreffend was een ontbinding van de 
Staten-Generaal te doen plaatsvinden, met de strekking aan de kiezers gele
genheid te geven zich uit te spreken, indien de kiezers elke aanwijzing over 
het verder te voeren beleid zou worden onthouden. De regering moest richt
lijnen krijgen, waaraan zij verder bij het te voeren beleid kon worden gebon
den en waarover de kiezers zich direct moesten kunnen uitspreken. Het zijn 
vooral de niet-politieke leden van de commissie geweest, onder aanvoering 
van de hoogleraar Duynstee, die een "positief" stelsel voorstonden en datge
ne wensten vast te leggen, waarover men het in Nederland eens was. Aldus 
werd door de Grondwet een brag geslagen naar de nieuwe verhoudingen. 
Zij die, weliswaar met verschillende accenten en interpretatie, het Akkoord 
van Linggadjati als basis namen voor hun visie op de nieuwe rechtsorde, zo
als Romme en Van der Goes van Naters, konden zich hierin vinden; tegen
standers daarvan, vooral Schouten, wilden alles overlaten aan de rijksconfe
rentie; een derde weg, zoals door Stokvis voorgestaan, kwam neer op een 
aanvulling van het regeringsvoorstel met een "positief" geformuleerde con-
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siderans. Uiteindelijk is een uitweg gevonden door een gematigd "positief" 
voorstel, waarin de hoofdlijnen van hetgeen was overeengekomen ("Lingga
djati") en in Nederland aanvaard was terug te vinden, zij het soms anders 
geformuleerd en op een enkel punt omineus aangevuld. Dit voorstel kon re
kenen op de steun van een brede meerderheid van het politieke spectrum, 
waarmee deze herziening van de Grondwet en daarmee de beoogde nieuwe 
rechtsorde (de beginselen van "Linggadjati") bij voorbaat leek te zijn veilig 
gesteld: ook de vertegenwoordigers van de CHU en de liberalen in de staats
commissie konden zich in het uiteindelijk door Romme geformuleerde com
promis vinden. Voor Schouten was het ontwerp nog steeds te vaag en dus 
verwerpelijk; voor Stokvis was het allemaal te "positief" en te zeer in strijd 
met het karakter van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid in de toekomstige 
betrekkingen geformuleerd. De regering besloot het gevonden compromis 
over te nemen als voorstel tot herziening van de Grondwet, dat de continuï- 
teitsgedachte en de emancipatiegedachte naar haar mening recht deed. 
Hoewel de voorkeur van het kabinet was uitgegaan naar het "negatieve" 
stelsel als basis voor de grondwetsherziening, was het gematigd "positieve" 
voorstel aanvaard vanwege de mogelijke steun van oppositiepartijen en de 
duidelijkheid bij de verkiezingen. Deze voordelen werden zwaarder gewo
gen dan de nadelen ervan, zoals de eenzijdige vaststelling van hetgeen nog 
officieel de uitkomst van gezamenlijk overleg moest zijn. De regering kon 
echter menen dat de "Linggadjati"-beginselen, zoals in december 1947 door 
minister Jonkman nogmaals samengevat en op de Renville onder toeziend 
oog van vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap door de 
betrokken partijen in Indonesië aanvaard, niet meer ter discussie stonden. 
Die beginselen vormden de benedengrens van hetgeen in Nederland politiek 
op dat moment mogelijk was. In deze visie nam men het Akkoord van Ling
gadjati, dat voortborduurde op de representatief omstreden Malino-confe- 
rentie van 1946, aan als geldend voor het gehele Rijk zonder dat een Rijks
conferentie van alle delen van het Rijk zich daarover had uitgesproken. Door 
zo sterk op "Linggadjati" te leunen plaatste de regering in dit gematigd "po
sitieve" voorstel niet alleen de Republiek op een bijzonder voetstuk, namelijk 
als vertolkster van de nationalistische ambities in Indonesië, maar werd ook 
het conflict tussen Nederland en Republiek benadrukt. De "positieve" for
mulering van de Unie was immers een reactie op hetgeen de Republiek in 
het verleden op het punt van de toekomstige samenwerking tussen Neder
land en Indonesië had laten horen. Het regeringsvoorstel honoreerde der
halve de bijzondere positie van de Republiek in weerwil van de herhaaldelijk 
vastgestelde positie van de Republiek als deelstaat van de toekomstige fede
ratie in Indonesië.

Het "positief" geformuleerde voorstel van de regering tot openbreking 
van de Grondwet ten behoeve van de nieuwe rechtsorde behelsde de toe
voeging van een veertiende hoofdstuk aan de Grondwet, waarvan het eerste 
artikel een samenvatting gaf van hetgeen werd beoogd, een mengeling van
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de beginselen van de koninklijke redevoering van 1942 en van hetgeen se
dertdien door de Nederlandse regering was voorop gesteld. Voor de grond
gebieden van het Rijk (art. 1 GrW) zou, op de grondslag van de uitkomst van 
het reeds gepleegde en nog te plegen gemeen overleg met en tussen verte
genwoordigers van de bevolkingen, een nieuwe rechtsorde worden geves
tigd, waarbinnen deze gebieden eigen belangen zelfstandig zouden beharti
gen en op voet van gelijkwaardigheid zou zijn verbonden tot verzorging van 
de gemeenschappelijke belangen en tot wederkerige bijstand, een en ander 
onder waarborgen voor de rechtszekerheid, de fundamentele menselijke 
rechten en vrijheden, en deugdelijk bestuur (art. 207). Het volgende artikel 
(art. 208) vormde het kernartikel en bepaalde dat bij de voorbereiding en 
vestiging van de nieuwe rechtsorde de uitkomst van het reeds gepleegde 
gemeen overleg, zoals in dit artikel omschreven, in acht zou worden geno
men. In de verschillende leden van dit artikel werden vervolgens de bekende 
hoofdlijnen van de uitkomsten van het reeds gevoerde overleg met de Over
zeese Gebiedsdelen (met name het Akkoord van Linggadjati) vastgelegd: de 
Unie waarin als gelijkwaardige staten zouden deelnemen het Koninkrijk- 
nieuwe-stijl (namelijk Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen) en 
de Verenigde Staten van Indonesië met aan het hoofd Koningin Wilhelmina 
en bij opvolging haar wettige opvolgers in de Kroon der Nederlanden, die 
door eigen organen, onverminderd hetgeen overigens ter vervulling van 
haar doelstellingen zou kunnen strekken, de samenwerking tussen de deel
nemende staten zou verwezenlijken inzake buitenlandse betrekkingen, de
fensie en voor zover nodig financiën, alsmede inzake onderwerpen van eco
nomische en culturele aard, en de rechtszekerheid, de fundamentele mense
lijke rechten en vrijheden en deugdelijk bestuur moest waarborgen. Dat 
deugdelijk bestuur kwam als term niet voor in het Akkoord van Linggadjati. 
De Unie zou op eigen naam aan het internationaal rechtsverkeer deelnemen. 
Over de buitenlandse betrekkingen van de VSI werd niets opgemerkt, het
geen de nodige vragen kon oproepen over de Nederlandse bedoelingen ten 
aanzien van de verzelfstandiging van de VSI. Zouden de VSI werkelijk onaf
hankelijk en soeverein worden en binnen de Unie op gelijk niveau met het 
Koninkrijk (nieuwe stijl) komen te staan? Nadat werd vastgelegd dat het 
Koninkrijk (nieuwe stijl) zou bestaan uit Nederland en de West onder Ko
ningin Wilhelmina en haar wettige opvolgers in de Kroon der Nederlanden, 
werd bepaald dat Nederland binnen de Unie rechtstreekse betrekkingen zou 
kunnen onderhouden met de VSI. De VSI zouden federatief worden opge
bouwd uit onderling gelijkwaardige deelstaten. Wanneer enig deel van In
donesië zich niet zou aansluiten bij de VSI, zou dit deel uitmaken van het 
Koninkrijk-nieuwe-stijl, een formulering die afweek van hetgeen was over
eengekomen te Linggadjati en onder druk van de Voorlopige Federale Rege
ring in Batavia later is bijgesteld. Wanneer de overgang naar de nieuwe 
rechtsorde voorzieningen in afwijking van de Grondwet zou vergen, dien
den voorstellen daartoe te worden aangenomen met tenminste twee derden
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van de uitgebrachte stemmen (art. 209). De nieuwe rechtsorde diende tot 
stand te komen door vrijwillige aanvaarding langs democratische weg bin
nen de grondgebieden van het Rijk, waarbij voor Nederland art. 209 van 
toepassing was. De nieuwe rechtsorde diende bevestigd te worden door Ko
ningin Wilhelmina of haar wettige opvolger en plechtig te worden afgekon- 
digd (art 210).1371 In de Memorie van Toelichting op dit deel van het voor
stel tot herziening van de Grondwet werd uiteengezet dat de "positieve" 
omschrijving van de nieuwe rechtsorde - namelijk de normen die bij voorbe
reiding en vestiging van die rechtsorde in acht dienden te worden genomen - 
niet in strijd was met de staatkundige gelijkwaardigheid van de betrokken 
gebieden. In de beoogde grondwetsartikelen werd immers enkele malen ge
refereerd aan het gepleegde en nog te plegen gemeen overleg met en tussen 
de vertegenwoordigers van de bevolking van deze gebieden. Dat in de 
Grondwet een nadere omschrijving van de grondlijnen van de nieuwe 
rechtsorde werd opgenomen, achtte de regering juist vanuit de continuïteits- 
gedachte. Deze vereiste dat formeel de constitutionele bepalingen van het 
bestaande Koninkrijk de kiem voor de nieuwe rechtsorde in zich zouden 
houden.1372

De "aankleding" van de herziening van de Grondwet ("-positieve" stelsel) door de 
Kamers bevestigd

Het voorstel tot herziening van de Grondwet ten behoeve van de nieuwe 
rechtsorde van het Rijk sloot aan op de hiervoor beschreven voorkeur van de 
regering voor de samenwerkingsgedachte als basis voor de Unie tussen het 
Koninkrijk en de VSI. De bepaling dat de Unie over eigen organen en een 
eigen competentieveld - waaraan de zorg voor "deugdelijk bestuur" was 
toegevoegd aan de lijst van reeds bekende onderwerpen - zou beschikken, 
weerspiegelde hetgeen onder politieke druk vanuit de rechterzijde binnen de 
coalitie tot en met de rechterzijde binnen de oppositie over een Unie nog 
moest en kon worden gezegd: de "halfzware" Unie als garant voor het pak
ket aan Nederlandse belangen in Indonesië en voor de verwezenlijking van 
de Nederlandse verantwoordelijkheid tegenover de volken van Indonesië. 
De reacties van de Kamers op dit deel van het voorstel tot herziening van de 
Grondwet (eerste lezing) lieten zien dat dit "halfzware" Unie-model, vrucht 
van het compromis tussen de meeste vertegenwoordigers van de politieke 
groeperingen in de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet, met 
enige moeite is geaccepteerd.

Dat de fractie van de ARP in de Tweede Kamer blijkens het Voorlopig 
Verslag van 17 april 1948 op dit deel van de voorstellen tot herziening van de 
Grondwet geen heil zag in het betrokken voorstel was, gezien de houding 
van Schouten (ARP) in de Staatscommissie, niet verbazingwekkend. Het 
voorstel zou te politiek geformuleerd zijn; de Unie was te vaag gehouden en 
daarom geen deugdelijk voertuig voor de noodzakelijke handhaving van de 
Nederlandse verantwoordelijkheid. Daarentegen sloot de fractie van de CPN 
zich aan bij hetgeen Stokvis (CPN) als lid van de Staatscommissie in een min-
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KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
STAATSHOOFD H.M. KONINGIN WILHELMINA

SURINAME NED. ANTILLENNEDERLAND

•ATLANTISCHE OCEAAN:

\CURAQAO ENZ.ARUBA

■.ATLANTISCHE OCEAANj
:ST  m a r t in :

:5ABA:

TCARA!BtSCHE ZEEl

! SCHEMATISCHE OPZET VAN ~DE NEDER
HOOFD VAN DB UNIE DB KONING

D a staatkundige vorm wordt voorbereid op de Conferentie Nederland- Surinam e- Ned. Antillen te S-Gravenhage

Zodls uit het h ier ajged.ruk.te schem a blijkt, komt er  gelei
delijk m ee r  tekening in de staatkundige betrekkingen tussen 
N ederland en zijn overzeese gebieden. In Indonesië wordt 
de grondslag gelegd voor de federatief ingerichte „V erenig
de Staten van Indonesië”. Reeds w erden ingesteld of voor
lopig erk en d : de Negara’s (Staten) Oost-Indonesië (ingesteld  
24-12-1946), Oost-Sumatra (bekrachtigd 16-2-1948), Ma
doera (voorlopig erkend 20-2-1948), Pasoendan (voorlopig 
erk en d  26-2-1948), alsm ede een  aantal autonome gebieden, 
die tezam en een Negara zullen vorm en (o.m. op Borneo - 
Negara Kalimantan). M et de Republiek  Indonesia beginnen

op 12 April w ederom  besprekingen, die zullen moeten leiden 
tot de vaststelling van de positie der Republiek binnen de 
V er. Staten van Indonesië. Als richtdatum voor het tot 
stand kom en van deze souvereine V er. Staten geldt 
1 Jan. 1949.
Wat W est-Indië betreft: van 27 Jan.— 18 Maart 1948 had te 
D en Haag een  Ronde Tafel Conferentie plaats tussen N eder
land, Surinam e en Curagao, die belangrijke resultaten op
leverde. E r  w erden 16 resoluties aangenomen, waarin richt
lijnen zijn neergelegd voor de omzetting van de bestaande 
verhouding tussen Nederland, Surinam e en Curagao, in een
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De ligging van de negara's , daerah's en gebieden is In de kaart aan gegeven 
met de in het schema voorkomende aanduidingen. 
____________________________________________________________ - ^ËÊijl

nieuw e staatsorde, een  souverein „V erenigd Koninkrijk der  
N ederlanden”, steunend op de „drie zuilen van vrijheid, 
gelijkwaardigheid en verbondenheid”.
Tezam en zullen deze V erenigd e Staten van Indonesië en 
het V erenigd K oninkrijk der Nederlanden de N ed erla n d s-  
Indonesische Unie” vorm en, een  „reële gem eenschap” m et 
als hoofd de Koning d er N ederlanden en met eigen organen . 
Intussen heeft de N ederlandse regering op 3 April een  
wetsontwerp tot wijziging van de grondwet ingediend, die 
deze reconstructie van het Rijk mogelijk zal maken.

Bijlage bij Keesings Historisch Archief, nr.876 (28 maart-3 april 1948)
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derheidsnota had verwoord: alleen een "negatieve" methode - de Grondwet 
diende slechts te bepalen dat bij wet, in afwijking van de Grondwet, voor
zieningen zouden kunnen worden getroffen voor een nieuwe rechtsorde - 
zou een hoop moeilijkheden kunnen voorkomen. Het "positieve" stelsel 
spoorde volgens de CPN-fractie niet met het beginsel van vrijwilligheid, 
prejudicieerde op toekomstig overleg, legde belemmeringen in de weg voor 
nieuwe verhoudingen, suggereerde een eenzijdige wilsoplegging en was ge
zien de ontwikkelingen ("Linggadjati", "Renville") glad overbodig. Hetgeen 
over de Unie was voorgesteld om in de Grondwet vast te leggen - soms in 
afwijking van "Linggadjati", zoals inzake de verzorging van deugdelijk be
stuur - kon alleen maar de autonome bevoegdheden van de deelnemende 
staten illusoir maken, aldus de zienswijze van de Kamerfractie van de CPN. 
Voor de andere oppositionele groeperingen, CHU en VVD, was het voorstel 
van de regering mogelijk aanvaardbaar, mits op een aantal door de fractie 
van de CHU geformuleerde vragen - was de Unie als duurzame constructie 
na "Renville" nog wel mogelijk, was de Unie een soevereine staatsrechtelijke 
constructie, waren er garanties dat de Republiek een politiek akkoord zou 
nakomen - bevredigende antwoorden zouden zijn verkregen. Daarbij liet de 
CHU-fractie onmiddellijk al weten dat, indien de regering in de periode tot 
aan de tweede lezing van de voorstellen tot herziening van de Grondwet te
gen de geest van de onderhavige voorstellen zou handelen, de fractie zich bij 
de tweede lezing tot niets gebonden zou achten.

De Tweede Kamerfractie van de KVP toonde zich ingenomen met het 
wetsvoorstel, dat in de gegeven omstandigheden de praktisch enig mogelijke 
methode tot progressief en constructief werken zou bieden. De tijd van de 
bestrijding van de destructieve gedachten en feiten was volgens deze fractie 
goeddeels voorbij; het ging er op dat moment om in de fase van constructie
ve reorganisatie en nieuwbouw de december-rede van de Koningin zo loyaal 
mogelijk uit te werken, zoals voor de overgrote meerderheid van de volken 
van het Rijk belichaamd in "Linggadjati". Het wetsontwerp liet een evolutie, 
binnen de grenzen van algemeen bekende en door de regering herhaaldelijk 
en standvastig geïnterpreteerde richtlijnen, open, waarmee volgens deze 
fractie een risico werd gelopen. De KVP-fractie vertrouwde er op dat de re
gering de nodige waakzaamheid zou opbrengen om de voltooiing van de 
nieuwe rechtsorde en de continuering van een aantal beginselen van de oude 
rechtsorde binnen het nieuwe bestel te waarborgen. Gehoopt werd dat de 
regering de gevaren op de weg naar deze voltooiing zou weten te keren "en 
de Kamer in de gelegenheid zal weten te stellen ook haar verantwoordelijk
heid volkomen, ongehinderd en tijdig te beleven". In dit licht betreurde de 
KVP-fractie het dat inzake de formuleringen met betrekking tot de Kroon en 
de Unie geen aansluiting was gezocht bij de verdergaande tekst van het Ak
koord van Linggadjati, terwijl ook de vastlegging van de eigen soevereiniteit 
van de Unie boven die van de deelnemende staten op grond van een eigen 
constitutie werd ontbeerd.
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De PvdA-fractie in de Tweede Kamer steunde het wetsvoorstel, al liet zij 
tegelijk weten de nodige argumenten ten voordele van het negatieve stelsel 
te kunnen geven. Was het immers niet veel beter de Grondwet te openen 
voor een nieuwe rechtsorde zonder daarvan de inhoud te bepalen? "Men 
blijft dan volkomen vrij, tot het ogenblik van de gezamenlijke rechtsvorming", 
aldus de PvdA-Kamerfractie. Volgens deze fractie kon de regering door de 
voorgestelde formulering bij de komende besprekingen wel eens voor moei
lijkheden worden geplaatst, hetgeen kon leiden tot ofwel een starre opstel
ling ofwel tot weinig elegante oplossingen. Men had echter, nu geen meer
derheid voor de negatieve formule te vinden was, het andere stelsel te aan
vaarden, dat dan wel de schijn had dat eenzijdig werd vastgesteld wat teza
men moest worden vastgesteld, maar het voordeel bood duidelijk te stellen 
waar het om ging, zo het commentaar van de PvdA-fractie. Deze fractie stel
de vast dat in de positieve formulering grotendeels datgene was opgenomen 
wat was overeengekomen, behalve op het punt van het "deugdelijk be
stuur". Die term leek de PvdA-fractie minder geschikt, aangezien deze eis in 
het verleden (in de Engelse koloniën) tot menige interventie geleid zou heb
ben. Duidelijk moest volgens deze fractie worden gemaakt dat deze term 
geen reden mocht zijn voor interventie, zoals elke poging om aan de hand 
van de tekst een Nederlands stempel op te leggen aan het hervormingspro
ces in strijd moest worden geacht met de emancipatiegedachte achter de her
ziening van de Grondwet. In dat kader werd ook de eis van een gekwalifi
ceerde meerderheid in het parlement bij voorstellen tot afwijking van de 
voorgestelde rechtsorde, nodig bij de uitwerking ervan, als een rem onder
vonden, maar wel als een resultante van het overleg binnen de staatscom
missie door de fractie aanvaard. Kortom: waar de KVP-fractie liefst nog 
striktere formuleringen omtrent de nieuwe rechtsorde in de Grondwet had 
willen vastleggen, zag de PvdA-fractie de nadelen van het positieve stelsel in 
de komende onderhandelingen met de overzeese gebieden in Azië goed on
der ogen, maar aanvaardde zij dit stelsel terwille van de noodzakelijke poli
tieke steun voor het wetsontwerp.1373

In de Memorie van Antwoord van 23 april 1948 werden geen pogingen 
meer ondernomen om de tegenstanders van het wetsvoorstel ter uiterste 
rechter- (ARP) en linkerzijde (CPN) tegemoet te komen. Omdat met name 
het gematigde rechterdeel van de oppositie (CHU, VVD) voor het wetsvoor
stel gewonnen moest worden, richtte de regering zich in haar antwoord 
vooral op de beantwoording van de opmerkingen en vragen uit deze hoek. 
Zo stelde de regering zich met klem op de grondslag van de koninklijke rede 
van 1942 en van de resultaten van het gevoerde overleg, zoals uiteengezet in 
de Tweede Kamer op 17 december 1947. In de formuleringen van de voorge
stelde nieuwe artikelen van de Grondwet werden volgens de regering ener
zijds de grenzen getrokken, waarbinnen Nederland zijn bereidheid tot sa
menwerking afbakende, anderzijds werd duidelijk gestipuleerd "dat de 
nieuwe rechtsorde niet eenzijdig door Nederland wordt tot stand gebracht".
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De regering meende derhalve dat de voorgestelde toevoeging aan de 
Grondwet 'ï>ij uitstek dynamisch van strekking" was, waarmee ook de twij
felaars aan de zin van een "positief" stelsel over de streep moesten worden 
getrokken. De regering gaf overigens de critici van het "positief" stelsel ge
lijk, dat dit stelsel de regering in zekere mate de handen zou binden. De ge
stelde beperkingen waren echter volgens haar zodanig gekozen, dat die de 
uiterste grens vormden, die in geen geval kon worden overschreden. Mocht 
zich niettemin een dwangpositie voordoen met betrekking tot het in het 
voorgestelde hoofdstuk XIV geregelde, "dan lijkt het ook aangewezen, dat 
de grondwetgever deze op de normale wijze bezegelt", aldus de regering in 
dit antwoord. Tegenover de rechterzijde heeft de regering nog eens bena
drukt dat men niet moest menen met nog stringenter geformuleerde artike
len in de Nederlandse Grondwet de ontwikkelingen overzee te kunnen be
palen: "In Indië is in sterke mate het besef gegroeid van verantwoordelijk
heid voor de eigen zaken". Men kon dan wel van oordeel zijn dat de Neder
landse verantwoordelijkheid voor het welzijn van de volkeren overzee geen 
afstand daarvan op dat moment gedoogde, diezelfde verantwoordelijkheid 
hield naar het oordeel van de regering in rekening te houden "met het vrij
heidsbewustzijn, dat eenmaal tot leven gewekt, zich op de duur zelfs niet 
door bepalingen van geschreven recht laat terugdringen". De CHU en de 
VVD kregen van de regering te horen dat de Unie-constructie na " Renville" 
mogelijk was. De regering zei er naar te streven om met de Republiek van 
Djocja een politiek akkoord - niet: een verdrag - op basis van de Renville- 
beginselen te bereiken. De grondwet van de VSI en het statuut van de Unie 
zouden volgens de regering de waarborgen moeten opleveren dat de Repu
bliek de verplichtingen als deelstaat zou nakomen. Aan de fracties van CHU, 
VVD en KVP, die de Unie-constructie hadden aangesneden, antwoordde de 
regering dat die Unie tussen de VSI en het Koninkrijk-nieuwe-stijl moest 
worden gezien als een vorm van "soevereiniteit in eigen kring", namelijk als 
een constructie waarbij de verhouding der samenstellende delen van staats
rechtelijke aard zou zijn, een organisatie met een eigen competentieveld, 
waarop Unie-organen eigen gezag zouden uitoefenen. De regering gaf er de 
voorkeur aan in dit verband het gebruik van de uitdrukking "soeverein" te 
vermijden. De Unie zou - aldus de regering - geen (super) staat zijn, waar
mee impliciet gedachten over eigen Unie-ministers en een afzonderlijk in het 
leven te roepen Unie-parlement werden uitgebannen, conform hetgeen in
middels de regering op basis van het overleg in het College van Negenman
nen en met inachtneming van de opmerkingen van de Voorlopige Federale 
Regering in Indië had besloten omtrent het onderhandelingspakket voor de 
Nederlandse delegatie in Indië. De Unie zou volgens de Memorie van Ant
woord aan de Tweede Kamer wel een zelfstandig subject van volkenrecht 
zijn, zij het geen lid van de V.N. dienen te worden (de Unie zou dan immers 
in het rechtsverkeer in concurrentie komen met de deelnemende staten). Het 
gezag van de Unie zou ontleend worden aan de in gemeen overleg te creëren
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rechtsorde, niet aan de Grondwet. Het nader overleg zou inhoud en grenzen 
van dat gezag bepalen. Dat gemeen overleg zou, naar redelijkerwijze volgens 
de regering mocht worden verondersteld, er toe leiden dat in Unie-verband 
een orgaan in het leven zou worden geroepen, bevoegd om te oordelen over 
gevallen dat een der deelnemende staten de in art. 208 bedoelde rechtsgoe
deren (rechtszekerheid, fundamentele rechten en vrijheden) zou krenken. 
Hiermee liet de regering een wel zeer wezenlijk onderdeel van de Unie - de 
garantie dat die rechtsgoederen via de Unie ook konden worden veilig ge
steld - aan nader overleg over het Unie-statuut over. De regering openbaarde 
echter in dit antwoord aan de Kamer ook nog een aparte reden, waarom de 
Unie bij voorbaat niet te zwaar moest worden opgetuigd, een reden die zij 
eerder al in de Vaste Commissie voor Indische Zaken uit de Tweede Kamer 
op 24 februari 1948 (zie par. Vl.b) had uitgedragen: elke bevoegdheid, aan de 
Unie toegekend, betekende een inperking van de bevoegdheden der deel
nemende staten. Dit gold niet in de minste plaats ook voor Nederland, aldus 
de regering. Om het verschil in karakter tussen de soevereine deelnemende 
staten en de Unie als eigen gezagsorganisatie van staatsrechtelijke aard aan 
te geven heeft de regering een onderscheid gemaakt tussen de Kroon, name
lijk die van het Koninkrijk (nieuwe stijl), en het hoofd van de Unie, namelijk 
Koningin Wilhelmina en haar wettige opvolgers in de Kroon der Nederlan
den. De regering gaf toe dat in verband met het erfelijk karakter van de 
waardigheid en het leerstuk van de onschendbaarheid tegelijkertijd moest 
worden gesproken van de Kroon der Unie. In dit licht is het begrijpelijk dat 
de regering bij de behandeling van het wetsvoorstel in de plenaire vergade
ring van de Tweede Kamer op 29 april 1948 het voorstel van Tilanus (CHU) 
kon overnemen om - conform het Akkoord van Linggadjati - eenvoudigweg 
te bepalen dat de Kroon der Unie werd gedragen door H.M. de Koningin (en 
haar wettige opvolgers in de Kroon der Nederlanden). Inzake de in afwij
king van "Linggadjati" aan de Unie toegedachte taak om het deugdelijk be
stuur te waarborgen toonde de regering zich onbuigzaam: vergelijkingen 
met andere landen gingen mank en de woorden hadden "geen andere func
tie dan te herinneren aan een eis, welke voor elk staatsbestel geldt".1374

In de Memorie van Antwoord werd ook ingegaan op het advies van de 
Voorlopige Federale Regering van Indonesië, dat inmiddels was binnenge
komen en als bijlage bij de Memorie gevoegd.1375 De regering had het voor
stel tot herziening van de Grondwet bij de Kamer ingediend voordat de ad
viezen van de bij deze herziening zeer na betrokken overzeese gebiedsdelen 
van het Koninkrijk waren ingewonnen, hetgeen zeer veel Kamerleden had
den betreurd. De regering was met klem gevraagd om de Kamer in te lichten 
over de standpunten, die overzee over het onderwerp leefden.1376 Met be
trekking tot het standpunt van de gebieden in de West zijn de Kamers in het 
ongewisse gebleven tot na de afhandeling van het wetsvoorstel. De regering 
kon dan wel menen dat tijdens de conferentie met de West begin 1948 enige 
ministers de gelegenheid hadden gehad de hoofdzaken van het grondwets-
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voorstel te bespreken met leden van de delegaties uit de West, waarbij 
"overeenstemming bleek te bestaan tussen de opzet van de Conferentie en 
het Grondwetsvoorstel", zekerheid konden slechts de adviezen van de ge
bieden in de West zelf geven. Uit de half mei 1948 ingezonden commentaren, 
die op 12 mei 1948 respectievelijk op 1 juni 1948 aan de Tweede Kamer wer
den aangeboden, bleek dat zowel Suriname als de Antillen verstoord waren 
over de door Nederland gevolgde procedure. Had Suriname zelf geen be
zwaar tegen het wetsontwerp zonder zich overigens aan de verdere regelin
gen met de Indonesische gebieden gebonden te achten, de Staten van de An
tillen laakten het "positieve" stelsel als een uiting van koloniale mentaliteit, 
omdat vooruitgelopen werd op hetgeen nog gezamenlijk moest worden 
overeengekomen.1377 Het commentaar van de Voorlopige Federale Regering 
van Indonesië betrof een nauwgezette vergelijking tussen hetgeen overeen
gekomen was en hetgeen in het "positieve" stelsel in het wetsontwerp was 
opgenomen, omdat elke onderlinge afwijking volgens dit commentaar aan
leiding kon zijn tot de gedachte "dat daarmede bepaalde punten door Ne
derland eenzijdig worden vastgesteld". De regering in Batavia wilde dan wel 
heenstappen over de bezwaren tegen de wijze waarop Nederland meende de 
Grondwet te moeten wijzigen, maar duidelijk was wel dat "Batavia" vond 
dat aan het "positieve" stelsel de nodige bezwaren bleven kleven. Voorko
men moest worden dat zij, "die hier te lande er op uit zijn het vertrouwen te 
ondermijnen in de bedoelingen van Nederland" aangrijpingspunten werd 
geboden. De bezwaren van Indische kant betroffen zowel de eis van een ge
kwalificeerde meerderheid om in afwijking van de Grondwet overgangs- 
voorzieningen te treffen als het gemis van een aanduiding van het soeverein 
karakter van de VSI, de optuiging van de taken van de Unie buiten hetgeen 
was overeengekomen (de waarborging van het deugdelijk bestuur in Indo
nesië) en de afwijking van art. 3 van "Linggadjati" inzake de mogelijkheid 
van een bijzondere verhouding van een gebied, dat niet of nog niet tot de 
VSI wilde toetreden, tot de VSI en het Koninkrijk (het wetsvoorstel had vol
gens "Batavia" ten onrechte slechts de mogelijkheid gelaten van aansluiting 
bij de VSI of het Koninkrijk, in plaats van bijvoorbeeld het trustee-schap on
der schutse van VSI, Koninkrijk of Unie). De regering nam bij Nota van Wij
zigingen het voorstel van "Batavia" over om het Akkoord van Linggadjati 
recht te doen waar het om gebieden ging die buiten de VSI (voorlopig) wen
sten te blijven.1378 Verder wilde de regering geen concessies doen: dat de VSI 
soeverein zouden zijn, sprak volgens de regering voldoende uit de gelijk
waardigheid van de staten in de Unie; dat iets niet voorkwam in de overeen
komst van Linggadjati, zoals bij de Unie-taken, kon volgens de regering geen 
bezwaar vormen, daar de draagwijdte ervan "eerst zal worden bepaald bij 
het gemeen overleg"; overgangsvoorzieningen voor het bestuur in Indonesië 
zouden niet worden getroffen binnen het kader van het nieuw in te voeren 
hoofdstuk XIV van de Grondwet, maar via gewone (nood)wetgeving.1379 
Ongetwijfeld had de tamelijk onbuigzame houding van de regering in het
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antwoord aan de Tweede Kamer en in de reactie op het advies uit Batavia 
alles te maken met het zo moeizaam bevochten compromis, dat dit wets
voorstel op basis van de conclusies van de staatscommissie tot herziening 
van de Grondwet vormde. In de Memorie van Antwoord had de regering 
zelf het compromis aldus verdedigd: "Is het niet toe te juichen, dat het ont
werp aldus aanvaardbaar moet worden geacht voor groepen, die van geheel 
uiteenlopende beschouwingswijzen uitgaan?"1380

De Tweede Kamer zou aan twee dagen plenair debat genoeg hebben om 
het wetsontwerp tot herziening van de Grondwet te behandelen. De ver
schillende politieke stromingen hadden al vaak hun visie op de Indonesische 
kwestie gegeven en het gevonden compromis was politiek zozeer voorge
bakken, dat de woordvoerders zich konden beperken tot enkele, soms toch 
verhelderende verklaringen op hoofdlijnen. De oppositie was verdeeld, maar 
langs andere lijnen dan gewoonlijk: de rechtervleugel en de linkervleugel 
van de oppositie troffen elkaar in het verzet tegen het wetsvoorstel, terwijl 
het gematigd deel van deze oppositie voorwaardelijke steun uitsprak. Meije
rink (ARP), die de debatten op 28 april 1948 opende, zette de oppositionele 
lijn van de ARP tegen de Linggadjati-constractie voort.1381 De regering was 
volgens hem duidelijk niet bereid het Koninkrijk langs grondwet telijke en 
wettelijke weg te laten evolueren tot een nieuwe staatsvorm, die recht zou 
doen aan de vrijheidsdrang van de Indonesische volken, maar voornemens 
het Koninkrijk te ontbinden, de Nederlandse verantwoordelijkheid voor 
rechtsorde en -zekerheid in Indonesië prijs te geven en de totstandkoming 
van een rechtsorde in de vorm van een Unie over te laten aan nog te voeren 
overleg. Voor de ARP stond de invoering van een deugdelijke rechtsorde in 
Indonesië voorop. De ARP wenste evenals de regering een herziening van 
Indonesië in een nieuwe rechtsvorm, de VSI, maar anders dan de regering 
onder de nodige waarborgen voor een rechtvaardig en deugdelijk bestuur 
ter handhaving van een rechtsorde met fundamentele vrijheden als die van 
geweten en godsdienst. De handhaving van de Nederlandse verantwoorde
lijkheid in het centrale bestuur van de VSI diende in de visie van de ARP 
bewaard te blijven, zolang de nodige waarborgen nog niet geschapen waren. 
Om die verantwoordelijkheid tot haar recht te doen komen, alsmede ter 
duurzame behartiging van de gemeenschappelijke belangen, moest volgens 
de ARP een rijksverband onder de Kroon der Nederlanden blijven bestaan. 
De Nederlandse bemoeienis met Indië kon in deze visie terugtreden, wan
neer centraal bestuur en deelstaatsbesturen deugdelijk en rechtvaardig func
tioneerden. Het verschil tussen het regeringsvoorstel en de ARP-visie stak 
volgens Meijerink vooral in de verzekering van de rechtsorde in Indonesië: 
het regeringsvoorstel wilde die vinden in de Unie, de ARP in de (tijdelijke) 
directe Nederlandse verantwoordelijkheid. De Unie kon naar Meijerink be
toogde die waarborg niet vormen. Meijerink was van oordeel dat de poging 
was mislukt om de Unie tot een staatsverband met eigen karakter te maken. 
De Unie was immers onderworpen, voor haar eigen competentieveld, aan de
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beoordeling van de beide volksvertegenwoordigingen. Het ARP-Kamerlid 
verwachtte dat de Indonesiërs vanuit de paritaire samenstelling zouden 
trachten de supervisie van de Unie-organen in de interne sfeer van Indonesië 
uit te schakelen. De Unie-organen konden derhalve geen waarborg vormen 
voor de verlangde rechtszekerheid. De Nederlandse Grondwet kon dan wel 
van alles bepalen over die rechtsorde en het Unie-statuut kon langs de door 
Nederland verlangde lijnen worden opgesteld, maar de Grondwet gold niet 
voor Indonesië en het statuut was opzegbaar. Het einde van de Nederlandse 
verantwoordelijkheid betekende derhalve in deze visie het einde van het 
handhaven van een deugdelijke rechtsorde. Meijerink achtte het volstrekt 
natuurlijk dat de beide volken uit elkaar zouden groeien. De Unie als resul
tante van een groeiende saamhorigheid (samenwerkingsgedachte) leek hem 
een utopie. Verder was het volgens hem maar de vraag of Nederland wel 
zoveel profijt zou hebben van een Unie, die idealiter zeggenschap zou krij
gen in Nederlandse aangelegenheden. Feit was naar zijn zeggen dat Neder
land volgens het voorstel zijn verantwoordelijkheid voor Indonesië zou be- 
eindigen, maar blijkens uitlatingen van regeringszijde wel bij aparte over
eenkomsten op economische en financieel gebied verplichtingen wilde op
leggen, beschermd met een militaire macht. Meijerink verwachtte van deze 
overeenkomsten, los van de Nederlandse verantwoordelijkheid, niets dan 
ellende voor de arme Indonesische bevolking. Aan het einde van zijn betoog 
deelde Meijerink mee dat binnen de ARP-fractie was nagedacht over de mo
gelijkheid om door uitbouw of amendering van de Unie-idee een voor de 
ARP-fractie aanvaardbare oplossing te vinden. Maar men was tot de conclu
sie gekomen dat de Unie een staatkundig experiment was tot samenwerking 
van twee gelijkwaardige en toch geheel heterogene soevereiniteiten, "dat de 
voorwaarden voor het welslagen mist en waaruit om die reden voor de In
donesische volken weinig goeds geboren kan worden". Bruins Slot (ARP) 
heeft dit betoog nog eens flink onderstreept.1382 Het regeringsvoorstel kwam 
volgens hem neer op de introductie van een Unie als een soort permanente 
commissie van overleg tussen twee soevereine staten. Aangezien dit, in ver
band met de beloften van de kant van de regering bij de bespreking van het 
Akkoord van Linggadjati in de Kamer, niet zo gesteld kon worden, was er de 
vaagheid in het regeringsvoorstel, de "woordenkramerij", aldus Bruins Slot. 
De Unie was in dit voorstel volgens hem geen gezagsinstantie. Bruins Slot 
stelde dat coördinatie van soevereine staten subordinatie uitsloot, dus ook 
competentie van de Unie. De macht lag immers in deze door Bruins Slot ge
hekelde constructie niet bij de Unie, maar bij de deelnemende staten. Het 
door de regering aangevoerde feit dat de Indonesiërs dit zo wilden, mocht 
volgens Bruins Slot geen rol spelen: "Het feit dat de Indonesiërs menen, dat 
zij verantwoordelijkheid kunnen dragen, is voor Nederland op zich zelf geen 
reden om afstand van zijn verantwoordelijkheid te doen." De vraag behoor
de volgens hem te zijn of Nederland zijn rechten en plichten kon vervullen.
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Van dat alles was in het voorstel niets dan een spoor te vinden, zodat hij het 
ontwerp ook moest afwijzen.

Bij de ARP overheerste blijkens deze betogen het voogdijbeginsel, waarbij 
Nederland had te bepalen, gegeven de hem historisch toegevallen taak, 
wanneer Indonesië aan eigen verantwoordelijkheid toe was, waarna het land 
het alleen moest rooien. In deze gedachtengang was er geen plaats voor een 
krachteloze Unie die de voogdij niet zou kunnen waarmaken, laat staan voor 
allerlei pogingen om te trachten de toekomstige jonge staat met servituten te 
belasten. In zoverre stak er in de ARP een anti-koloniale traditie. De CHU 
was even bezorgd over de rechtsorde in de toekomstige jonge staat, maar 
beschouwde de vaagweg voorgestelde Unie anders dan de ARP wel als een 
middel de zelfstandigheid in goede banen te leiden en aan de duurzame 
band tussen de betrokken volken vorm te geven. Die band stond voor de 
CHU, als kernstuk van de omvorming van het Koninkrijk, voorop.

Tilanus (CHU) had in de staatscommissie tot herziening van de Grondwet 
ingestemd met het gevonden compromis, zodat hij zich in zijn Kamerrede 
heeft kunnen beperken tot een verdediging van zijn standpunt, dat kennelijk 
dat van zijn fractie was geworden. Het betoog van Meijerink had de oude 
tegenstanders van de Indonesische politiek van de regering uitgedaagd kleur 
te bekennen. Tilanus zou dan ook toegeven dat hij op dezelfde wijze met het 
voorstel tot herziening van de Grondwet had geworsteld als de ARP- 
woordvoerder, maar tot andere conclusies was gekomen. Volgens Tilanus 
was het in de gegeven omstandigheden, met de ronde-tafel-conferentie voor 
de boeg, onmogelijk een positievere formulering van de nieuwe rechtsorde 
in de Grondwet vast te leggen dan werd voorgesteld. De fractievoorzitter 
van de CHU zag het als winstpunt dat de herziening van de Grondwet kon 
voorkomen dat nog langer in strijd met de Grondwet moest worden voort
gewerkt. Vervolgens somde Tilanus een reeks van gebeurtenissen op - van 
de koninklijke rede van 1942 tot en met de instelling van de Voorlopige Fe
derale Regering - die het volgens hem onmogelijk maakten, hoeveel bezwa
ren hij ook had tegen het gevoerde beleid en hij ook zou kunnen aanvoeren 
tegen de ingediende voorstellen, om de regeringsvoorstellen af te wijzen. Dat 
zou volgens hem te veel ongunstige reacties oproepen bij diegenen, die in 
het Nederlandse beleid vertrouwen hadden gesteld, in de West en in de 
Oost, alsook in het buitenland, "waar men zou kunnen denken: Die heren in 
Holland willen ten slotte niets". Naast de vaagheden in het ontwerp van wet 
waren er trouwens in de visie van Tilanus ook goede dingen aan te wijzen. 
Dat betekende allemaal niet dat het gevoerde beleid werd goedgekeurd, 
maar de CHU-Kamerfractie had oog voor de bestaande constellatie die vroeg 
om de opbouw van de staatsrechtelijke constructie. Wel wees de CHU-fractie 
een punt van het wetsontwerp aan, dat volgens haar om een herziening 
vroeg: de bepaling omtrent de Kroon van de Unie. Waar het regeringsvoor
stel sprak van "hoofd der Unie" en te Linggadjati was bepaald dat de Koning 
der Nederlanden aan het hoofd van de Unie zou staan, achtte Tilanus het
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wenselijk vast te leggen dat de Kroon der Unie zou worden gedragen door 
Koningin Wilhelmina en haar wettige opvolgers in de Kroon der Nederlan
den. Het koninklijk karakter van de Unie en daarmee het soevereine karakter 
van de Unie zoudeiï hiermee worden onderstreept, al was de betekenis van 
de Kroon in de Unie naar Tilanus ook wel besefte een andere dan in het Ko- 
ninkrijk-nieuwe-stijl. Het daartoe strekkend CHU-amendement zou uitein
delijk door de regering worden overgenomen. Dat de regering het gevonden 
compromis overeind had gehouden, zoals op het punt van de taak van de 
Unie in de waarborging van het deugdelijk bestuur in Indonesië, had Tilanus 
deugd gedaan. Dat de regering had geweigerd in te gaan op de voorwaarde
lijke steun die de CHU-fractie in het Voorlopig Verslag had laten noteren, 
had Tilanus echter geërgerd. De CHU-fractie wenste te voorkomen dat, zoals 
bij de aankleding van "Linggadjati" volgens Tilanus was geschied, Ka
meruitspraken zouden worden genegeerd. Vandaar dat Tilanus herinnerde 
aan de opmerking in het Voorlopig Verslag betreffende het voorbehoud van 
de CHU-fractie bij de stemming in tweede lezing over de voorstellen tot her
ziening van de Grondwet in het geval door de regering in de tussenliggende 
maanden tegen de geest van de inhoud van het wetsvoorstel zou worden 
gehandeld. De regering kon immers, zolang de herziening van de Grondwet 
nog geen wet was geworden, volgens hem los daarvan handelen. "Het komt 
er op aan dat de regering hier en in Indonesië er inderdaad naar streeft om 
uitvoering te geven aan de richtlijnen, die in dit voorstel zijn neergelegd", 
aldus Tilanus over het CHU-voorbehoud voor de stemming in tweede le
zing.1383

De voorwaardelijke steun die Tilanus had uitgesproken was - zoals Beel in 
het kabinet naar aanleiding van het Voorlopig Verslag al had gesteld - par
lementair weinig fatsoenlijk. Instemming met het wetsontwerp in tweede 
termijn werd afhankelijk gemaakt van instemming met het beleid in de peri
ode tot die tweede termijn, hetgeen een "onfatsoenlijke" verwarring van 
twee zaken was. Maar niet alleen de CHU-fractie in de Tweede Kamer heeft 
dit ongewone parlementaire drukmiddel gehanteerd om te trachten buiten 
het wetsontwerp gelegen zaken te kunnen beïnvloeden. Ook de fractie van 
de VVD in deze Kamer heeft een voorbehoud voor de stemming in tweede 
lezing gemaakt en van het doel daarvan geen geheim gemaakt: de W D  wil
de bij de komende kabinetsformatie betrokken worden en meeregeren. De 
woordvoerder van de W D -fractie, Vonk, noemde het wetsontwerp tot her
ziening van de Grondwet "bij een deugdelijk, zelfbewust en bedachtzaam 
beleid geenszins onbruikbaar". Het kwam met andere woorden aan op het 
beleid. Met veel omhaal van woorden betoogde Vonk eigenlijk dat de W D - 
Kamerfractie in tweede lezing het wetsontwerp zou kunnen steunen, wan
neer een deugdelijk beleid na de verkiezingen was gegarandeerd: "Denkbaar 
is immers, dat de regering dan voor een deel anders zal zijn samengesteld 
dan thans en dat ook de Kamer dan voor een deel verschuivingen in de poli
tieke partijen zal vertonen." De man die in felle, vaak weinig parlementaire
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bewoordingen het regeringsbeleid inzake de Indonesische kwestie had ge
hekeld, zag geen reden iets van die woorden terug te nemen. De feiten had
den de kritiek op dat beleid volgens hem slechts bevestigd. De Commissie- 
Generaal had, zoals naar Vonk in herinnering riep door zijn groepering was 
gevreesd, haar bevoegdheden overschreden; de Republiek was bij het Ak
koord van Linggadjati op volkenrechtelijke basis gebracht; te lang had Ne
derland de schendingen van de wapenstilstand door de republikeinen geto
lereerd; de politiële ingreep in de door de communisten beheerste republi
keinse gebieden had niet tot in Djocja doorgetast; Nederland had zich ten 
onrechte onder internationale curatele laten plaatsen; Nederland had onvol
doende gereageerd op de ondermijning van de Renville-overeenkomsten 
door de Kalioerang-affaire; krachtige bewoordingen waren na het incident te 
Djocja uitgebleven. Steun aan het wetsontwerp kon volgens Vonk geen 
sanctioneren van het regeringsbeleid betekenen, want de liberalen wilden 
juist dit foutieve beleid voor de toekomst breidelen. In oppositionele afzij
digheid zagen de liberalen namelijk geen heil. De liberalen konden zich vin
den in de constructie van een Indonesische federatie en de omzetting van het 
Koninkrijk in een Unie, "mits deze Unie deugdelijk zij en voldoe aan staat
kundige eisen van praktijk en duurzaamheid". De liberalen waren bereid het 
wetsontwerp derhalve los te zien van het verleden en op eigen merites te be
oordelen. Gedane zaken namen nu eenmaal geen keer. Er waren immers 
overeenkomsten aangegaan, verwachtingen gewekt, toezeggingen gedaan, 
zelfs bij monde van het Staatshoofd, zo Vonk. De oppositie had daarbij vol
gens hem uit democratische overwegingen wettige Kamervota te eerbiedi
gen. Zeker nu de regering wilde terugkeren naar de goede constitutionele 
weg, aldus Vonk, diende de VVD-fractie geen bezwaren op te werpen. De 
grondwetsherziening, een compromis, liet in de visie van de VVD-fractie de 
mogelijkheid open voor een keer ten goede en kon alle goedwillende partijen 
tot elkaar brengen en de eendracht in Nederland bevorderen. Vonk liet na
mens zijn fractie het oordeel over het wetsontwerp afhangen van de debat
ten. Hoewel Beel in zijn antwoord aan de Kamer weinig meer had verklaard 
over de opbouw van de nieuwe rechtsorde dan de regering in het begin van 
1948 daarover had bekend gemaakt, zou Vonk in tweede termijn zijn tevre
denheid uitspreken over de nadruk van de regering in dit debat op de ver
bondenheid tussen Nederland en Indië. Dat gaf vertrouwen in de toekomst, 
aldus Vonk, die zei dat de fractie dienovereenkomstig haar standpunt over 
het wetsontwerp zou bepalen. Uiteindelijk zou de VVD-fractie het wetsont
werp steunen.1384

Had de VVD bij monde van Vonk laten weten het wetsontwerp te willen 
beschouwen als een mogelijk uitgangspunt voor een goede koers voor de 
nieuwe rechtsorde van het Rijk onder handhaving overigens van de bezwa
ren tegen het gevoerde beleid inzake de Indonesische kwestie, Van Dis (SGP) 
wenste de bezwaren van zijn groepering tegen dat beleid niet te verlooche
nen. Steun aan het regeringsvoorstel zag Van Dis als een volledige capitula-
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tie voor het standpunt van de regering, dat hij verwierp. Verder overleg met 
de Republiek, zoals voorzien, achtte hij zinloos, zeker na het incident te 
Djocja. Het wetsvoorstel bleef volgens hem duister over de bevoegdheden 
van de Unie; de VSI konden als gelijkwaardige soevereine staat elk moment 
de band met Nederland verbreken. "Wij zien op zulk een wijze de eeuwen
oude band tussen Nederland en Indië teloorgaan", aldus het SGP-Kamerlid. 
Het gehele ontwerp beschouwde Van Dis als een capitulatie voor de socia
listische eis van de ontbinding van het Koninkrijk, waaraan CHU en VVD 
kennelijk hun medewerking hadden verleend. De SGP zou het wetsontwerp 
niet steunen, "omdat wij daarin de ondergang van het Koninkrijk der Ne
derlanden en een grote schadepost voor Indië zelf zien".1385 Niet alleen de 
uiterst rechtervleugel van de oppositie verzette zich tegen het wetsontwerp, 
ook de uiterst linkervleugel, anders dan de SGP wel betrokken bij het werk 
van de staatscommissie tot herziening van de Grondwet, steunde het wets
voorstel niet. Stokvis (CPN) betreurde het dat de regering, onder erkenning 
dat de Grondwet moest worden aangepast aan de feitelijke ontwikkelingen 
in de rechtsorde, de staatkundige gelijkwaardigheid en het zelfbeschikkings
recht van de Indonesische bevolkingen had miskend en een wetsontwerp op 
tafel had gebracht, "waarbij eenzijdig door Nederland de normen en richtlij
nen worden gesteld, die voor de consolidatie der uiteindelijke structuur zul
len hebben te gelden". Dit "positieve" stelsel bezwaarde naar het oordeel 
van dit Kamerlid de komende onderhandelingen en kon tot de noodzaak 
leiden om ten gevolge van de problemen bij de besprekingen de Grondwet 
wederom te wijzigen. Volgens Stokvis had de regering in de considerans en 
de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp aan de hand van 
"Linggadjati" en de feitelijke historische staatkundige ontwikkeling vol
doende aanwijzingen kunnen geven over het te voeren beleid. De CPN- 
woordvoerder meende in het advies van de Voorlopige Federale Regering 
van Indonesië zijn gelijk bevestigd te zien. Volgens Stokvis was de regering 
bang geweest om de grondslagen van het Rijk om te zetten in een lossere 
structuur, daarmee gelijkend op een ruiter die uit vrees het evenwicht te 
verliezen de teugels niet durfde te laten vieren. Materieel werd in zijn visie 
de Nederlandse suprematie in stand gehouden. De Unie was dan wel vaag 
gehouden, maar maakte toch de autonome bevoegdheden van de deelgeno
ten volgens hem goeddeels illusoir. De Unie zou immers altijd meer zijn dan 
een formele band zonder inhoud en autoriteit. De afwijkingen van het Ak
koord van Linggadjati in dit wetsontwerp waren daarvoor, zo analyseerde 
het CPN-Kamerlid, significant. Stokvis kondigde aan dat de CPN-fractie zou 
voorstellen het wetsontwerp op enkele punten meer in overeenstemming 
met dat Akkoord te brengen, zo in het schrappen van de taak van de Unie bij 
het waken over het "deugdelijk bestuur" in Indonesië. De vraag was wel of 
de CPN-fractie, zelfs bij aanvaarding door de Kamer van deze amendemen
ten, het wetsontwerp zou steunen, want Stokvis kondigde zonder meer de 
tegenstem van zijn fractie aan. Die fractie wilde namelijk een oplossing in
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indirecte (of "negatieve") zin: alleen een openbreken van de Grondwet om 
de mogelijkheid te hebben voorzieningen te treffen voor de nieuwe rechtsor
de, die afwijken van de bepalingen van de Grondwet. Daarnaast moest vol
gens de CPN-Kamerfractie de Grondwet op dat moment de de-facto tot 
stand gekomen emancipatie van de overzeese gebieden legaliseren, waartoe 
de zogeheten koloniale bepalingen in de Grondwet moesten worden ge
schrapt. Aldus zou duidelijk worden aangegeven dat de Nederlandse su
prematie over deze gebieden definitief was beëindigd.1386 Hoogcarspel 
(CPN) heeft hieraan nog een betoog vastgeknoopt, waarin hij het uitblijven 
van een ruimhartige politiek jegens de Indonesische nationalisten - in het 
verleden, met alle noodlottige gevolgen van dien; in het heden van dat mo
ment, met de cryptische voorstellen tot herziening van de Grondwet als re
sultaat - hekelde. Hij was er zeker van dat de kiezers deze politiek zouden 
afstraffen.1387

De fracties van de KVP en de PvdA in de Tweede Kamer zouden het 
wetsontwerp vanzelfsprekend steunen, zij het dat de woordvoerders van 
deze fracties het ontwerp op verschillende wijze hebben geïnterpreteerd. 
Voor de KVP-fractie sprak de specialist in West-Indische aangelegenheden 
en sociale zaken, De Kort, in plaats van Romme, die zich slechts even naar 
aanleiding van de discussies liet horen. Betekende dit dat Romme aan het 
compromis - waarin de Unie geen superstaat meer zou zijn, maar uitdruk
king van de graad van samenwerking - na alles wat hij tot in het begin van 
1948 van de nieuwe rechtsorde had verlangd liever geen woorden vuil wilde 
maken? Voor de KVP-fractie stond de loyale uitvoering van de koninklijke 
redevoering van 1942 en derhalve de loyale uitvoering van "Linggadjati" 
voorop, aldus De Kort. Hij herinnerde er aan dat in het debat in de Eerste 
Kamer over de begroting voor O.G. voor 1948 (zie hiervoor in par. Vl.d van 
dit hoofdstuk) van katholieke zijde duidelijk was gemaakt dat politieke sa
menwerking na de verkiezingen alleen mogelijk was op een minimumbasis 
van overeenstemming. Die minimumbasis bevatte naar KVP-opvatting inza
ke de Indonesische kwestie de volgende punten: liquideren van alle koloni
ale verhoudingen; de vorming van een Nederlands-Indonesische Unie, on
der reëel koninklijk gezag, met het hoogste gezag op het haar toekomende 
werkterrein. In deze geest wilde De Kort aanvaarden dat de Unie geen su
perstaat was, maar wel diende de Unie eigen gezag te hebben, derhalve soe
verein te zijn op een eigen competentieveld om regels vast te stellen of be
velen uit te vaardigen. Aangezien in deze visie de drie verbanden 
(Koninkrijk, VSI, Unie) eigenlijk één volledige staat vormden, waarin de to
tale soevereiniteit op alle gebieden tot gelding moest komen, was het logisch 
dat De Kort deze drie verbanden gelijktijdig ontwikkeld wilde zien. Het was 
een wat vaag en ongeïnspireerd betoog, dat De Kort had gehouden, reden 
voor Romme om naar aanleiding van de woorden van de sprekers namens 
de PvdA-Kamerfractie (Van der Goes en Joekes) de KVP-zienswijze op de 
Unie scherp te stellen.1388
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Van der Goes van Naters (PvdA) zag in het wetsvoorstel vooral reden om 
zijn liefde voor de federatieve ordening, zoals hij die kort tevoren bij de de
batten over het Verdrag van Brussel op 18 maart en 22 april 1948 met het oog 
op een Europese ordening had beleden (moties Van der Goes-Serrarens I en 
II, zie hoofdstuk II, par. ILe-f, in dit boek), nog eens uit te dragen. Had de 
Kamer niet kort voor het debat over het voorstel tot herziening van de 
Grondwet de motie-Van der Goes-Serrarens II betreffende de opbouw van 
een rechtsgemeenschap van democratische staten in federaal verband in Eu
ropa in overgrote meerderheid aangenomen? Begrijpelijk dat Van der Goes 
zocht de Unie tussen Koninkrijk-nieuwe-stijl en de VSI als een federatieve 
ordening te zien, waardoor de Unie conform het standpunt van de regering 
geen superstaat was, maar wel een gezagsorgaan met eigen organen en een 
eigen competentieveld liggend op het raakpunt tussen staatsrecht en volken
recht. De paritaire verhoudingen tussen de twee in deze Unie deelnemende 
staten zouden zich weerspiegelen in de Unie-raad van ministers, verant
woordelijk aan de eigen parlementen, zonder het door Van der Goes aange
duide "geknutsel" met een Unie-regering en een Unie-parlement. In deze 
gedachtengang kreeg de Unie het karakter van een statenbond en de VSI die 
van een bondsstaat. Van der Goes poogde met alle macht het "positieve" 
stelsel in dit wetsvoorstel te ontdoen van zijn bevoogdende schijn. Vandaar 
zijn stelling dat deze grondwetsherziening slechts de voorwaarde voor een 
nieuwe rechtsorde bevatte, waarbij een grootse vernieuwingspoging werd 
ondernomen op basis van de geest in plaats van de macht. Dat de fracties 
van de CHU en de VVD in de Tweede Kamer hun steun aan het wetsont
werp voorwaardelijk hadden gedefinieerd, had Van der Goes geërgerd. Het 
werd op prijs gesteld dat de oppositie op haar eigen motieven aan de meer
derheid zou meewerken, "maar wij zullen absoluut niet, noch nu, noch later, 
een do-ut-des-politiek voeren, die het politieke leven in ons land naar bene
den haalt", aldus Van der Goes aan het eind van zijn betoog. Voor dreige
menten wenste hij niet te zwichten. Kritiek derhalve op de houding van en
kele oppositiegroepen, niet op het regeringsvoorstel. Die laatstgenoemde 
kritiek liet hij over aan zijn fractiegenoot Joekes, die zich achter het com
mentaar van de Voorlopige Federale Regering in Batavia schaarde. Hij be
treurde de toevoeging omtrent het "deugdelijk bestuur", het gemis aan een 
duidelijke erkenning van de soevereiniteit van de VSI en de eis van een ge
kwalificeerde meerderheid bij het treffen van voorzieningen voor de nieuwe 
rechtsorde in afwijking van de (nieuwe) Grondwet.1389

De wijze waarop van de kant van de fractie van de PvdA de Unie als een 
samenwerkingsverband van soevereine staten werd gezien, naar het voor
beeld van hetgeen in Europa werd nagestreefd, was natuurlijk niet naar de 
zin van Romme (KVP). Hij erkende wel - in navolging van De Kort - dat de 
Unie geen staat was in de zin van een gemeenschap die alle tijdelijke belan
gen omvat, maar wel een staat in die zin van een gezagsgemeenschap, die 
het hoogst bindende gezag uitoefende op zijn werkterrein. In die laatste in-
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terpretatie had de Unie in de zienswijze van Romme soeverein gezag. Dat 
Unie-gezag was volgens Romme nodig om te zorgen dat het algemeen be
lang van de beide volken het hoogste richtsnoer was van Nederlands- 
Indonesische samenwerking op financieel en economisch terrein. Bij gebrek 
aan de staatkundige binding zouden de beide partijen zich naar de stellige 
overtuiging van Romme op de genoemde terreinen laten leiden door het ei
genbelang. Alleen een Unie met eigen gezag kon leiden tot duurzame sa
menwerking, die volgens Romme "een conditio sine qua non voor het belang 
van de volken overzee, even goed als voor het volk van Nederland hier" 
was. Bij het Kamerdebat over het Akkoord van Linggadjati had Romme al 
zijn zorg geuit over de toekomst van het eigen land zonder een blijvende 
band met Indonesië, met name op financieel-economisch terrein. Van de 
band met Indië en de verbreding van de kolenbasis door middel van an
nexatie of onder-beheer-stelling van Duits gebied hing naar de visie van 
Romme eind 1946 de toekomst van het land af (zie in dit boek Band A, p. 
480). Naarmate de droom van een verbreding van de kolenbasis ten koste 
van Duitsland vervloog, moet Romme zich meer hebben vastgebeten in de 
verzekering van de band van Nederland met Indië, zij het dat hij had moeten 
buigen voor de voorkeur van de regering voor de samenwerkingsgedachte 
als basis van de Unie (de halfzware Unie). Het voorstel tot herziening van de 
Grondwet liet de interpretatie van Romme toe, maar evenzeer die van Van 
der Goes. Romme moet uit dit laatste grote Indië-debat voor de verkiezingen 
geconcludeerd hebben, dat gegeven deze interpretatiemogelijkheden - ken
merk van het gesloten compromis - bij de kabinetsformatie na de verkiezin
gen de bemanning van de zogeheten Indische posten van cruciaal belang zou 
worden. Van der Goes moet hebben begrepen dat zijn interpretatie de ka
tholieken in de gordijnen had gejaagd, zodat hij in een reactie op het betoog 
van Romme wat retireerde: de Unie moest niet als statenbond worden ge
zien, "want een statenbond heeft geen staatskarakter meer en de Unie wel". 
Een statenbond wordt door het volkenrecht beheerst, terwijl de Unie be
heerst zou worden door de zelf daarin gelegde beginselen van staatsrechte
lijke aard, "het is een met eigen organen toegerust rechtssubject met een 
staatskarakter" dat dicht bij een statenbond kwam, aldus Van der Goes in 
zijn "buiging" naar de KVP. Romme was met deze uitleg tevreden. Hij vroeg 
zich wel af waarom Van der Goes dan niets zag in een raad van Unie- 
ministers die verantwoordelijk zouden zijn aan een eigen Unie-parlement. 
Romme poogde hoe dan ook het staatskarakter van de Unie in te vullen. 
Maar Van der Goes wilde niet verder buigen voor de KVP. In zijn reactie op 
het betoog van Romme nam hij stelling tegen de bewering dat boven de ei
genbelangen van Koninkrijk en VSI het algemeen belang van de Unie zou 
gelden. Hij zag de twee deelgenoten van de Unie als twee representanten 
van het algemeen belang, "die elkaar wederzijds kunnen versterken in dat 
hogere belang van de Nederlands-Indonesische Unie". Deze stelling zag de 
Unie als aanvullend, niet als noodzakelijk, zoals Romme wilde. Vandaar dat
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Romme er toe kwam te beweren dat volkeren en gemeenschappen meer dan 
individuen geplaagd werden door het euvel van het egoïsme, waardoor bot
singen tussen de eigen belangen onvermijdelijk waren. In de gedachtengang 
van Romme was de kern van het algemeen belang in de Nederlands- 
Indonesische betrekkingen de harmoniëring tussen de soms niet parallel lo
pende belangen van de beide volken via een orgaan van algemeen belang, de 
Unie, "dat het hoogst bindend gezag uitoefent op dit gemeenschappelijke 
terrein". Romme lanceerde met zijn betoog namens zijn groepering een 
waarschuwing aan de regering over de hoofden van de Kamerleden heen. In 
het College van Negenmannen had hij geen meerderheid weten te krijgen 
voor zijn "zware" Unie-invulling, geen superstaat met een afzonderlijke 
Unie-regering en een eigen Unie-parlement. De samenwerkingsgedachte had 
geprevaleerd, de halfzware Unie was als norm aanvaard. Maar Romme bleef 
hameren op zijn uitgangspunten voor een Unie als orgaan, waaraan de part
ners zich hadden te onderwerpen. In een schrijven aan de Gedelegeerde van 
het Opperbestuur in Indië en ondervoorzitter van de Nederlandse onder
handelingsdelegatie, Van Vredenburch, van 5 mei 1948 - derhalve kort na dit 
Kamerdebat - verklaarde Romme onomwonden dat hij niet voornemens was 
van de soevereiniteitsgedachte voor de Unie afstand te doen "en het spreekt 
vanzelf, dat het mij daarbij meer om den practischen kant der zaak te doen is 
dan om de theoretische zijde". Volgens Romme zou zonder een staatsrechte
lijke binding, waarbij de Unie via eigen organen op haar competentieveld het 
hoogste bindend gezag zou uitoefenen, de mogelijkheid van een goede af
loop verspeeld worden. Vandaar dat hij namens zijn politieke groepering de 
voorstellen van Nederlandse kant in de onderhandelingen in Indië uiterst 
kritisch volgde en alsnog langs een omweg in zijn richting probeerde te be- 
invloeden.1390

Kon over het karakter van de Unie tussen de voorstanders van deze 
grondwetsherziening van mening worden verschild, niet over de noodzaak 
dat de nieuwe rechtsorde van het Rijk er moest komen volgens het aangege
ven patroon. Beel heeft in zijn antwoord aan de Tweede Kamer het voorstel 
nogmaals zo uitgelegd dat aldus Nederland conform de uitkomst van het 
reeds gevoerde overleg de grenzen aangaf waarbinnen het land bereid was 
samen te werken, "terwijl duidelijk wordt gestipuleerd, dat het allerminst de 
bedoeling is om eenzijdig door Nederland de weg te decreteren, waarlangs 
de nieuwe rechtsorde zich zal dienen te voltrekken". Zoals Beel aangaf lag 
de structuur van de nieuwe rechtsorde vast en kon alleen nog onderhandeld 
worden over de invulling van de details, zoals de gezagsorganisatie en het 
competentieveld van de Unie. Deze Unie-aangelegenheden konden volgens 
Beel niet eenzijdig verankerd worden in de herziening van de Grondwet, 
maar moesten het resultaat zijn van gemeen overleg tussen de Unie-leden 
over het Unie-statuut. Zou men het anders doen, dan zou dat volgens Beel in 
strijd zijn met de opzet van de grondwetsherziening, "in flagrante strijd ook 
met de Koninklijke rede van 1942". De vraag was of Beel met deze interpre-
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tatie van de herziening van de Grondwet tussen het "positieve" en "nega
tieve" stelsel de gemoederen overzee kan hebben overtuigd van het open 
karakter van deze grondwetsherziening. Was toch eigenlijk niet de schijn 
gewekt dat Nederland eenzijdig al de hoofdlijnen had vastgelegd van het
geen officieel nog de uitkomst moest zijn van een rijksconferentie of ronde
tafelconferentie tussen alle Rijksdelen? In het kader juist ook de overzeese 
gebieden te overtuigen van de goede bedoelingen aan Nederlandse kant 
paste het in ieder geval dat Beel - hierin voorafgegaan door Romme, die het 
ARP-standpunt een "overspannen gedachte van ethisch-koloniale verhou
ding" had genoemd - de zienswijze van de woordvoerders van de ARP- 
fractie op de Indonesische kwestie uitvoerig als bevoogdend aan de kaak 
stelde, een zienswijze die volgens Beel onherroepelijk moest leiden tot dat
gene wat de regering wilde voorkomen, namelijk de breuk tussen Nederland 
en de overzeese gebieden. Daartegenover stelde Beel de politiek van de rege
ring om de staatkundige orde in overeenstemming met de ontwikkelingen te 
brengen en tegelijk een hechte band tussen de delen van het Rijk te behou
den op de grondslag van de koninklijke rede van 1942. Onder verwijzing 
naar de ontwikkelingen in Azië in de 20e eeuw vroeg Beel zich af wanneer 
de antirevolutionairen dan wél de tijd gekomen achtten om te handelen. An
dere westerse mogendheden, "machtiger dan wij", aldus Beel, hadden de 
ontwikkelingen al aanvaard en naar nieuwe vormen gezocht en desondanks 
waren de conflicten niet uit de wereld. Tilanus had volgens Beel beter oog 
gehad voor de ontwikkelingen in de wereld en dan ook genoegen genomen 
met het aangeven van enkele richtlijnen voor de nieuwe rechtsorde in de 
Grondwet. In deze zin had de regering ook waardering voor het standpunt 
van de liberalen. De regering verschilde dan wel van mening met Vonk over 
de beoordeling van het Indonesisch beleid in de verstreken periode, maar de 
regering was volgens Beel verheugd dat het Kamerlid nog eens duidelijk had 
gesteld, "dat het onmogelijk is terug te keren naar het staatsrecht van het 
verleden, dat tussen dit staatsrecht en het heden een breuk ligt, niet veroor
zaakt echter door de regering, doch door de realiteit der feitelijke ontwikke
ling". Beel ging niet in op de voorwaardelijke steun die van de kant van de 
fracties van de CHU en VVD in de Tweede Kamer voor het wetsontwerp 
was toegezegd en beperkte zich tot lof voor hun inzicht in de Indonesische 
kwestie en tot een zakelijke beantwoording van hun vragen. De omzichtige 
houding van Beel tegenover deze oppositionele groeperingen verried het 
gewicht dat de regering hen in deze zaak toekende. Beel herhaalde het begin 
1948 door de regering ingenomen standpunt over de Unie. Met klem zei hij 
dat de omvorming van het bestaande Koninkrijk in Unie, federatie en Vere
nigd Koninkrijk juridisch op hetzelfde tijdstip zou plaatsvinden. Kortom: de 
regering hield officieel vast aan het Akkoord van Linggadjati, met hetgeen 
daaromtrent door de regering in december 1946 was verklaard, maar in de 
aangepaste versie van 1948 (Unie op basis van samenwerking). Over de 
hoofden van de afgevaardigden heen heeft de premier hiermee getracht de
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herziening van de Grondwet in al haar "positieve" zwaarte acceptabel te 
maken voor de overzeese gebieden.1391

Het korte antwoord van Beel aan de Tweede Kamer had dan wel het 
compromis bij deze herziening van de Grondwet nog eens onderstreept, het 
had de scheidslijnen in de Nederlandse politiek over de Indonesische kwes
tie ook verhard. Zo kon enerzijds De Kort (KVP) zijn tevredenheid betuigen 
over het antwoord van Beel, dat de Unie als hoogste gezagsorgaan op haar 
competentieveld en de kern van het "aangeklede" Akkoord van Linggadjati 
in de tekst van het wetsvoorstel bevestigd achtte. Anderzijds was het begrij
pelijk dat de ARP-fractie zich nogal aangesproken voelde door de woorden 
van Beel. Na Bruins Slot en Meijerink, die nog eens hun zienswijze in andere 
bewoordingen en met andere argumenten voor het voetlicht brachten, was 
het fractievoorzitter Schouten zelf, die in een uitvoerig betoog het wetsvoor
stel nog eens belichtte tot ergernis van de Kamervoorzitter. Onder verwijzing 
naar de standpunten van Tilanus en Vonk stelde Schouten vast dat het wets
voorstel materieel het inconstitutionele beleid van de regering bestendigde 
en derhalve geen echt compromis was. Anders dan de twee genoemde Ka
merleden en de premier hadden gesteld, waren er volgens Schouten geen 
feiten in het gedrag van de Republiek aan te wijzen, die noopten tot het door 
de regering gedane voorstel. Het incident te Djocja sprak volgens hem hier
voor boekdelen. Besprekingen met de Republiek waren in de ogen van 
Schouten onvruchtbaar en onwaardig. De politiek van de regering stelde de 
staatkundige binding tussen de Rijksdelen volgens de voorzitter van de 
ARP-Kamerfractie dan ook in de waagschaal. De Nederlandse verantwoor
delijkheid diende, samen met de staatkundige voorwaarden voor de realisa
tie van vrijheid en zelfstandigheid van de volken in Indië, voorop te worden 
gesteld, aldus Schouten. Dat was volgens hem nog geen koloniale gedachte. 
Daartegenover plaatste Schouten de regeringspolitiek die de revolutie - de 
verwerpelijke Republiek - zocht te accepteren en te legitimeren en daarmee 
ten diepste aan haar roeping en taak verzaakte. Aan de andere kant van het 
politieke spectrum van de oppositie toonde Stokvis zich namens de CPN- 
fractie evenmin overtuigd door de argumenten van Beel, die volgens hem de 
bedoelde oplossing als een politiek compromis had verdedigd. In geen enkel 
opzicht was naar de mening van Stokvis aangetoond dat het gekozen sys
teem beter was dan het door de CPN bepleite "negatieve" stelsel. Uit het ge
voerde debat en uit het antwoord van de premier had Stokvis niet de indruk 
gekregen "dat dit wetsontwerp zal leiden tot de hervormingen, die wij, 
communisten, noodzakelijk achten". Hoogcarspel (CPN) begreep wel dat 
gezien de voorgeschreven procedure bij de herziening van de Grondwet een 
compromis als wetsvoorstel gebruikelijk was, maar in dit geval was dat ge
zien de belofte van de koninklijke redevoering over gelijkwaardigheid, vrij
willigheid en onderlinge gebondenheid van de betrokken volken bij de her
vorming van het Rijk fataal. Door in de Grondwet de weg voor de nieuwe 
rechtsorde bij voorbaat te willen afbakenen, vrucht van het compromis, kon

3346



Par. VIL Mist Nederland voor de tweede keer de kansen op verzoening?

slechts het wantrouwen van de Indonesische volken, na alles wat er al ge
beurd was, worden versterkt, het vertrouwen worden verspeeld en de histo
rische band worden verbroken, aldus Hoogcarspel. Om het samengaan van 
Nederland en Indonesië op de beginselen van de koninklijke redevoering 
van 1942 veilig te stellen, waarmee het belang van de Nederlandse bevolking 
en de arbeidersklasse van Nederland werd gediend, was de CPN-fractie naar 
diens mededeling tegen het voorstel gekant. Na een korte verklaring diende 
vervolgens Wagenaar (CPN) een motie in die vroeg om verwijdering van de 
zogeheten koloniale artikelen uit de Grondwet, de opstelling van een wets
ontwerp tot herziening van de Grondwet op "negatieve" basis in overeen
stemming met de beginselen van de koninklijke rede en de intrekking van 
het ter tafel liggende wetsvoorstel. De communisten hadden nogal grove 
vergelijkingen gemaakt om hun woorden kracht bij te zetten: Hoogcarspel en 
Wagenaar hadden het begrip landverraad (Quisling, Van der Waals) in ver
band gebracht met hetgeen in Indonesische ogen met die opgelegde samen
werking met Nederland (Unie, federalen onder aanvoering van Abdulkadir) 
in het geding zou zijn. Beel toonde zich hierover geschokt: "Ik had dit niet 
verwacht van leden dezer Kamer." De motie-Wagenaar wees hij af. Deze 
werd vervolgens met 76 stemmen tegen en 7 stemmen (CPN) voor verwor
pen.1392

Bij de artikelsgewijze behandeling van het wetsontwerp in de Tweede 
Kamer heeft de CPN-fractie vervolgens nog getracht het door haar bestreden 
wetsvoorstel toch te fatsoeneren. Een CPN-amendement met de strekking 
om de nieuwe rechtsorde te binden (met inachtneming van) aan de uitkomsten 
van het gemeen overleg met en tussen op democratische wijze aangewezen ver
tegenwoordigers van de gebieden van het Rijk werd door Beel onder verwij
zing naar het werk van de grondwetscommissie ontraden en met 79 stem
men tegen en 7 stemmen (CPN) voor verworpen. Een poging van de CPN- 
fractie om bij amendement de opsomming van de taken van de Unie te be
perken tot hetgeen in Linggadjati was overeengekomen leed eveneens met 
dezelfde stemuitslag schipbreuk. Joekes (PvdA) verklaarde het voorstel op 
zich wel acceptabel te vinden, ware het niet dat de toelichting van de kant 
van de regering op de tekst van het compromis volgens hem het "deugdelijk 
bestuur" in verband had gebracht met de verzekering van de fundamentele 
rechten in de nieuwe rechtsorde. Beel sloot hierop aan en verklaarde dat men 
toch niet kon voorstellen dat de verlangde rechtsorde zou kunnen worden 
gedragen zonder een dergelijk deugdelijk bestuur. Bovendien had de rege
ring er ernstig bezwaar tegen het compromis binnen de grondwetscommissie 
op dit punt te wijzigen. De regering nam wel het voorstel-Tilanus over de 
aanduiding van de Kroon van de Unie naar de formulering in het Akkoord 
van Linggadjati over. Een voorstel van Vonk (VVD) om afwijkingen van de 
Grondwet bij de wet (met gekwalificeerde meerderheid) voor zover gevor
derd door de overgang naar de nieuwe rechtsorde uit bezorgdheid over de 
mogelijke aantasting van de grondrechten slechts mogelijk te maken voor
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enkele specifiek voor de nieuwe rechtsorde relevante artikelen van de 
Grondwet vond slechts steun bij Bruins Slot (ARP). Joekes (PvdA) achtte een 
dergelijke waarborg onnodig, omdat niet verondersteld kon worden dat re
gering en parlement van deze nieuwe grondwetsbepaling anders gebruik 
zouden maken dan bedoeld, namelijk voor de nieuwe rechtsorde. Een limi
tatieve opsomming kon bovendien een rem zijn bij de voorbereiding van 
technische details voor de nieuwe rechtsorde. Tilanus (CHU) en Beel sloten 
zich bij dit betoog aan; Beel ontried namens de regering het amendement. 
Vonk trok daarop zijn amendement in. Het wetsontwerp werd vervolgens 
met 64 stemmen (KVP, PvdA, CHU, W D ) voor en 21 stemmen (ARP, CPN, 
SGP) tegen aangenomen.1393

Uit het Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer op het wetsontwerp tot 
herziening van de Grondwet ten behoeve van de nieuwe rechtsorde van het 
Rijk bleek dat de meningen in de Eerste Kamer niet zoveel verschilden van 
die in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer had trouwens kort tevoren bij de 
behandeling van de begroting van O.G. voor 1948 (zie par. Vl.d) de Indone
sische kwestie al uitvoerig behandeld, zodat aan het wetsvoorstel zelf alle 
aandacht kon worden gegeven. Het meest onthullende van de kant van de 
regering in de schriftelijke stukkenwisseling was de ernstige twijfel of de 
streefdatum voor het tot stand komen van de Unie en de VSI zoals genoemd 
in het Akkoord van Linggadjati, namelijk 1 januari 1949, kon worden ge
haald, gezien de vele constitutionele voorzieningen die nog moesten worden 
getroffen. De omstandigheden hadden er immers toe geleid dat die voorzie
ningen voor een belangrijk deel moesten wachten op de totstandkoming van 
een politiek akkoord met de Republiek. Een dergelijk akkoord achtte de re
gering nog steeds mogelijk. Tegelijk kondigde de regering een conferentie 
van vertegenwoordigers van de andere autonome gebieden te Bandoeng 
aan, waar zou worden beraadslaagd onder meer over de te scheppen nieuwe 
rechtsorde, waaraan zij alle deel zouden hebben. De regering wilde niet te
gemoet komen aan de wens van de kant van de WD-fractie in de senaat om 
in afwachting van de verkiezingen alles te vermijden, waaraan een nieuw 
kabinet zich gebonden zou moeten achten. Een dergelijke belofte zou elke 
waarde ontnemen aan de onderhandelingen, die op dat moment aan de gang 
waren en die noodzakelijkerwijze volgens de regering voortgang moesten 
hebben. Wellicht met het oog op die onderhandelingen heeft de regering in 
de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer, scherper dan in de Tweede 
Kamer, gepoogd het "positieve" stelsel van zijn nadelige effecten te ontdoen. 
Zo werd in de richting van de ARP-fractie in de senaat gesteld dat, welke 
hoge roeping Nederland ook in de toekomst nog in samenwerking met In
donesië zou hebben te vervullen, het niet op zijn weg lag om eenzijdig waar
borgen te scheppen voor een redelijke rechtstoestand in Indonesië. Die 
waarborgen dienden allereerst te worden gelegd in de organisatie van de 
VSI zelf en vervolgens in Unie-verband. Op de schouders der beide partners, 
in Unie-verband georganiseerd, rustte in dit verband een taak. De regering
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nam met de genoemde stellingnames een zeker risico dat de fracties van de 
W D  en de CHU in de senaat het wetsontwerp zouden afwijzen. Aan de an
dere kant moet de regering zich bewust zijn geweest van de wens in W D - 
en CHU-kringen om zo mogelijk bij de vorming van een nieuw kabinet na de 
verkiezingen betrokken te worden. Het was derhalve de moeite waard dit 
laatste gegeven enigszins uit te testen.1394

De openbare behandeling van het wetsontwerp tot herziening van de 
Grondwet in de Eerste Kamer op 25 en 26 mei 1948 zou uitwijzen dat de 
fracties van de W D  en de CHU in de senaat eieren voor hun geld kozen en 
het wetsontwerp steunden, ondanks de genoemde stellingnames van de re
gering. Dat Anema (ARP) het wetsontwerp bestreed was te verwachten. 
Hoofdbezwaar van de ARP-fractie in de senaat was volgens Anema dat het 
wetsontwerp geen waarborgen bood voor de rechtszekerheid, de funda
mentele menselijke rechten en vrijheden en deugdelijk bestuur, "zoals zij die 
tot nu onder Nederlands bestuur hebben bezeten", aan de volken van Indo
nesië in de nieuwe rechts- en staatsorde. De ontworpen regeling was naar 
zijn mening vaag en krachteloos, omdat gepoogd was twee in wezen ver
schillende standpunten - die van de PvdA en die van de KVP - te verzoenen. 
De PvdA stond in zijn visie voor een volkomen zelfstandigheid van Indone
sië, dat vrijwillig zou samenwerken met Nederland in de Unie; de KVP wil
de een Unie als orgaan van zelfstandig-statelijke aard, met behoorlijke be
voegdheden voor de verzorging van de gemeenschappelijke belangen. Op 
één punt was het regeringsvoorstel volgens Anema wél duidelijk: zoals het 
wetsontwerp er lag, was een paritaire Unie onvermijdelijk en daarmee was 
ook de mogelijkheid afwezig om waarborgen voor fundamentele rechten en 
vrijheden te geven. Hoe zou men, zo vroeg de ARP-senator zich af, dan kun
nen optreden tegen de Republiek, wanneer deze dominerende factor in de 
overzeese kwestie conform haar totalitair beleid niets moest weten van recht 
en vrijheid? Zolang de Republiek een vooraanstaande plaats innam in Indo
nesië moest niets worden verwacht van redelijk overleg in Unie-verband, 
aldus Anema. Het ging de ARP volgens hem om beginselen van gezag en 
vrijheid, die in het wetsvoorstel tekort werden gedaan. Anema bestreed dat 
de verwerping van het wetsvoorstel om deze redenen aanleiding mocht zijn 
de ARP als een "wantrouwige, conservatieve kliek" te kenschetsen. Dat was 
naar zijn opvatting in strijd met de geschiedenis en de werkelijkheid, aange
zien "actie en progressie (-) steeds onze overzeese politiek gekenmerkt en 
beheerst (hebben) en (zij) doen dat nog precies evenzo". De analyse van 
Anema, die erop neer kwam dat de Unie-constructie rammelde, was vooral 
ook bedoeld om de CHU-fractie in de problemen te brengen. Pollema (CHU) 
deed dan ook zijn uiterste best het standpunt van de ARP in de Indonesische 
kwestie zelf te ontkrachten en andere beginselen, zoals die van nationale 
saamhorigheid en herstel van de constitutionele verhoudingen, ten gunste 
van het wetsvoorstel te laten spreken. De ARP-visie die neerkwam op voort
zetting van de voogdijverhouding ten opzichte van Indonesië totdat de ban-
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den geslaakt konden worden, stelde Pollema tegenover het CHU-streven 
naar nevenschikking op dat moment en behoud van de band onder de Kroon 
der Nederlanden. Anders dan de ARP wilde de CHU volgens Pollema de 
feitelijke ontwikkelingen erkennen en proberen voor de toekomst het rege
ringsbeleid inzake Indië een vaste koers te geven. Dat was de aanvaarding 
van het compromis bij de grondwetsherziening volgens de CHU waard. 
Daartegenover verwachtte de CHU naar de woorden van Pollema dat de re
gering de Unie soeverein en duurzaam zou doen zijn. Hieraan voegde Pol
lema toe: "Ook moet reële waarborg voor de enorme Nederlandse economi
sche belangen verkregen worden." Pollema besteedde de nodige aandacht 
aan de formulering van de Kroon van de Unie als middel om de soevereini
teit van de Unie uit te drukken. In dit verband had hij de nodige lof voor de 
vasthoudendheid van de Commissie-Generaal indertijd op dit punt, alsook 
voor het standpunt van Romme inzake de Unie. Pollema kondigde aan dat 
zijn fractie het wetsontwerp zou steunen. Dat was, na alle felle bestrijding 
van het regeringsbeleid, een hele stap: "Wij menen echter met deze onze 
houding een bijdrage te hebben geleverd om het Indische vraagstuk te bren
gen op een bovenpartijenplan en op gelijkwaardig Nederlands-Indonesisch 
niveau." Pollema ging er daarbij van uit dat er een politieke meerderheid 
was voor een "reële Unie, onder een reëel Koningschap, met door de Kroon 
benoemde Unie-ministers verantwoordelijk aan een representatief Unie- 
orgaan". Zou de regering in de periode tot de tweede lezing van de herzie
ning van de Grondwet op dit essentiële punt afwijken, dan zou de CHU-frac
tie haar steun volgens hem moeten onthouden aan deze tweede lezing.1395

Senator Molenaar (VVD) kwam tot de verrassende conclusie dat geen der 
onderdelen van het wetsontwerp de onderwerpen raakte, waartegen de libe
ralen zich in het verleden hadden verzet, zoals de erkenning van de Repu
bliek, de politiek van Van Mook, de verwikkelingen rondom de werkzaam
heden van de Commissie-Generaal. Legitimatie van foutief beleid werd niet 
gevraagd. Voorstanders van het wetsontwerp billijkten derhalve niet impli
ciet het regeringsbeleid. Hetgeen uit het akkoord van Linggadjati was opge
nomen in het wetsontwerp - naast hetgeen niet uit dat Akkoord in het wets
ontwerp was neergeslagen - had de instemming van Molenaar: tegen de 
voorgestelde omvorming van het Koninkrijk had hij geen bezwaar. Ook 
Molenaar sloot zich, precies als Pollema, aan bij de visie van Romme op een 
"reële Unie". Dat betekende, zo zij hierbij aangetekend, dat verbreding van 
de basis van het kabinet in de richting van het rechterdeel van de oppositie 
altijd versterking van de visie van Romme zou opleveren, niet van die van 
de gematigde vleugel binnen de KVP, laat staan die van de PvdA. Molenaar 
was zich bewust van dit politieke feit. Zowel de eis van de gekwalificeerde 
meerderheid bij de herziening van de Grondwet in tweede termijn als de
zelfde eis, zoals vastgelegd in het ontwerp tot herziening van de Grondwet 
bij het treffen van voorzieningen voor de invoering van de nieuwe rechtsor
de in afwijking van de Grondwet, werden dan ook door Molenaar gehan-
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teerd om de PvdA voor te houden dat men zich daar niet moest vergissen in 
de zich wijzigende verhoudingen. Het was derhalve logisch dat Molenaar er 
geen behoefte aan had van deze regering de nodige informatie te vragen 
over bepaalde ruim geformuleerde of onduidelijke bepalingen van dit ont
werp. Volgens hem kon alleen de na de verkiezingen optredende regering 
waardevolle mededelingen doen hoe die zaken waren te interpreteren. In 
ieder geval lieten de formuleringen in de visie van Molenaar de nodige 
ruimte open voor een duurzame band tussen Nederland en de VSI en voor 
de verzekering van de fundamentele rechten door de Unie. Om geen barrière 
te scheppen op de weg naar een beleid zoals door de VVD gewenst, was de 
W D-fractie in de Eerste Kamer volgens Molenaar bereid het wetsontwerp te 
steunen, met de aantekening dat de tekst van het wetsontwerp de liberalen 
alle vrijheid liet om na de verkiezingen een standpunt tegenover het alge
meen regeringsbeleid en de onderdelen van de nieuwe rechtsorde te bepa
len.1396

Van Santen (CPN) moet in het optreden van Pollema en Molenaar bij deze 
grondwetsherziening de bevestiging hebben gezien van het CPN-oordeel 
over het "positieve" stelsel. Het kwam er naar de analyse van de CPN- 
senator allemaal op neer dat "men van zijn beslissende positie in verband 
met het realiseren van de gekwalificeerde meerderheid gebruik wil maken 
om zich bepaalde posities in de regering te veroveren". Dat kwam er volgens 
hem van, wanneer men het "negatieve" stelsel opgaf en niet bereid was de 
koninklijke redevoering van 1942 voor de volle honderd procent te honore
ren. De Grondwet behoorde in zijn ogen niet meer te doen dan voorwaarden 
te scheppen voor het effectueren van de beginselen van die redevoering, 
kortom het "negatieve" stelsel. Dan bezondigde men zich niet aan een een
zijdige wilsoplegging, met name ten opzichte van de Indonesische bevol
king, aldus Van Santen. De programma's van de politieke partijen, alsook de 
considerans en de Memorie van Toelichting, hadden naar zijn opvatting vol
doende waarborgen aan de kiezers kunnen bieden dat zij zich bij een 
"negatief" stelsel uitspraken voor een beleid, dat toch min of meer omlijnd 
zou zijn.1397

Terugblikkend op het beleid van de regering in de Indonesische kwestie 
wilde Kropman (KVP) best toegeven dat er wel fouten waren gemaakt, 
"maar mijn politieke vrienden en ik zijn er van overtuigd, dat de latere histo
rieschrijver een woord van lof aan deze regering niet zal onthouden". Niet 
het beleid van de regering was echter volgens hem aan de orde, maar een 
ontwerp tot wijziging van de Grondwet dat zocht naar aanpassingen aan de 
grote veranderingen in de wereld. Tegen de opposanten ter rechterzijde te
gen dit ontwerp betoogde Kropman dat verzet daartegen getuigde van on
werkelijkheid en ongezonde romantiek. De KVP-senator wenste daarentegen 
te verklaren dat het getuigde van staatsmanswijsheid om de nieuwe rechts
orde voor te bereiden en te vestigen. Op de afloop van deze herziening was 
de KVP-fractie in de Eerste Kamer gerust, vanwege het vertrouwen in het
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beleid van de regering en hetgeen in Indonesië buiten de Republiek reeds tot 
stand was gekomen, aldus Kropman. De gevonden formules voor de nieuwe 
rechtsorde hadden zijn instemming.1398

De staatsrechtgeleerde Kranenburg (PvdA), die tijdelijk op zijn voorzit- 
tersstoel in de Eerste Kamer werd vervangen door Anema (ARP), had de 
nodige bedenkingen van constitutionele aard tegen het wetsontwerp en te
gen de opstelling van de CHU- en WD-fracties bij deze grondwetsherzie
ning. Hij beleed zijn voorkeur voor het "negatieve" stelsel voor deze herzie
ning, omdat de Grondwet als een complex van positief-rechtelijke normen 
duidelijk, precies en scherp omlijnd diende te zijn. In zijn visie behelsden de 
centrale artikelen, die bij dit wetsontwerp als aanvulling op de Grondwet 
aan de orde waren, daarentegen een politiek program dan wel doctrinaire 
bepalingen, die niet in de Grondwet thuis hoorden en ook niet logisch op de 
rest van de Grondwet aansloten. De vrijwilligheid tussen de delen van het 
ene verband kwam door de "positieve" formulering in het geding. Aan de 
andere kant kon de PvdA-fractie in de Eerste Kamer het voorstel ook weer 
aanvaarden, vanwege de overname van vrijwel de gehele materiële inhoud 
van het Akkoord van Linggadjati, een tweezijdige handeling. Hiermee ver
hief Kranenburg dit Akkoord eveneens tot norm voor het gehele Rijk. Het 
wetsontwerp sloot volgens dit PvdA-Eerste Kamerlid verder aan op de lijn 
van de PvdA in het vraagstuk van de verhouding met en binnen de overzee
se gebieden. Anders dan Kropman of Pollema hadden gedaan, wenste Kra
nenburg de formulering over de Unie niet bij voorbaat op te tuigen tot de eis 
van een "reële" Unie. Hij sprak de hoop uit dat men zich bij het uitwerken 
van de nieuwe rechtsorde niet zou laten beheersen door dogmatische stellin
gen en redevoeringen over de soevereiniteit, "want dit leidt tot niets dan 
misverstand, spraakverwarring en - wat nog erger is - wantrouwen, speciaal 
in Indonesië, terwijl aan vertrouwen daar de allergrootste behoefte is". Hij 
had de indruk dat zelfs de Indonesiërs, die samenwerking met Nederland 
nastreefden, een behoedzaam standpunt innamen inzake de Unie. De ge
meenschappelijke belangen tussen Nederland en Indonesië wilde Kranen
burg niet wegwuiven, maar hij wees wel op de noodzaak - gezien de onder
linge verschillen - die samenwerking soepel te doen zijn en de deelnemende 
staten ruimte te laten. Het was een waarschuwing, die vooraf ging aan zijn 
ergernis over de houding die de W D  en de CHU bij dit wetsontwerp had
den aangenomen, waarover hij in Het Vrije Volk van 1 mei 1948 onder de kop 
"Dubbelzinnigheid" zijn licht al had laten schijnen. Kranenburg was niet 
voor niets uit zijn voorzittersstoel geklommen: hij wilde zijn beschouwing in 
de krant verdedigen. De PvdA-senator noemde de houding van W D  en 
CHU ronduit inconstitutioneel. De tweede lezing bij een grondwetsherzie
ning was - zo betoogde hij - bedoeld om de uitspraak van de kiezers over de 
voorstellen tot gelding te brengen, niet om daarmee druk uit te oefenen ten
einde regeringsdeelname veilig te stellen. Het was voor Kranenburg een re
den te meer om de eis van een gekwalificeerde meerderheid bij de tweede
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lezing, zoals voorgeschreven in de Grondwet, verkeerd te achten, omdat 
hiermee de kans werd vergroot dat staatkundige groepen tot dit soort prak
tijken overgingen. Toetreding tot een kabinet diende volgens hem te ge
schieden, wanneer er uitzicht bestond op bevordering van de eigen doelstel
lingen. De voorstellen tot herziening van de Grondwet dienden derhalve op 
eigen merites te worden beoordeeld, zo het scherpe betoog van Kranenburg. 
Molenaar (VVD) heeft de houding van de VVD in deze zaak verdedigd: het 
ging om een buitengewone grondwetsherziening, waarbij meer richtlijnen 
dan concrete voorzieningen in het geding waren. Derhalve hing alles af van 
de wijze waarop de nieuwe regering de beginselen zou uitwerken. De VVD 
deed volgens Molenaar niets anders dan de kiezers voorhouden dat alleen 
een kabinet dat het vertrouwen van de VVD had, bij die uitwerking met de 
visie van de W D  rekening zou houden. Als christelijk-historicus benadrukte 
Pollema in zijn reactie op het betoog van Kranenburg het eigen inzicht en de 
eigen verantwoordelijkheid van de CH-afgevaardigden. Die afgevaardigden 
hadden naar Pollema's getuigenis geen bindende last van de kiezers, ook niet 
bij de tweede lezing in een procedure tot herziening van de Grondwet. De 
zaak was derhalve "open".1399

Beel is in zijn antwoord aan de senaat bewust niet ingegaan op de door 
Kranenburg aan de kaak gestelde houding van de VVD en de CHU. Fraai 
was die houding achteraf beschouwd natuurlijk niet, maar de feiten lagen nu 
eenmaal zo dat de W D  en de CHU door de grondwetsherziening in een 
comfortabele positie waren komen te verkeren, waaraan Kropman (KVP) al 
de nodige mondelinge tegemoetkomingen - zo op het gebied van de invul
ling van de Unie - had gedaan. Beel beperkte zich in zijn antwoord dan ook 
tot de bestrijding van het betoog van Anema (ARP). Beel zei niet te begrijpen 
hoe Anema, na zoveel voorbeelden te hebben gegeven van begrip van de 
kant van de ARP voor de rechtmatige verlangens van de Indonesische vol
ken gedurende een tijdperk van bijna een eeuw, uiteindelijk met een be
schouwing kwam, "waarin iedere poging tot begrip van wat zich mede ten 
gevolge van de geleidelijke ombuiging onder koloniale politiek in het verle
den in de Indonesische volken heeft ontwikkeld ten enenmale ontbreekt". 
Realiteitszin eiste volgens de premier dat "wij zo spoedig mogelijk een bed
ding graven, die de stroom der gebeurtenissen in Indonesië kan leiden". Beel 
noemde het een illusie te menen dat de loop van die bedding alleen door 
theorie kon worden bepaald, laat staan dat Nederland eenzijdig "de meer
derjarigheid" van de volken van Indonesië had te bepalen. Alleen door die 
bedding tijdig voor te bereiden kon volgens hem de duurzame band met In
donesië worden verzekerd. Beel heeft het streven van de regering de blij
vende verbondenheid van de volkeren in de West, de Oost en in Nederland 
onderling in nieuwe vormen, "beantwoordend aan de realiteit van de ont
wikkeling, die plaats heeft gevonden", benadrukt, zonder iets naders te ver
klaren over de aard of inhoud van de Unie. Hij kwam niet verder dan zijn 
instemming met het betoog van Kropman te uiten en Kranenburg gelijk te
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geven in diens kenschets van de staatsrechtelijke gebreken. Het gevonden 
compromis vond in Beel zijn beste vertolker! In dit kader paste het dat Beel 
de nodige slagen om de arm hield voor het beleid in de periode tot aan de 
tweede lezing. Molenaar (VVD) en Pollema (CHU) lieten in tweede termijn 
weten dat, gelet op de noodzaak van een bredere basis van politieke samen
werking bij de uitwerking van de beginselen van dit ontwerp van wet (de eis 
van een gekwalificeerde meerderheid bij de voorstellen tot voorbereiding 
van de nieuwe rechtsorde in afwijking van de Grondwet), zij het zouden be
treuren wanneer de regering in de tussenperiode beslissingen zou nemen die 
het parlement voor een fait accompli zouden stellen. Beel antwoordde dat de 
regering de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht zou nemen bij essenti- 
ele zaken, maar dat zij nu eenmaal de verantwoordelijkheid voor de gang 
van zaken had af te stemmen op de veranderende feiten. Buitendien wilde 
de premier deze belofte slechts aangaan voor de periode dat zijn kabinet nog 
in functie was. Van Santen had geen ongelijk toen hij concludeerde dat in de 
periode daarna de PvdA onder het juk van de VVD en de CHU zou moeten 
doorgaan bij de formatie van een nieuw kabinet. In de Eerste Kamer werd als 
voorschot hierop het wetsontwerp met 29 stemmen voor (KVP, PvdA, CHU, 
W D ) en 10 stemmen tegen (ARP, CPN) aanvaard.1400

Elders in dit boek is beschreven dat in tweede lezing - na de formatie van 
een kabinet op bredere basis (KVP, PvdA, CHU, VVD) - dit voorstel tot her
ziening van de Grondwet met de vereiste meerderheid werd aanvaard (Band 
C, hoofdstuk XV.a, pp. 2211-2212). Noch de CHU-fracties, noch de VVD- 
fracties hadden reden om hun voorbehoud tot gelding te maken. In de tus
senliggende periode was immers niets voorgevallen dat de verwezenlijking 
van de beginselen van het nieuwe hoofdstuk van de Grondwet naar hun in
terpretatie zou kunnen belemmeren. Zoals hierna beschreven zal worden 
was de impasse in de onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek, 
ondanks de Amerikaans-Australische poging binnen de CGD om een door
braak te forceren, het bewijs voor het feit dat beide partijen geen ruimte lie
ten voor verrassende stappen in de periode tot aan de tweede lezing: aan 
Nederlandse kant, met Beel voorop, werd beseft dat met het oog op de ver
kiezingen en de vereiste meerderheid in tweede lezing geen millimeter kon 
worden afgeweken van de Renville-beginselen en aan republikeinse kant 
bleef men vermoedelijk intransigent uit interne noodzaak en in de weten
schap dat de tijd gezien de ontwikkelingen in de Amerikaanse benadering 
van het Indonesische vraagstuk wel eens in het voordeel van Djocja zou 
kunnen werken. Aan Nederlandse kant stond het nieuwe kabinet derhalve 
voor de taak de onderhandelingen met de Republiek tot concrete resultaten 
te leiden en de nieuwe rechtsorde daadwerkelijk gestalte te geven. Aange
zien tot dit kabinet ook vertegenwoordigers van de CHU en de W D  zouden 
toetreden, kon die tweede lezing van de voorstellen tot herziening van de 
Grondwet ook om deze reden worden veilig gesteld. Die verbreding van het 
kabinet naar de rechterzijde zou echter de nodige consequenties voor de In-
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dië-politiek hebben. Zoals uit het debat over de grondwetsherziening naar 
voren was gekomen, interpreteerden de CHU- en de WD-woordvoerders de 
voorgestelde bepalingen omtrent de nieuwe rechtsorde van het Rijk veel 
meer in de richting van hetgeen door Romme als KVP-visie was uitgedragen, 
dan in de richting van hetgeen door woordvoerders van de PvdA werd 
voorgestaan in aansluiting op de gematigde regeringstoelichting. Beel zelf 
heeft in een brief aan Neher van 4 juni 1948 voorspeld dat bij verbreding van 
het kabinet, gezien de uiteenlopende visies tussen KVP en PvdA op de Indo
nesische kwestie (de Unie), de ministers uit de nieuw betrokken groepe
ringen) bij verschil van inzicht tussen de ministers uit de twee grote partijen 
een dominerende invloed zouden krijgen. "Van de andere kant moet de 
Grondwetsherziening in tweede lezing er door", aldus Beel.1401 Die overwe
ging heeft de doorslag gegeven bij de verbreding van de basis van het kabi
net met CHU en W D . Het nieuwe kabinet in Nederland op bredere basis - 
KVP, PvdA, CHU, VVD - zou de gevolgen ondervinden van deze verster
king van de KVP-visie bij de aanpak van het dilemma ter uitvoering van het 
nieuwe gedeelte van de Grondwet: hetzij door onderhandelen, hetzij door 
geweld de nieuwe rechtsorde van het Rijk, waartoe Nederland zich grond- 
wettelijk had verplicht, bereiken.

b. De impasse in de Nederlands-republikeinse onderhandelingen
De Republiek trotseert het beginsel van de Nederlandse soevereiniteit
Het incident te Djocja van 12 april 1948 bij de ontvangst van de gasten uit 

Batavia aan de vooravond van de volgende ronde in de Nederlands- 
republikeinse onderhandelingen onder de bemiddeling van de VR- 
Commissie van Goede Diensten (CGD) was dan wel, zoals eerder beschre
ven in deze paragraaf, uit de weg geruimd, de vraag kon worden gesteld of 
de wijze van onderhandelen - per onderwerp over en weer standpunten 
formuleren en vervolgens met moeite en via de CGD pogen overeenstem
ming te bereiken - tot iets zou leiden.1402 Was men niet te veel afgedwaald in 
details zoals de Unie-taken, waar eigenlijk slechts overeenstemming over 
enkele hoofdzaken nodig was om de Republiek tot de Voorlopige Federale 
Regering (VFR of pre-federale regering) toe te laten? In zeer korte tijd moest 
Nederland bemerken dat juist het gebrek aan overeenstemming tussen Ne
derland en de Republiek over enkele van die hoofdzaken - de erkenning van 
de Nederlandse soevereiniteit in overgangstijd met de daarmee samenhan
gende vraag naar de positie van de republikeinse buitenlandse betrekkingen 
en strijdkrachten; de plebiscietregeling; de bevoegdheden van de VFR - alle 
andere resultaten van de onderhandelingen zozeer overschaduwde, dat be
gin juni 1948 de CGD-leden Dubois (V.S.) en Critchley (Australië) een initia
tief hebben genomen om de impasse te doorbreken teneinde een mogelijk 
hernieuwde militaire confrontatie tussen de twee partijen te voorkomen. Dat 
initiatief kwam grotendeels aan de republikeinse interpretatie van de Renvil- 
le-beginselen, zoals te Kalioerang begin januari 1948 door de CGD zelf tot 
grote woede van Nederland aangegeven, tegemoet. Nederland heeft deze
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voorstellen weliswaar niet in behandeling wensen te nemen, maar het kwaad 
was geschied. Nederland moest bemerken dat aan Amerikaanse zijde, waar 
de "goodwill" voor Nederland een klein half jaar eerder nog had geleid tot 
de bevestiging van de hoofdlijnen van het Akkoord van Linggadjati in het 
succesvolle voorstel voor een serie politieke beginselen als basis voor een 
politiek akkoord tussen Nederland en de Republiek (onderdelen van het 
Renville-pakket), het belang van de Republiek gelet op de nieuwe wereldcon- 
stellatie een ander gewicht had gekregen en de uitvoerbaarheid van de Ren- 
w'ZZe-beginselen daaraan werd getoetst. Die beginselen konden wel eens 
worden "uitgekleed" door de Amerikanen, indien grotere belangen dat zou
den vereisen. Het was deze les die Nederland uit de laatste maanden van de 
Indonesische kwestie, voorafgaand aan het optreden van een nieuw parle
ment en een nieuw kabinet, had kunnen trekken, maar dit niet heeft gedaan, 
zoals de volgende kabinetsperiode zou bewijzen.

Het probleem in de onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek 
school in wezen in de onmogelijkheid van een van beide partijen om een be
slissende stap tot verzoening te zetten. Voor Nederland stond vast dat de 
band met Indonesië, hoe wankel die ook via de paritair samengestelde Unie 
en de militaire en financieel-economische overeenkomsten zou worden ver
zekerd, behouden diende te blijven en dat abandonnering onbespreekbaar 
was, ook al was de klok niet terug te draaien tot vóór de Wereldoorlog. 
Hoewel de gedachte van de plicht tot zorg van het moederland voor de 
overzeese gebieden, met name in de Oost, officieel wel werd uitgedragen, 
had het er alles van dat men in Den Haag vooral bezorgd was over het be
waren van een van de twee pijlers van het voortbestaan van Nederland: de 
relatie met Duitsland en die met Indië, aldus kreeg Van Mook op 21 april 
1948 uit Den Haag van een van zijn informanten te lezen.1403 Om die band 
tussen Nederland en Indonesië te bewaren was de reconstructie van de 
rechtsorde van het Rijk de aangewezen weg. Aan Nederlandse kant lag het 
model van de nieuwe rechtsorde, zoals te Linggadjati getekend en op de 
Renville in een reeks beginselen bevestigd, zonder meer vast: de herziening 
van de Grondwet, zoals hiervoor weergegeven trok deze lijn door en legde 
de Nederlandse politiek hierop vast. Kernpunten bleven: het Koninkrijk- 
nieuwe-stijl (Nederland en de West) verbonden met de Verenigde Staten van 
Indonesië, beide soeverein, in een Unie ter behartiging van gemeenschappe
lijke belangen met eigen werkterreinen onder het Huis van Oranje met een 
raad van ministers uit beide landen samengesteld, ieder verantwoordelijk 
aan de eigen volksvertegenwoordiging ("halfzware" Unie op basis van de 
samenwerkingsgedachte). Die voorstellen tot herziening van de Grondwet 
met het oog op de invoering van de nieuwe rechtsorde van het Rijk weer
spiegelden de Nederlandse benadering van de Indonesische kwestie, name
lijk als een Nederlands-politiek probleem, waardoor nauwe grenzen waren 
getrokken voor de toekomstige structuur van de nieuwe rechtsorde. Aantas
ting van die grenzen, waarbinnen Nederland bereid was op de ronde-tafel-
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conferentie tussen Koninkrijk en Indonesië (RTC) over soevereiniteitsover
dracht te spreken, zou volgens de Haagse politieke doctrine een onmiddellijk 
conflict met de Staten-Generaal opleveren.1404

Om te voorkomen dat op de RTC aan Nederlandse kant genoegen moest 
worden genomen met (het uitzicht op) een rechtsorde, die niet zou stroken 
met de genoemde binnenlands-politieke lijnen en geen zekerheid zou bieden 
voor de grote Nederlandse zakelijke belangen in de Oost, werd vanzelfspre
kend de proefperiode voor de federale samenwerking in Indonesië en voor 
de aanloop naar de bovenstatelijke samenwerking in Unie-verband van cru
ciaal belang. Hoewel de overgangsperiode onder een Voorlopig Federaal 
Bewind van de uitgetekende rechtsorde officieel geen deel uitmaakte, is aan 
Nederlandse kant aan deze periode steeds meer aandacht gegeven als on
derdeel van de uitoefening van de Nederlandse soevereiniteit en als een be
slissende periode tot aan de invoering van de nieuwe rechtsorde. Die perio
de werd duidelijk vanaf de R enville-overeenkom sten  aan Nederlandse kant 
gezien als de proeftuin voor de nieuwe verhoudingen, die haastig - zoals bij 
de installatie van een Voorlopig Federaal Bewind in Indonesië zonder repu
blikeinen en los van enige legitimatie dan de beslissing van de landvoogd 
(maart 1948) - werd ingericht (de invoering van de nieuwe rechtsorde was 
immers aanvankelijk nog gesteld op 1 januari 1949). Durfde de Nederlandse 
regering het nog aan om de "zware" Unie, met eigen Rijksraad (ministers) en 
Rijksparlement (parlement van de Unie) en vérgaande bevoegdheden, af te 
zwakken, omdat daarmee immers weinig werd weggegeven - de "zware" 
Unie was bij de "aankleding" van het Akkoord van Linggadjati slechts even 
uit politiek-opportunistische overwegingen als verre droom in "Den Haag" 
gekoesterd -, dat lag met de overgangsperiode totaal anders. De Nederlands- 
Indische regering kon van mening verschillen met de regering in Den Haag 
over de waarde van een "halfzware" Unie, over de betekenis van de over
gangsperiode voor de nieuwe rechtsorde in en met Indonesië waren "Bata
via" en "Den Haag" het eens. Waar het op neerkwam was dat het hele fede
rale concept dat de Nederlanders en veel Indonesiërs voor de toekomstige 
staatsvorm van Indonesië prefereerden, stond of viel met de inpassing van 
een zo mogelijk verkleinde Republiek Indonesia en haar machtsmiddelen en 
andere kentekenen van haar zelfstandigheid in dit concept. Indien de Repu
bliek, die van oudsher de soevereine eenheidsstaat in haar vaandel had ge
voerd en zich als motor van de vrijheidsstrijd zag, niet via een overgangspe
riode in haar status als deelstaat kon worden beteugeld, moest worden ge
vreesd dat de federatieve ordening van Indonesië bij voorbaat een farce was. 
Aangezien de Republiek het volle pond aan soevereiniteit voor het door haar 
te beheersen Indonesië opeiste, kon ook weinig goeds worden voorspeld 
voor de pogingen van Nederland om een "halfzware" Unie op te zetten in 
het geval de Republiek de dominante factor in Indonesië zou blijven. De 
overgangsperiode moest derhalve politiek de weg banen voor federatie en 
Unie. Het Nederlands gezag moest voor die periode over gezagsbevoegdhe-
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den en gezagsmiddelen blijven beschikken om de democratische rechtsorde 
in Indonesië te kunnen waarborgen, in het bijzonder de Republiek in het ga
reel te kunnen dwingen en republikeins gebied te kunnen zuiveren (vergelijk 
de discussie in het voorjaar van 1947 over de "gemengde gendarmerie"). Bo
vendien was de overgangsperiode in de Nederlandse visie nodig ter verze
kering van de financieel-economische orde, die het herstel van het land en 
van de economische betrekkingen met de wereld - het moederland voorop - 
moest inluiden (vergelijk de voorstellen van de Nederlandse regering aan de 
rechtmatige eigenaren, de (garanties voor) terugkeer van ondernemers naar 
hun bedrijven, centrale munt, centraal deviezenverkeer, centraal douanere- 
gime, gemeenschappelijk voedingsmiddelenfonds). Het herstel van de eco
nomie van Indonesië, ingebed in een betrouwbaar ogend kader (nieuwe 
rechtsorde), moest het mogelijk maken internationale leningen te krijgen 
voor de verdere ontwikkeling van de archipel, die indirect Nederland ten 
goede zou komen (verzekering continuïteit financieel-economische betrek
kingen; terugbetaling investeringen en leningen). De overgangsperiode on
der Nederlandse soevereiniteit tot de invoering van de nieuwe rechtsorde 
was daarmee vanzelf de draaischijf geworden tussen de wanorde van de na
oorlogse periode van Indonesië en de nieuwe door Nederland gewenste en 
in beginsel op papier met alle Indonesische partijen overeengekomen rechts
orde op hoofdlijnen. Voor Nederland lag derhalve de uiterste grens in de 
onderhandelingen bij de verzekering van een behoorlijke overgangsperiode. 
Was een politiek akkoord met de Republiek bereikt, waarin die over
gangsperiode verzekerd was, dan kon altijd nog worden gesproken over al
lerlei modaliteiten (wijze van totstandkoming van de grondwetgevende ver
gadering; toewijzing bevoegdheden aan de VFR).1405

De republikeinse regering had zich oorspronkelijk wel bereid getoond te 
streven naar een politiek akkoord met het Nederlands gezag ter uitvoering 
van de R enville-beginselen, maar had uiteraard andere opvattingen over de 
doeleinden van een dergelijk akkoord, zowel principieel als uit binnenlands- 
politieke overwegingen. Principieel beschouwde de Republiek de Renville- 
beginselen als uitgangspunten voor de onderhandelingen, niet als onomsto
telijke waarheden, waarbij de toelichting van de CGD te Kalioerang een rol 
bleef spelen. De Nederlandse soevereiniteit kon dan wel in vervolg op de 
overeenkomst van Linggadjati op de Renville als beginsel zijn aanvaard, de 
Republiek zag in de toekenning van het "de facto gezag" in Linggadjati een 
bevestiging van hetgeen was opgebouwd. De Republiek bleef er dan ook bij 
dat van de toekomstige federatie in Indonesië de Republiek het hart zou 
uitmaken en daarvoor ook de eigen instrumenten (buitenlandse betrekkin
gen, strijdkrachten) zou inbrengen. De Republiek was niet bereid eerder dan 
op de dag van de totstandkoming van de nieuwe rechtsorde haar eigen or
ganen en leger te doen opgaan in de nieuw te vormen instellingen van de 
federatie. De vrijheid van geheel Indonesië kon slechts door de Republiek 
verzekerd worden, aldus deze gedachtengang. Voor de Republiek kon der-
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halve de overgangsperiode met een interimregering onder Nederlandse soe
vereiniteit, in de Nederlandse visie de noodzakelijke opmaat voor de nieuwe 
rechtsorde volgens Nederlandse wensen, niet anders zijn dan de wachtka
mer voor de algehele soevereiniteit (niet: zelfstandigheid) van Indonesië on
der republikeinse aanvoering, waarbij de Unie slechts als een werkverband 
met Nederland werd aanvaard.1406 Tot iets anders wilde noch kon de repu
blikeinse regering, die immers ook voor de vraag stond of de "vervullings"- 
politiek met betrekking tot het Renville-pakket voldoende steun zou onder
vinden onder de strijdkrachten, de belangrijkste politieke groeperingen en de 
bevolking, bij de onderhandelingen besluiten.

De republikeinse strijdkrachten (TNI), een bonte verzameling groepen 
waarop de republikeinse politici niet veel greep hadden, konden namelijk 
menen toch al genoeg te hebben ingeleverd voor het welslagen van het Ren
ville-pakket zoals in de uitvoering van de wapenstilstandsovereenkomst 
(ontruiming "pockets") om verdere aantasting van de positie van de TNI bij 
de uitvoering van dat pakket tegen te gaan. Al op 9 maart 1948 had de be
velhebber van de TNI, Soedirman, aan Hatta laten weten dat het republi
keinse leger niet mocht worden opgelost in een federaal leger onder vreemd 
commando, maar moest blijven bestaan als ruggegraat van een toekomstig 
en uitsluitend Indonesisch federaal leger. De Republiek moest volgens hem 
haar gezagsmiddelen intact houden om de onafhankelijkheid van staat en 
volk van Indonesië te kunnen waarborgen. In een van de werkgroepen tij
dens de onderhandelingen met de Nederlandse delegatie is eind april 1948 
dan ook van republikeinse kant ronduit medegedeeld dat de Republiek in de 
interimperiode over een eigen leger moest kunnen beschikken. De TNI zou 
in deze gedachtengang pas worden opgeheven bij de vorming van een eigen 
federaal Indonesisch leger, waarin de TNI zou opgaan. Over de vorming van 
een federale krijgsmacht, waaraan de Republiek een grote bijdrage wilde le
veren, was men het ook in republikeinse kringen eens. Het probleem was 
echter dat, zoals Hatta het eind mei 1948 tegenover de kabinetschef van Van 
Mook verwoordde, geen enkele republikeinse regering in staat zou zijn om 
een revolutionair leger, dat twee jaar voor zijn vrijheid had gestreden, zon
der meer naar huis te sturen. Hatta vond het al heel wat dat hij ca. 40.000 
man van de ca. 500.000 leden van de gewapende organisaties had weten te 
demobiliseren in de eerste maanden van 1948. Het voorstel van Hatta was 
om een gereduceerd republikeins leger onder het gezag te brengen van het 
"echte" voorlopige federale gezag, waarvan de Republiek deel zou uitma
ken. Wanneer de federatie een feit zou worden, zou de overgang naar de fe
derale strijdkrachten volgen. Hatta meende dat langs deze weg de TNI zou 
kunnen worden overreed tot medewerking. Van Vredenburch heeft aanvan
kelijk in het genoemde werkgroepoverleg laten weten dat de TNI zonder 
meer diende te verdwijnen: het bestaan ervan moest als in strijd met het eer
ste additionele beginsel uit het Renville-pakket worden beschouwd. Gede
mobiliseerde TNI-eenheden konden hoogstens in politiebataljons worden
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geabsorbeerd, aldus de Nederlandse stelling. Legercommandant Spoor had 
overigens gepleit voor de vorming van troepen door elke deelstaat, zodat de 
republikeinse voorstellen ter oplossing van het TNI-probleem theoretisch 
zouden kunnen stroken met de Nederlandse wensen. Hoogstens zou men 
kunnen twisten over het aantal over te nemen TNI-manschappen. Van Vre
denburch moet wel hebben ingezien dat het voorstel van Hatta het enig uit
voerbare was, maar zijn wantrouwen jegens de mogelijkheid van de republi
keinse politici hun wil op dit punt op te leggen aan de strijdkrachten werd 
vervolgens bevestigd door de uitlatingen van Soedirman begin juni 1948. De 
republikeinse bevelhebber herhaalde in het openbaar hetgeen hij in kleine 
kring in maart 1948 had geuit: de TNI diende de kern te vormen van een 
waarlijk Indonesische strijdmacht, zonder verdere Nederlandse bemoeienis 
of bijstand. Dat hij tegelijkertijd de Nederlanders de wacht aanzei en een al
gemene mobilisatie tegen de "Nederlandse agressie" noodzakelijk achtte, 
moet ondanks de pogingen van Hatta enkele dagen later de woorden van 
Soedirman af te zwakken, de tegenpartij overtuigd hebben van de juistheid 
van de oorspronkelijke eis: opheffing van de TNI alvorens gesproken kon 
worden over de toelating van de Republiek tot de pre-federale regering. De 
onzekerheid over deze grote machtsfactor zou anders de vorming van de 
federatie naar Nederlands model kunnen verlammen. Dat deze eis neer
kwam op een soort oorlogsverklaring aan de Republiek - veel meer dan de 
Nederlandse eis met betrekking tot de buitenlandse betrekkingen van de Re
publiek -, hebben de Amerikaanse en Australische CGD-delegaties vervol
gens goed beseft en er hun conclusies aan verbonden, zoals nog nader zal 
worden beschreven.1407 Van Vredenburch heeft in het genoemde werk- 
groepoverleg ook laten weten dat de buitenlandse betrekkingen van de Re
publiek, die als een affront van de Nederlandse soeveriniteit werden be
schouwd, zonder meer moesten worden geslaakt. Dat die buitenlandse be
trekkingen van de Republiek, die met zoveel moeite en tegen hoge devie- 
zenkosten (zoals andere noodzakelijke uitgaven vermoedelijk bestreden uit 
de smokkelverkoop van opium) overeind werden gehouden, niet zo maar 
konden worden opgegeven, sprak echter voor de regering in Djocja van
zelf.1408 Het was voor de republikeinse regering nu eenmaal onmogelijk om 
openlijk, gezien de stellingname op dit gebied door de belangrijkste nationa
listische groeperingen - steunpilaren van het kabinet-Hatta -, op deze diplo
matieke betrekkingen van de Republiek zonder meer terug te komen. Be
vriezing van de stand van zaken werd door de regering in Djocja al als een 
concessie gezien, die de nodige binnenlands-politieke gevaren in zich borg. 
Publiciteit over de belofte van de voorzitter van de republikeinse onderhan
delingsdelegatie (Roem) in de stuurgroepvergadering van 19 april 1948 - na 
de afwikkeling van het incident van Djocja -, dat de buitenlandse betrekkin
gen van de Republiek niet zouden worden uitgebreid, moest dan ook op 
verzoek van Djocja achterwege blijven. Vandaar de zeer moeilijke positie van 
de republikeinse regering en de belasting van de politieke onderhandelingen
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tussen Nederland en de Republiek, toen de republikeinse regering eind mei 
1948 werd "verrast" met een consulaire overeenkomst met de Sovjet-Unie 
(zie hieronder).1409 Het incident te Djocja van 12 april 1948 had de republi
keinse regering met de neus op de feiten van de werkelijke gevoelens onder 
een deel van de bevolking van de Republiek gedrukt.

Van Vredenburch schatte dan ook in een brief van 20 april 1948 aan Beel 
de positie van Hatta c.s. als bijzonder wankel in. De kans op een akkoord 
met de Republiek zag hij somber in.1410 In zijn pessimisme, dat hij ook na
mens de onderhandelingsdelegatie aan "Den Haag" ventileerde, zou Van 
Vredenburch spoedig worden bevestigd door de resultaten van het onder
houd van de officiële delegatievoorzitter (Abdulkadir) met de president van 
de Republiek (Soekarno) te Djocja op 21 april 1948.1411 Een van de conclusies 
van Abdulkadir uit dit onderhoud was dat de republikeinse leiders niet met 
zakelijke argumenten zouden kunnen worden overtuigd, omdat gevoelsma
tige argumenten bij de republikeinen kennelijk de boventoon voerden. Zo 
wenste Soekarno de Republiek erkend te zien als belangrijkste factor in de 
vrijheidsstrijd, hetgeen zich moeilijk liet verenigen met de positie van een 
(verkleinde) deelstaat in een federatie. De republikeinse president, die de 
eenheidsstaat in wezen voorstond, achtte een plebiscietregeling alleen toe
pasbaar in "federaal" gebied, niet in republikeins gebied. In verband met zijn 
wens om de VFR met de bevoegdheden van de landvoogd uit te rusten en 
een eigen buitenlandse dienst te geven, liet Soekarno weten een overdracht 
van de republikeinse buitenlandse betrekkingen aan de buitenlandse dienst 
van het Koninkrijk (c.q. aan DIRVO) onaanvaardbaar te achten. Dat de repu
blikeinse strijdkrachten de ruggegraat van het federale leger zouden vormen, 
stond voor Soekarno vast. Evenzo was hij ervan overtuigd dat een gezamen
lijke gendarmerie onaanvaardbaar was; gezagsbataljons konden negara- 
gewijs worden gevormd. Dat de Nederlandse voorstellen tot herziening van 
de Grondwet, die volgens Soekarno neerkwamen op het eenzijdig vastleggen 
van onderwerpen die nog moesten worden bepaald of in afwijking van het
geen was overeengekomen waren geformuleerd, hem niet aanstonden, was 
te verwachten.1412

Konden de twee partijen in de Indonesische kwestie, die ieder door bin- 
nenlands-politieke overwegingen geen grote manoeuvreerruimte hadden, 
dan nog wel tot een politiek akkoord komen? Hoe lang zou de belangrijkste 
in de Indonesische kwestie betrokken mogendheid, de V.S., partijen gele
genheid geven deze kwestie in onderling overleg uit de weg te ruimen alvo
rens deze mogendheid zich gedwongen zou kunnen zien om allerlei redenen 
een oplossing te forceren? Het State Department had dan wel eind april 1948 
de Nederlandse onderhandelingstaktiek ondersteund en de afwikkeling van 
het incident te Djocja door de Nederlandse autoriteiten gewaardeerd, men 
had de Nederlandse gesprekspartners ook laten weten dat de vaart in de on
derhandelingen gehouden moest worden.1413 In dit kader paste het dat het 
Amerikaanse CGD-lid Dubois op 25 april 1948 informele voorstellen betref-

3361



N e derlands-I nd ië

fende het tijdschema, voorafgaande aan de overdracht van de soevereiniteit, 
aan de Nederlandse delegatie deed toekomen.1414 Omdat gevreesd werd dat 
de datum van 1 januari 1949, als tijdstip van de invoering van de nieuwe 
rechtsorde, niet zou worden gehaald, wilden de Amerikanen in ieder geval 
de overschrijding ervan zo beperkt mogelijk houden. Zij stelden derhalve 
voor om het R enville-beginsél over de plebiscieten (6 tot 12 maanden na een 
akkoord) te beperken tot maximaal 6 maanden. Van Vredenburch antwoord
de voorlopig dat de beoogde streefdatum voor de invoering van de nieuwe 
rechtsorde zeker niet zou worden gehaald, maar dat hij zonder meer vast
hield aan hetgeen op de Renville was afgesproken1415 Enkele dagen later 
kwam de Amerikaans delegatie in reactie hierop met het informele voorstel 
om dan maar van de plebiscieten af te zien en daarvoor in de plaats te stellen 
dat partijen in onderling overleg tot een rationele afbakening van (voorlo
pige) staten op Java, Sumatra en Madoera zouden moeten kunnen komen. 
Deze statenindeling was vooreerst bedoeld als indeling in kiesdistricten ten 
behoeve van de grondwetgevende vergadering van de federatie in Indone
sië, die vervolgens deze statenindeling (al dan niet gewijzigd) zou moeten 
bevestigen als basis van de federatie. Deze voorlopige statenindeling zou 
uiteraard geen rekening houden met de bestaande grenzen van de Republiek 
en van de deelstaten (in wording) in bezet gebied.1416 Met dit voorstel werd 
tegemoet gekomen aan de republikeinse weigering mee te werken aan een 
volksstemming in de door de Republiek gecontroleerde gebieden (de Repu
bliek beschouwde een dergelijk plebisciet als een aantasting van haar status 
als bestaande staat).1417 Aan Nederlandse zijde is dit voorstel niet onmiddel
lijk verworpen om de Amerikanen niet geheel tegen zich in te nemen. Men 
ging er van uit dat een overleg, zoals door de Amerikanen bedoeld, toch 
niets zou opleveren. In beginsel wilden de Nederlanders onverkort vasthou
den aan het R enville-pakket als geheel.1418 Dat Dubois en zijn staf kennelijk 
bereid waren om het R enville-pakket op onderdelen "uit te kleden" om de 
oplossing van de Indonesische kwestie te bespoedigen en daarmee tegenover 
de VR te kunnen "scoren", was onmiskenbaar. Juist omdat de Amerikaanse 
CGD-delegatie begreep dat het tijdstip van het politiek akkoord ook in hun 
schema centraal stond, waren de betrokken Amerikanen ongerust over de 
geringe voortgang in de onderhandelingen tussen Nederland en de Repu
bliek.1419 De op 19 april 1948 te Kalioerang hervatte besprekingen (na het 
Djocja-incident) hadden immers weinig resultaat opgeleverd. Men was het 
slechts eens geworden over de behandeling van republikeinse ambtenaren in 
bezet gebied. Op veel secundaire punten ontliepen de beide partijen elkaar 
weinig, maar bij de praktische uitwerking liet de Republiek het duidelijk af
weten. Over belangrijke zaken als de volksraadpleging kon geen overeen
stemming worden bereikt.1420 Van Vredenburch liet, nadat de Nederlandse 
delegatie op 1 mei 1948 naar Batavia was vertrokken, openlijk weten dat de 
zaken teleurstellend waren verlopen, waarvoor overigens de Republiek bij 
brief van 7 mei 1948 aan de CGD Nederland verantwoordelijk hield. De Ne-
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derlands-Indische regering liet op dezelfde datum weer weten dat de wa- 
penstilstandsovereenkomst nog steeds niet overal werd nagekomen, ten be
wijze waarvan een lijst van overtredingen aan de CGD was gezonden.1421 
Men kon de resultaten van de wapenstilstand en het politieke overleg echter 
ook anders benaderen, zoals Neher in een brief aan Beel deed. Neher vond 
de resultaten allemaal zo slecht niet en bepleitte wat meer begrip voor de re
publikeinse gevoeligheden.1422 De Republiek had immers bij een "oral note" 
van 29 april 1948 zich bereid verklaard op financieel-economisch gebied 
vérgaand aan de Nederlandse wensen tegemoet te komen, natuurlijk ook

De Gedelegeerde van het Opperbestuur L. Neher (links) in gesprek met de republikeinse 
premier drs. Moh. Hatta op 30 april 1948 te Djocja. (Foto Ipphos)

"Zoals je  weet heb ik een beleefdheidsbezoek aan Hatta gebracht en hem daarbij een aantal vragen 
gesteld. ... Na een uur vertrok ik, overtuigd, dat dergelijke gesprekken meer gevoerd moeten worden. 
Directe resultaten zijn er niet van te verwachten, maar de bodem moet toch altjd eerst geploegd, ge
zaaid en geëgd worden, voordat zij vruchten kan dragen." (Uit: Gedelegeerde van het Opperbestuur 
Neher aan minister-president Beel, 2 mei 1948, in: Drooglever XIII, nr.235, p.586 en p.587).
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vanwege het grote eigenbelang van de Republiek bij een zo spoedig mogelij
ke economische ontplooiing van Indonesië.1423

De stand van zaken in de politieke onderhandelingen tussen Nederland 
en de Republiek was eind april-begin mei 1948, hoe men het ook wendde of 
keerde zoals Neher wilde, weinig bemoedigend te noemen. Op de voor Ne
derland cruciale punten waren de onderhandelingen in Kalioerang (april 
1948) volgens Nederlandse analyse niet succesvol geweest: over de plebis
cietregeling liepen de meningen uiteen; de Republiek leek niet van zins de 
TNI op te heffen en de buitenlandse betrekkingen te slaken; over de Unie 
was men het uiteindelijk ook niet eens. De ergernis over de zelfstandige acti
viteiten van de Republiek op allerlei gebied en over de voortdurende be- 
standsschendingen en infiltraties door republikeinse eenheden was aan Ne
derlandse kant groot. Ook van republikeinse kant werden de verschillen in 
zienswijze onderkend: over het bestuur tijdens de overgangsperiode, over de 
overdracht van rechten, plichten en verantwoordelijkheden door de Neder
landse regering, over de buitenlandse betrekkingen van de Republiek, over 
de datum van het plebisciet en de daarbij betrokken gebieden, over de vraag 
of de VSI een nationale staat zou zijn als uitdrukking van het recht van zelf
beschikking en zelfbestuur van het Indonesische volk en over de status van 
Nieuw-Guinea was volgens de Republiek geen overeenstemming bereikt. 
Aan dit lijstje konden nog de verschillen in opvatting over de zorg voor de 
openbare orde (gemeenschappelijke ordehandhaving), de plaats van de TNI 
en de Unie-structuur worden toegevoegd. De verschillen in zienswijze inza
ke de Uniestructuur kwamen bij de besprekingen over de militaire samen
werking in de Unie het duidelijkst aan het licht. In de Nederlandse optiek 
was de defensie juist een van de zaken van gezamenlijk belang, waar de 
Unie zich bij uitstek zou moeten laten gelden. De Unie-partners zouden 
weliswaar eigen strijdkrachten hebben, maar die strijdkrachten zouden via 
een Unie-defensieraad en een Unie-staf gezamenlijk worden beheerd en in
gezet. Zolang met name de federale strijdkrachten niet op peil zouden zijn, 
zouden bovendien de Nederlandse strijdkrachten vanuit steunpunten in In
donesië - in het bijzonder vanuit enige havens met het oog op de bijstand 
van de Koninklijke Marine - moeten opereren. Het Unie-statuut zou dit alles 
moeten vastleggen. Waar de Nederlanders zonder meer uitgingen van de 
gemeenschappelijke defensiebelangen, meenden de republikeinen echter 
hoogstens te kunnen spreken van de gemeenschappelijke belangen die uit de 
samenwerking op defensiegebied zouden voortvloeien. De republikeinen 
beschouwden de Nederlandse voorstellen zonder meer als een aantasting 
van de toekomstige soevereiniteit van Indonesië. Bij gevolg kon de aanwe
zigheid van Nederlandse strijdkrachten in Indonesië volgens de republikei
nen hoogstens voor een bepaalde tijd en voor beperkte doeleinden, bij af
zonderlijke overeenkomsten te regelen, worden aanvaard. De kloof tussen de 
Nederlandse zienswijze op het gehele vraagstuk van de opbouw en uitwer
king van de nieuwe rechtsorde en de republikeinse opvattingen daarover
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was dan ook, alle punten bijeen genomen, groot te noemen, al was onbekend 
waar elke partij nog bereid was in te binden en concessies te doen. In ieder 
geval maakte de propagandaoorlog via het publiceren van allerlei rapporten 
en het in de wereld sturen van allerlei geruchten, zoals vanuit de Republiek 
over vermeende voorbereidingen aan Nederlandse kant voor een militaire 
aanval, het er allemaal niet eenvoudiger op. Een politiek akkoord leek verder 
weg dan ooit.1424

Niet alleen voor de Nederlanders rees de vraag hoe lang dit allemaal ging 
duren en hoe de internationale gemeenschap op dit alles zou reageren. De 
tijd drong immers. Op de reacties binnen de CGD over het uitblijven van een 
politiek akkoord tussen het Nederlands gezag en de Republiek zal nog af
zonderlijk worden ingegaan bij de beschrijving van het voor Nederland on
aanvaardbare Amerikaans-Australische initiatief van juni 1948. Eerst moet 
hier aandacht worden besteed aan het beleid aan Nederlandse kant in de 
maand mei 1948, dat van invloed is geweest op de stappen van Dubois en 
Critchley om met hun "working paper" over de oplossing van alle hangende 
geschillen tussen de partijen in het Indonesische geschil op de proppen te 
komen.

Aanvankelijk hadden de Nederlanders de indruk dat zij de beste kaarten 
in handen hadden op dat moment, ondanks de impasse in de onderhande
lingen. Het ging er om die kaarten - de Renville-beginsélen, zoals gesanctio
neerd door de internationale gemeenschap - dan wel goed te gebruiken. De 
ambassadeur te Washington, Van Kleffens, die met zijn berichten over de 
stemmingen op het State Department inzake de Indonesische kwestie de 
waakhond van Nederland voor internationale aangelegenheden was gewor
den, stelde daarom eind april 1948 voor om de Nederlandse positie tegen
over de Republiek, de V.S. en de VR te verstevigen door een sprong voor
waarts te doen: de Republiek moest worden uitgenodigd om deel te nemen 
aan de VFR op een aantal voorwaarden, te weten de liquidatie van de bui
tenlandse betrekkingen, aanvaarding van de eenheid op het terrein van de 
buitenlandse handel en de munt en van het beginsel van een gemeenschap
pelijk militair apparaat dat voor de overgangsperiode onder Nederlands ge
zag zou komen te staan. Van Kleffens zag in een dergelijke stap - derhalve 
los van een politiek akkoord - een politiek (mogelijkheid de V.S. in te scha
kelen voor druk op de Republiek) en een financieel (verkrijging lening van 
Eximbank voor Indonesië) voordeel.1425 Van Vredenburch zag er niets in, 
omdat er geen basis voor overeenstemming over de hete hangijzers - zoals 
de afschaffing van de republikeinse strijdkrachten - was, hetgeen de Neder
landse regering met hem eens was.1426 Wel heeft Beel, toen minister Jonkman 
in het kabinetsberaad van 10 mei 1948 verslag had uitgebracht van het ver
loop van de onderhandelingen met de Republiek, als Van Kleffens zijn ge
dachten laten gaan over een mogelijkheid om de impasse te doorbreken. Beel 
concludeerde dat de Republiek steeds onhandelbaarder werd en kennelijk 
trachtte tijd te rekken. De premier zag goed dat de militaire presentie aan
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Nederlandse kant in Indië niet eindeloos kon worden gehandhaafd, zodat op 
korte termijn helderheid in de situatie moest komen. Het leek hem het beste 
om de V.S. te vragen door Nederland geformuleerde voorstellen aan beide 
partijen voor te leggen, omdat op die manier aanvaarding door Djocja zou 
kunnen worden vergemakkelijkt.1427 Het was een nuancering van het voor- 
stel-Van Kleffens, die wellicht in een snelle actie een eigen oplossing van 
Amerikaans-Australische zijde had kunnen voorkomen. Een dergelijke snelle 
actie moet in Nederlandse ogen aan urgentie verloren hebben, toen er be
richten binnenkwamen die de Nederlandse positie internationaal leken te 
versterken en afzwakking ervan op eigen initiatief onverstandig deden ogen. 
Het feit dat de Republiek door een of ander Amerikaans lek op de hoogte 
was gebracht van de Amerikaanse voorwaarde bij de mogelijke versterking 
van een lening aan Nederlands-Indië (te weten: overeenstemming met de 
Republiek), is door Nederland massief gebruikt om het State Department 
tegen de Republiek in het geweer te brengen.1428 Daarbij kon worden terug
gevallen op de Amerikaanse ergernis over de wijze waarop de Republiek 
met passering van de CGD trachtte in de V.S. de atmosfeer jegens Nederland 
te vergiftigen door allerlei beweringen over het Nederlands optreden in In
dië te laten doen.1429 Bovendien waren de Amerikanen ongerust geworden 
over de communistische invloeden binnen de Republiek en de daarmee sa
menhangende bedreiging voor de economisch-strategische betekenis van 
Indonesië (olievelden).1430 Van Kleffens constateerde op 9 mei 1948 dat de 
Amerikanen jegens Nederland een welwillende houding innamen, maar dat 
zulks kon veranderen, indien een al te rigide houding aan Nederlandse kant
- ook al had die kant het gelijk aan haar zijde - werd ingenomen.1431 Dat in 
Australië de sfeer onder de bevolking, bij het bedrijfsleven en in het parle
ment zich ten gunste van Nederland ontwikkelde, waarmee het eind van de 
havenboycot (eind mei 1948 opgeheven) in zicht kwam, was voor de Neder
landers eveneens reden tot tevredenheid.1432 De vraag was echter of al die 
berichten ten gunste van het Nederlands standpunt in het Indonesisch con
flict en ten nadele van de Republiek, die blijkbaar werd onderkend als een 
dwarsligger bij de uitvoering van het R enville-pakket, zoveel gewicht in de 
schaal zouden leggen dat de Republiek tot inbinden kon worden gedwon
gen. De crisis rond de uitbreiding van de buitenlandse betrekkingen van de 
Republiek in de richting van de Sovjet-Unie zou dit moeten bewijzen.

Eind mei 1948 werd bekend dat de speciale gezant van de Indonesische 
Republiek, Soeripno, zich via de Sovjetambassade te Praag met succes tot de 
regering van de Sovjet-Unie had gewend met het voorstel diplomatieke be
trekkingen op consulair niveau aan te knopen. Door uitwisseling van brieven 
op 22 mei 1948 tussen de Sovjetambassadeur in Praag en deze republikeinse 
gezant werd de overeenkomst bekrachtigd.1433 Soeripno was weliswaar vóór 
de R enville-overeenkom sten  door de republikeinse regering met de nodige 
volmachten en opdrachten als buitengewoon gezant uitgerust, maar de on
derhandelingen met de Sovjets hadden naar iedereen begreep daarna plaats-
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gevonden. Het geheel leverde derhalve een flagrante schending op van het 
R enville-beginsél betreffende de Nederlands soevereiniteit in Indonesië en 
plaatste de eerder aangehaalde toezegging van republikeinse kant in de 
stuurgroepvergadering van 19 april 1948, dat de buitenlandse betrekkingen 
van de Republiek niet zouden worden uitgebreid, in een vreemd licht. Wa
ren de diplomatieke contacten van de Republiek tot dan toe beperkt geble
ven tot mogendheden aan de periferie van de wereldpolitiek in Azië, Afrika 
en het Midden-Oosten - de relaties met Yemen vormden de meest recente 
aanwinst met de overeenkomst met de Sovjet-Unie over de uitwisseling 
van consuls was de Republiek doorgedrongen tot het frontbalkon van de we
reldpolitiek en had zij duidelijke winst geboekt.1434 Gevreesd moest worden, 
zoals Beel in het kabinet op 31 mei 1948 formuleerde, dat de erkenning van 
de Republiek door de Sovjet-Unie van invloed kon zijn op de houding van 
andere staten. De knopen moesten maar worden doorgehakt. Indien over de 
principiële punten in de onderhandelingen met de Republiek geen duidelijk
heid werd bereikt, moesten de besprekingen volgens Beel worden opge
schort. Of in dit geval verder politieel optreden moest worden overwogen, 
wilde Beel als mogelijkheid voorlopig laten rusten.1435 Van Vredenburch, op 
de hoogte gesteld door de regering in Den Haag van de nieuwe feiten en om 
advies gevraagd, had geopperd om de republikeinse regering uit te nodigen 
categorisch mee te delen of zij al dan niet bereid was om aan haar buiten
landse betrekkingen een einde te maken. Mocht Djocja een onbevredigend 
antwoord geven, dan kon de Republiek openlijk in gebreke worden gesteld 
en zouden de onderhandelingen onontkoombaar moeten worden afgebro
ken.1436 Op de bijeenkomst van de politieke commissie van 28 mei 1948 te 
Kalioerang heeft Van Vredenburch, hoewel het Australische CGD-lid Critch- 
ley dit liever van de agenda had willen afvoeren, namens zijn regering om 
definitieve opheldering over deze affaire door de republikeinse regering ge
vraagd en medegedeeld dat de kansen op een politiek akkoord bijzonder 
klein waren wanneer deze zaak niet bevredigend werd opgelost, nadat hij al 
een week eerder de republikeinen in het kader van de onderhandelingen had 
geconfronteerd met de wetenschap aan Nederlandse kant dat Soeripno als 
gevolmachtigde van de Republiek internationaal optrad.1437 Roem deelde 
slechts mede dat de regering in Djocja nog niet volledig over de ontwikkelin
gen was geïnformeerd en tijd moest hebben voor nader beraad. Het is moge
lijk dat de pas aangetreden premier Hatta en minister van Buitenlandse Za
ken hadji Agoes Salim inderdaad verrast zijn geweest door hetgeen Soeripno 
in Praag had bewerkstelligd en zich voor de vraag geplaatst zagen of zij het
geen was geschied en in de publiciteit was gekomen met hun autoriteit 
moesten dekken. Hatta moet begrepen hebben dat hij door de Soeripno- 
affaire in een moeilijk parket was geplaatst: binnenlands-politiek (vooral met 
het oog op de linkerzijde) was herroeping van de relatie met de Sovjet-Unie 
niet mogelijk, terwijl tegenover de machtige V.S. juist deze uitbreiding van 
de buitenlandse betrekkingen van de Republiek ernstige problemen schiep.
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Hatta heeft de Amerikanen laten weten dat onder zijn premierschap geen 
gevolg zou worden gegeven aan deze overeenkomst, waarmee met name 
Dubois - die toch al veel begrip had voor de republikeinen, zie hieronder - 
zeer verguld was; hadji Agoes Salim heeft met zijn portefeuille gezwaaid om 
zijn verrassing over het gebeurde te onderstrepen. Tegenover persbureau 
Aneta heeft de republikeinse minister van Buitenlandse Zaken verklaard dat 
Soeripno niet gemachtigd was om een overeenkomst te tekenen.1438

Uit het interne beraad van de republikeinse regering over de Soeripno- 
affaire rolde de nadere verklaring van deze regering van 29 mei 1948, waarin 
gespeculeerd werd over een unilaterale daad van de kant van de Sovjet-Unie 
en werd medegedeeld dat Soeripno voor consultatie was teruggeroepen. De
ze verklaring bood niet de door het CGD-lid Herremans namens de CGD 
verlangde opheldering over deze affaire. Van Vredenburch, die in de aanpak 
van deze affaire een strak standpunt wenste in te nemen om een doorbraak 
in de impasse in de onderhandelingen te forceren, liet zijn onvrede over de 
republikeinse reactie aan de CGD weten en stelde voor dat de regering van 
de Republiek zich openlijk van de overeenkomst met de Sovjet-Unie zou 
distantiëren.1439 De regering in Den Haag, die zeer wel onderkende dat de 
affaire over de republikeinse buitenlandse betrekkingen een goede kans 
bood de V.S. van het communistisch gevaar via de Republiek te overtuigen, 
stelde zich vierkant achter de door Van Vredenburch ingeslagen weg op.1440 
De Sovjetambassadeur in Den Haag werd bij de minister van Buitenlandse 
Zaken ontboden om hem op de onjuistheid van de Sovjetstap te wijzen. 
Evenzo werd in Moskou door de Nederlandse diplomatie een démarche on
dernomen, waarbij het Sovjetverweer neerkwam op verwijzing naar de re
publikeinse verzekering dat het aanknopen van deze betrekkingen niet met 
de Renville-beginselen in strijd zou zijn. De Pravda van 8 juni 1948 heeft in 
een artikel de aangegane relatie verdedigd en in de overeenkomst tussen de 
Sovjet-Unie en de Republiek het bewijs gezien van de kracht van de Indone
sische nationale vrijheidsbeweging. Nederland en de V.S. werden ervan be
schuldigd de ontwikkeling van de Republiek als staat te verhinderen en haar 
in een kunstmatig opgerichte federatie te stuwen.1441 In het kader van het 
offensief tegen de Republiek vanwege de overeenkomst met de Sovjet-Unie 
werd het State Department door Van Kleffens onder handen genomen. Hij 
constateerde dat de Amerikanen zoals verwacht zeker verontrust waren over 
deze nieuwe betrekkingen van de Republiek, zodat hij adviseerde om de 
zaak hoog op te nemen en opzegging van deze of alle buitenlandse betrek
kingen van de Republiek te eisen, maar wel de wil tot voortzetting van de 
onderhandelingen tot uiting te laten komen.1442 Het gevolg van dit advies en 
het groene licht uit Den Haag was het voorstel van de landvoogd, mede na
mens de naar Indië voor financieel-economische besprekingen (met name 
over de schuldpositie van Indië, vergelijk Band B, hoofdstuk IV, par. V.4) ge
reisde ministers Lieftinck en Götzen, alsook de Gedelegeerden van het Op
perbestuur, om de republikeinse regering zelf direct aan te spreken over de
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betrekkingen met de Sovjet-Unie, waarbij "op korte termijn" van de republi
keinse regering reactie werd verwacht. Namens de Nederlandse regering 
zou moeten worden medegedeeld dat voortzetting van de besprekingen op 
basis van de R enville-besprekingen  slechts dan zin zou hebben, indien beide 
partijen het eens waren over inhoud en consequenties van de Nederlandse 
soevereiniteit in Indië. In dit verband zou van de republikeinse regering een 
publiekelijke verklaring verwacht mogen worden, waarbij de overeenkomst 
met de Sovjet-Unie als niet-bestaand zou worden aangemerkt. Zou het repu
blikeinse antwoord onbevredigend zijn, dan zouden de besprekingen door 
de Nederlandse delegatie worden stopgezet onder mededeling dat nieuwe 
instructies aan de Nederlandse regering zouden worden gevraagd.1443 In het 
kabinetsberaad van 31 mei 1948 hebben Beel en Jonkman eensgezind een 
houding, als vanuit Indië bepleit, gesteund en tot regeringspolitiek weten om 
te smeden. Minister Vos heeft daarbij wel weten vast te leggen dat niet ge
vraagd zou worden om annulering van alle buitenlandse betrekkingen van 
de Republiek, aangezien daarover niets was bepaald in de R enville-beginse- 
len en deze slechts indirect was af te leiden uit de Nederlandse soevereini
teit.1444 Jonkman liet "Batavia" namens de regering weten dat, zoals ook Van 
Kleffens had aanbevolen, de consulaire overeenkomst tussen de Republiek 
en de Sovjet-Unie een uitstekend uitgangspunt bood om klaarheid te krijgen 
over de bereidheid van de Republiek het eerste additionele Renville-beginsél 
(betreffende de Nederlandse soevereiniteit) als grondslag te nemen voor de 
politieke onderhandelingen.1445 Op 3 juni 1948 hebben Neher en Van Vre
denburch aan Hatta een aide mémoire van bovengenoemde inhoud, zoals 
aanbevolen door "Batavia", overhandigd. Mondeling werd Hatta gesugge
reerd om te laten verklaren dat Soeripno na de Renw7/e-afspraken zonder 
raadpleging van Djocja geen overeenkomst had mogen sluiten met een 
vreemde mogendheid. Publiciteit over dit stuk zou worden vermeden om de 
Republiek niet te bruskeren. Na afloop van het onderhoud is dan ook slechts 
bekend gemaakt dat een nota was overhandigd die betrekking had op de 
wijze waarop volgens de Nederlandse regering de besprekingen met de re
publikeinse delegatie het beste konden worden voortgezet.1446 De CGD toon
de zich tevreden met het gematigd ogende Nederlandse stuk. De Amerikaan 
Dubois, die de Nederlanders inmiddels fors voor de voeten was gaan lopen 
(zie hieronder), zei met instemming van de beide andere CGD-leden alle 
steun toe om de Nederlandse voorstellen te doen aanvaarden.1447

Had deze Nederlandse stap, waarbij de Soeripno-affaire ten volle werd 
uitgebuit als toetssteen van de republikeinse bereidheid om de Renville- 
beginselen daadwerkelijk na te komen, enige kans van slagen op dat mo
ment? Dat zou voornamelijk, naar iedere betrokkene wist, afhangen van de 
mate waarin de Amerikanen de Nederlandse houding consequent zouden 
steunen. Indien de Republiek ook maar enige aarzeling bij de Amerikaanse 
gesprekspartners over de Nederlandse aanpak zou bespeuren, kon Neder
land de hoop opgeven een bevredigend antwoord op de genoemde aide
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mémoire te krijgen. Zou het vraagstuk van de Nederlandse soevereiniteit in 
de overgangsperiode niet kunnen worden opgelost, dan zou de hele Neder
landse opzet voor de nieuwe rechtsorde, zoals op de R enville  in beginsel 
nogmaals uitgetekend, in gevaar komen. Begin juni 1948 is datgene gebeurd, 
dat de Nederlanders vreesden: een Amerikaans-Australisch CGD-initiatief 
heeft de waarde van de Renville-beginselen  ter discussie gesteld, waardoor 
aan Nederlandse kant moest worden gevreesd dat het hele bouwwerk van 
de nieuwe rechtsorde in elkaar zou storten. De Amerikaans factor in het on
derhandelingsproces met de Republiek was in Nederlandse ogen onbe
trouwbaar gebleken, maar zou - hoe lomp in sommige opzichten ook - van 
steeds meer en zelfs van doorslaggevend belang worden, naar de gebeurte
nissen rondom de Indonesische kwestie in 1948 en 1949 zouden uitwijzen.

Nederland trotseert de Republiek (Bandoeng-conferentie) en ondervindt proble
men met het Amerikaanse CGD-lid

Hoewel de Nederlanders wisten dat het State Department aan de Ameri
kaanse consul-generaal in Indië had laten weten de overeenkomst tussen 
Moskou en Djocja in strijd te achten met het eerste additionele Renville- 
beginsel en verontrust te zijn over de republikeinse onwil aan dit beginsel 
uitvoering te geven, waren zij zich ook bewust dat het Amerikaanse beleid in 
de Indonesische kwestie een onbetrouwbare factor in de eigen berekeningen 
vormde. Niet alleen de positie van de V.S. als "neutrale" derde partij in de 
CGD dicteerde bij de Amerikanen een "even-handed policy", maar meer nog 
de nieuwe ontwikkelingen in de wereldpolitiek (Oost-West-conflict). In dat 
kader werd ook de tegenpartij in het Indonesische conflict, het gematigde en 
pro-westers geachte bewind van Hatta c.s., beoordeeld. Strategisch-econo- 
mische belangen konden een grote rol gaan spelen in dit conflict, waarbij de 
republikeinse factor van gewicht werd. Niet voor niets dat in mei 1948 de 
Republiek het bericht verspreidde dat de V.S. geïnteresseerd waren in de ex
ploitatie van de oliereserves van Indonesië en daarover besprekingen had
den laten voeren met de Republiek. Zou de vorming van voorraden van 
strategische grondstoffen voor de V.S. wel eens niet van even groot of groter 
belang kunnen worden dan de versterking van de economische positie van 
Nederland door het handhaven van zekere invloed van Nederland in Indo- 
nesië?144S Het Amerikaanse CGD-lid Dubois, in wiens begrip voor de Ne
derlandse zaak vanwege zijn ervaring met het vooroorlogse Indië de Ne
derlanders zoveel vertrouwen hadden gesteld, personifieerde deze aarzelen
de Amerikaanse benadering van de Indonesische problematiek - afwisselend 
begrip tonend voor het Nederlandse en het republikeinse standpunt - op wel 
bijzondere wijze, tot groeiende ergernis van met name Van Vredenburch.1449 
Dubois wantrouwde in wezen het Nederlandse beleid in de Indonesische 
kwestie en had derhalve geen aanwijzingen van het State Department nodig 
om begrip te hebben voor de Republiek. Voor zover Dubois Republiek- 
kritische aanwijzingen kreeg van het State Department, leek hij die groten
deels af te zwakken of te negeren. De regering van de Republiek had dan
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ook weinig moeite om Dubois te paaien voor de republikeinse zienswijze op 
de stand van zaken in de geschillen met de Nederlanders. Nadat de bespre
kingen in Kalioerang waren beëindigd en de uittocht naar Batavia voor de 
volgende ronde zou beginnen, zijn Dubois en Critchley - Herremans kon niet 
van de partij zijn - door Soekarno en Hatta uitgenodigd voor een kleine 
rondreis van enkele dagen in republikeins gebied, onder meer naar het fraai 
gelegen Dieng-plateau, in de eerste week van mei 1948. Over politiek zou op 
deze rondreis niet gesproken zijn, maar de rondreis had wel politieke gevol
gen. De armoede onder de bevolking ten gevolge van de economische blok
kade door de Nederlands-Indische regering tegen de Republiek liet niet na 
indruk te maken op de CGD-leden, terwijl ook de uitingen van aanhanke
lijkheid van deze bevolking jegens de republikeinse politici niet over het 
hoofd konden worden gezien.1450 Had Dubois zich op deze tocht laten in
pakken door de republikeinen, zoals zelfs de Amerikaanse consul in Batavia 
veronderstelde, en was hij in het vaarwater van de Australiër Critchley ge
komen? Critchley zelf zou in dit contact met Soekarno en Hatta zelfs zo ver 
zijn gegaan, dat hij voorstelde dat de Republiek zich zou aansluiten bij een 
Australisch-Pacific-blok, in ruil voor bepaalde financieel-economische voor
delen, waarbij gerekend werd op Amerikaanse instemming en op de moge
lijkheid via de CGD Nederland tot inschikkelijkheid te bewegen. Waartoe dit 
allemaal bij Dubois moet hebben geleid, kwamen de Nederlanders spoedig 
te weten.1451

In een lang gesprek op 7 mei 1948 van een lid van de Nederlandse onder
handelingsdelegatie met Dubois en een van diens adviseurs werd de her
oriëntatie van de Amerikaanse CGD-delegatie aangekondigd. Deze delegatie 
zag in de Republiek kennelijk de voornaamste, wellicht zelfs de enige repre
sentant van het onafhankelijkheidsstreven van het Indonesische volk. De 
Amerikaanse delegatie wilde daarnaar handelen en kwam met voorstellen 
die sterk tegemoet kwamen aan de republikeinse wensen. Zo achtten de 
Amerikanen het van de Republiek te veel gevraagd om de TNI te ontbinden
- de Nederlandse troepen werden immers ook niet ontbonden of terugge
trokken - en moest de Republiek kunnen toetreden tot de VFR op basis van 
(binnen de Republiek niet als vrij te bestempelen) verkiezingen, te houden 
binnen zes weken na een politiek akkoord. Verder moest Nederland een tijd
stip voor de soevereiniteitsoverdracht noemen. De Nederlanders werd voor
gehouden dat de Republiek de Nederlandse bedoelingen begrijpelijkerwijze 
wantrouwde.1452 Tegelijk stelde Dubois zijn superieuren in Washington van 
deze opvattingen op de hoogte. Hij bleek ervan overtuigd te zijn dat een mi
litaire ingreep onvermijdelijk zou zijn, indien het overleg niet tot resultaten 
zou leiden. Hij achtte de Nederlanders zeer wel in staat om in korte tijd het 
resterend republikeins gebied te veroveren en Djocja in te nemen, maar hij 
vreesde dat daarna een situatie als in Indochina (guerilla) zou ontstaan en de 
export uit Indonesië drastisch zou terugvallen. De Nederlanders moesten 
meer oog krijgen voor de menselijke factor in Indonesië en begrijpen dat de
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door hen nagestreefde economische positie in Indonesië in de toekomst af
hankelijk zou zijn van de medewerking van de Indonesiërs, die niet zou 
kunnen worden verkregen door een onder druk tot stand gebrachte regeling. 
In de visie van Dubois was de Republiek de "most representative and most 
qualified speak for Indonesia". De "federalen" achtte hij een factor van ge
ring belang in Indonesië: "Fact is, non-republican Indonesians are element of 
minor importance (in) Indonesian situation". Hij had niet de indruk dat het 
Nederlands gezag enig werkelijk enthousiasme voor de eigen plannen in In
donesië had weten los te maken.1453 Op 11 mei 1948 poogden Van Mook, 
Neher, Van Vredenburch en Abdulkadir bij een diner met Dubois en enige 
leden van de Amerikaanse CGD-delegatie, op basis ook van de inmiddels 
aan Nederlandse kant bekend geworden belofte van het State Department 
Dubois te instrueren de Republiek tot redelijk gedrag over te halen, de Ame
rikanen van de republikeinse chicanes te overtuigen en daaruit de nodige 
conclusies te trekken. De Nederlanders lieten niet na te wijzen op de Sovje- 
tinvloed in de Republiek en op de redenen waarom Soekarno voor de Ne
derlanders onacceptabel was. Juist Van Vredenburch had er behoefte aan te 
tonen dat de standpunten zoals door hem verdedigd - over de wijze waarop 
was in het Nederlandse kamp (bijvoorbeeld bij Neher) wel wat kritiek ge
groeid - de visie van de regering correct weergaven. Het gesprek had niet 
veel succes. Dubois was tot de conclusie gekomen dat ook een gematigd man 
als Neher als het er op aankwam in niets voor Van Vredenburch onder 
deed.1454 Enkele dagen later bleek hoe in de ogen van Dubois de Nederlan
ders het allemaal hadden verkorven. In een persoonlijk gesprek met Dubois 
moest Neher bemerken dat het CGD-lid niet alleen onder de indruk was van 
de republikeinse verschijningsvorm en daarop kennelijk zijn beleid wilde 
afstemmen, maar ook de Nederlandse houding in het geschil weinig krediet 
meer leek te geven. De Nederlanders konden dan wel eind mei 1948 wijzen 
op de Soeripno-affaire als bewijs van de onwil van de Republiek om de Ren- 
ville-beginselen na te komen, daartegenover konden de republikeinen de 
weinig gelukkige gebeurtenissen rondom de grote of eerste Bandoeng- 
conferentie van de "federalen", die eind mei 1948 werd geopend, aanvoeren 
als teken van de politiek van de Nederlanders de republikeinen te isoleren 
en uit te schakelen. Dubois liet niet na naar aanleiding hiervan het State De
partment nogmaals te wijzen op de fatale politiek van de Nederlanders.1455

Op 21 april 1948 had de VFR namelijk besloten om, in vervolg op de con
ferentie van de "federalen" rond de jaarwisseling 1947/1948, een conferentie 
van alle Indonesische deelstaten (negara) en zelfstandige gebieden (daerah), 
alsmede van de minderheden, te houden om zich als advieslichaam in over
leg met de VFR over de verdere staatkundige opbouw van Indonesië en - in 
overleg ook met de Nederlandse onderhandelingsdelegatie - over de pro
blemen, die onderwerp van bespreking met de republiek vormden, uit te 
spreken. Op deze wijze konden de "federalen" en de vertegenwoordigers 
van de minderheden op gelijk niveau met de Republiek deel hebben aan het
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algemeen overleg en kon worden voorkomen dat de "federalen" en ge
noemde vertegenwoordigers zich buitengesloten zouden voelen of de on
derhandelingen met de Republiek als een zuiver Nederlandse aangelegen
heid zouden kunnen beschouwen. Aan Nederlandse kant werd deze confe
rentie ook gezien als een teken tegenover de buitenwacht (CGD, VR), dat 
Nederland serieus werkte aan de opbouw van een nieuwe rechtsorde en dat 
Indonesië meer was dan de Republiek. De niet-republikeinse wereld in In
donesië kon aldus worden samengesmeed.1456 De Republiek was van deze 
conferentie uitgesloten. Toen bekend was geworden dat deze Bandoeng- 
conferentie in de loop van mei 1948 bijeen zou komen, hebben aanhangers 
van de Republiek gepoogd voorbereidingen te treffen voor een tegenconfe- 
rentie van republikeins gezinde organisaties in Batavia als onderdeel van de 
strijd om de gunst van de toekomstige kiezer (plebisciet-actie). Deze tegen- 
conferentie kon echter geen doorgang vinden. Zich baserend op de militaire 
verordening, die voor besloten vergaderingen vergunningen vereiste, heeft 
de VFR op 19 mei 1948 unaniem besloten een vergunning voor deze tegen- 
conferentie te weigeren met het argument dat deze conferentie uitging van 
functionarissen van de Republiek die in Batavia gastvrijheid genoten (voor 
de onderhandelingen). Misbruik van de gastvrijheid voor politieke agitatie in 
door Nederland gecontroleerd gebied kon niet geaccepteerd worden. Bo
vendien was de strekking van deze republikeinse tegenconferentie in strijd 
met het Renville-beginsel inzake de soevereine federale staten van Indonesië, 
zodat de conferentie werd beschouwd als vorm van republikeinse propa
ganda en als provocatie van het gezag van de VFR.1457 Dit besluit van de 
VFR werd op 20 mei 1948 gevolgd door een - al eerder voorbereide - huis- 
zoekingsactie in Batavia en elders in West-Java op adressen die gezien wer
den als centra van ondergrondse republikeinse actie. Daarbij is ook een inval 
gedaan in de woning te Batavia van het lid van de republikeinse onderhan
delingsdelegatie, mr. Ali Boediardjo. Laatstgenoemd incident kon door excu
ses van Nederlandse kant in de stuurgroepvergadering van 28 mei 1948 
worden gesust.1458 De kwestie van de Bandoeng-conferentie, waar ook 
voormalige republikeinse gebieden zouden worden vertegenwoordigd 
(zoals Pasoendan, dat als gastland tegen de suggestie van Van Mook in de 
federale nationalist Poeradiredja als eerste voorzitter van de conferentie zou 
leveren), zat de Republiek hoog: hier dreigden feiten te worden geschapen 
buiten de Republiek om. Op 23 mei 1948 legde de voorzitter van de republi
keinse onderhandelingsdelegatie, Roem, aan de CGD een ontwerp-schrijven 
voor, bestemd voor de VR. Gevraagd werd om commentaar van de CGD en 
via haar van de Nederlandse delegatie op dit schrijven, waarin tegen de 
Bandoeng-conferentie werd geprotesteerd. De conferentie werd door Djocja 
beschouwd als een flagrante schending van de Renville-beginselen. De CGD 
had zelf al op 23 mei 1948 een lijst van vragen over de Bandoeng-conferentie 
voorgelegd. De Nederlanders verdedigden uiteraard deze conferentie als 
puur consultatieve bijeenkomst, uitgaande van de Renuz/fe-beginselen, die in
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geen enkel opzicht kon anticiperen op het verder overleg in Indonesië; de 
republikeinen zagen in de conferentie een niet-democratische aangelegen
heid, die inzake de nieuwe rechtsorde nieuwe feiten kon scheppen buiten de 
Republiek en ook buiten de CGD om.1459 De CGD heeft van de Nederlandse 
argumenten, die door Van Mook in diens op verzoening in geheel Indonesië 
gerichte woorden ter opening van de Bandoeng-conferentie op 27 mei 1948 
nog eens waren herhaald, kennis genomen en geconcludeerd dat de Ban
doeng-conferentie buiten de bemoeienis van de CGD viel, hetgeen door Van 
Vredenburch met klem bevestigd werd. In de stuurgroepvergadering van 31 
mei 1948 werden over en weer de standpunten in deze zaak nog eens gewis
seld, waarbij het CGD-lid Critchley zich ernstig bezorgd toonde over de ef
fecten van deze zaak op de sfeer van de onderhandelingen.1460 Op 4 juni 
1948 heeft de CGD alle gewisselde stukken en verklaringen over de Ban
doeng-conferentie in een rapport aan de VR aangeboden.1461

De CGD was derhalve in de maand mei 1948 geconfronteerd met afzon
derlijke acties van beide partijen in het Indonesische conflict, namelijk de ne
gatie van de Nederlandse soevereiniteit in Indië door de Republiek op het 
vlak van de buitenlandse betrekkingen (handhaving en uitbreiding ervan) en 
de negatie van de Republiek door het Nederlandse gezag bij de conferentie 
de Bandoeng (cementering federatie). Het Nederlands gezag kon dan wel 
menen te kunnen eisen dat de Republiek eerst diende terug te komen op al
lerlei symbolen van haar toegeëigende zelfstandigheid (buitenlandse betrek
kingen, strijdkrachten) alvorens te kunnen worden opgenomen in de fede
rale organisatie, de CGD - i.c. de Amerikaan en de Australiër, want de Belg 
Herremans leverde nauwelijks een eigen bijdrage van belang - behoefde niet 
noodzakelijkerwijze deze Nederlandse uitleg van de R enville-beginselen  te 
volgen. Ongetwijfeld hebben de CGD-leden in mei 1948 met zorg geconsta
teerd dat de onderhandelingen tussen beide partijen ondanks overeenstem
ming over veel punten in een impasse waren gekomen. Het moet de eer van 
de CGD-heren, met name van de pretentieuze Dubois en zijn staf, te na zijn 
geweest het gevaar te lopen dat, nadat de eerdere CGD-bemanning met suc
ces het Renville-pakket mede tot stand had helpen brengen, zij bij de uitwer
king ervan zouden falen voor het forum van de wereld in de VR.

Gewezen is al op de kritische houding van de Amerikaan Dubois jegens 
de Nederlandse stellingname, waarmee hij in de richting kwam van de Aus
traliër Critchley. Beide heren waren niet van plan met de armen over elkaar 
te blijven zitten bij de mogelijke mislukking van de onderhandelingen. Het 
was zeker dat zij bij hun interpretatie van de "goede diensten" van hun 
commissie de in de VR in februari 1948 ook door de Nederlandse vertegen
woordiger erkende ruimte zouden benutten om zelf als CGD - desnoods, zo
als later zou blijken en door Nederland niet zou worden aanvaard, als af
zonderlijke CGD-leden - ongevraagd voorstellen ter oplossing van het con
flict te doen. Ook de Belg moet, het voorbeeld van Van Zeeland indachtig, de 
noodzaak hiertoe hebben erkend, maar zijn medewerking aan een CGD-stap
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ter doorbreking van de impasse was - gekozen als België was door Neder
land - in de ogen van de collega's natuurlijk onzeker in het geval voorstellen 
zouden worden gedaan die zouden neerkomen op inperking van de Neder
landse pretenties, eisen en verwachtingen op basis van de R e n v ille -  
beginselen. Dat laatste lag echter juist voor de hand: waar op de Renville de 
Nederlanders tegemoet waren gekomen ten detrimente van de Republiek 
(bevestiging militaire status quo als basis voor onderhandelingen met als 
uitgangspunt de beginselen van het Akkoord van Linggadjati), was het te 
verwachten dat bij moeilijkheden niet nog eens de Republiek in het beklaag
denbankje zou worden geplaatst, tenzij in het geval van aantoonbare schen
dingen van de Renville-afspraken. De CGD moest - ook met het oog op inter
nationale repercussies - vermijden van vooringenomenheid te worden be
schuldigd, waardoor de Nederlandse beweringen - zeker als ze kwamen uit 
de koker van Van Vredenburch - met de nodige distantie werden bekeken.

Dat binnen de CGD werd gespeeld met de gedachte om beide partijen een 
voorstel te doen ter doorbreking van de impasse, was halverwege mei 1948 
wel bekend geworden. Zo werd in de CGD gewerkt aan een suggestie voor 
beide partijen om de plebiscieten los te laten in ruil voor algemene verkie
zingen op basis van niet-politieke vorming van administratieve eenheden 
met het oog op de verkiezing van een grondwetgevende vergadering voor 
geheel Indonesië, precies zoals de Republiek vanuit haar visie op de Indone
siërs als één volk wenste.1462 Dat was tegen de lijn van Nederland in, dat aan 
het vierde additionele beginsel van het Renville--pakket betreffende een ple
bisciet onder de bevolking van Java, Madoera en Sumatra over de status van 
hun gebied (al dan niet onder de Republiek) wilde vasthouden en de 
grondwetgevende vergadering zag als een conferentie van afgevaardigden 
van de deelstaten. De CGD, gebruik makend van de bepaling in hetzelfde 
additionele artikel dat beide partijen konden overeenkomen een andere me
thode te volgen voor het vaststellen van de wensen van de bevolking, wilde 
duidelijk met voorstellen komen, nu gebleken was dat de onderhandelingen 
zelf slechts de fase van verkenning van eikaars standpunt waren gepasseerd 
en de serieuze onderhandelingen nog moesten beginnen. De Nederlandse 
delegatie moet begrepen hebben dat een dergelijke stap van de CGD onver
mijdelijk was geworden en had laten weten een informeel voorgelegde sug
gestie voor de afbakening van staten als kieseenheden in overweging te wil
len nemen. Maar dat was nog niet alles wat de Nederlanders te wachten 
stond.

Het Amerikaanse CGD-lid Dubois heeft op 2 juni 1948 in een lang en 
openhartig gesprek met Van Vredenburch zijn ware overwegingen eindelijk 
prijsgegeven en daarmee indirect aangegeven wat komen ging. Het kwam er 
op neer dat het Nederlandse standpunt in het conflict, door de V.S. enkele 
maanden eerder nog gesteund, door hem onderuit werd gehaald. Ongetwij
feld hebben allerlei hiervoor genoemde gebeurtenissen - de moeizame on
derhandelingen, de Soeripno-affaire, de eigen ervaringen in republikeins ge-
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bied, de problemen rondom de conferentie van de "federalen" in Bandoeng - 
op Dubois indruk gemaakt en hem er toe gebracht zijn kritiek op de Neder
landse houding in de Indonesische kwestie vrij baan te geven en naar wegen 
te zoeken een doorbraak te forceren. Het onderhoud zelf is in goede harmo
nie verlopen en heeft zeker geen invloed gehad op het standpunt van Du
bois. Hoewel Van Vredenburch het gedraai van Dubois al enige tijd beu was 
en eigenlijk afstevende op een confrontatie, heeft hij zich in dit onderhoud 
van zijn vriendelijke zijde getoond. Hij gaf daarmee gevolg aan het advies 
van Van Kleffens om met de Amerikaan aan te pappen en aldus te zorgen 
dat de succesvolle démarches bij het State Department niet zouden worden 
bedorven door een persoonlijke controverse tussen de belangrijkste Neder
landse onderhandelaar en het Amerikaanse CGD-lid.1463 Dubois, die van zijn 
kant zich geërgerd kan hebben aan het neerbuigend optreden van Van Vre
denburch jegens hem, had zichzelf ook overwonnen en was in dit onderhoud 
welwillend, maar beslist: de kwestie van de soevereiniteit van Nederland in 
overgangstijd was volgens hem van secundair belang en een "legalistic" 
standpunt, aangezien deze overgangstijd maar kort zou duren; de Neder
landse eisen ten aanzien van de ontbinding van de republikeinse strijd
krachten waren veel te vérgaand; het Renville-pakket was volgens hem onder 
Nederlandse militaire bedreiging van de Republiek - die volgens Dubois 
voortduurde - tot stand gekomen; de Nederlandse blokkade van de Repu
bliek, waarvan hij de gevolgen met eigen ogen had gezien, was gericht op 
wurging van de Republiek; de toezegging van Hatta, dat de diplomatieke 
overeenkomst tussen Djocja en Moskou niet zou worden uitgevoerd, was 
voor Dubois - die de Nederlanders ervan verdacht deze kwestie slechts te 
gebruiken als een stok om de hond te slaan - voldoende; de Amerikaan 
achtte zich niet gebonden aan de belofte ten tijde van zijn voorganger als 
CGD zelf geen compromisvoorstellen te leveren, maar slechts aan zijn ge
weten.1464 De Nederlanders wisten met dit betoog van Dubois de geruchten 
over een op handen zijnde actie van Dubois en Critchley bevestigd. De Belg 
Herremans vormde binnen de CGD onvoldoende tegenwicht om dit soort 
benaderingen tijdig onschadelijk te maken.1465 Men diende zich op het ergste 
voor te bereiden.

Ook de tegenpartij moet goed hebben aangevoeld hoe de kaarten bij de 
onderhandelingen met de Nederlandse delegatie wel eens anders zouden 
kunnen komen te liggen. Hatta toonde zich in gesprekken met de chef van 
het kabinet van de landvoogd, Koets, op 28 mei 1948 en met het Belgische 
CGD-lid op 1 juni 1948 opvallend weinig concessie-bereid: de Unie achtte hij 
alleen zinvol als een vorm van reële belangengemeenschap van twee werke
lijk gelijkberechtigde soevereine staten onder de symbolische leiding van de 
Koningin, niet als een gereconstrueerd rijksverband, waarbij Indonesië een 
zekere mate van vrijheid zou krijgen en wel als deel van het Koninkrijk; op 
defensiegebied was volgens Hatta van een belangengemeenschap geen spra
ke; algehele opheffing van de republikeinse strijdkrachten vond Hatta niet
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realistisch; de buitenlandse betrekkingen zouden niet worden uitgebreid, 
maar ook niet worden opgeheven; de overgangsperiode wilde de Republiek 
overslaan.1466 Van Vredenburch concludeerde dat het conflict met de Repu
bliek niet op korte termijn in der minne zou kunnen worden opgelost, zodat 
twee mogelijkheden resteerden: langer onderhandelen of de militaire aan
pak.1467 Met die militaire aanpak kon weer niet te lang worden gewacht, 
want dat kon Nederland niet dragen. Zouden de onder Nederlands bevel 
staande strijdkrachten in Indië vanwege de financiële problemen moeten 
worden verminderd, dan was volgens de bevelhebbers Spoor en Pinke, in 
een bespreking met de in Indië verblijvende ministers Lieftinck en Götzen op 
26 mei 1948, abandonnering door Nederland van Indië onafwendbaar. Beel 
heeft voor dat moment duidelijke taal gesproken: bezuinigingen konden ge
zien de omstandigheden van dat moment niet worden doorgevoerd en "in 
de vocabulaire van de Nederlandse regering komt het woord abandonneren 
niet voor".1468

Zeker Beel persoonlijk, die met zijn aandrang de Unie-dromen te beper
ken tot een halfzware Unie al veel had geriskeerd, voelde zich door de ont
wikkelingen in Indië verraden en tendeerde dientengevolge tot een harde 
lijn. In een brief aan Neher van 4 juni 1948 zou hij laten weten zich herinnerd 
te voelen aan de maanden mei-juni 1947, aan de vooravond van de politiële 
actie. Precies als toen moest worden geconstateerd dat de situatie niet zo kon 
voortduren. De republikeinse regering was onwillig en onmachtig gebleken; 
het optreden van de CGD weinig bevredigend. Zou Nederland niet vast
houden aan de eenmaal gestelde beginselen, dan zouden in Indië de 
"federalen" van Nederland worden vervreemd en in eigen land de parle
mentaire en buitenparlementaire oppositie worden versterkt. Een opschor
ting van de besprekingen op grond van de geconstateerde verschilpunten 
met de republikeinse regering borg echter het gevaar van een vacuüm in 
zich, waardoor de Republiek zich kon ontwikkelen tot een storende factor 
die tot verdere militaire actie zou dwingen. Dat was met alle gevolgen ook 
voor de coalitie in het zicht van de verkiezingen geen prettig vooruitzicht: te 
verwachten was dat de PvdA uit de regering zou stappen, al was het alleen 
maar om de schade bij de verkiezingen ten gunste van de CPN beperkt te 
kunnen houden. Wat de gevolgen van een dergelijke crisis zouden zijn voor 
de formatie van een nieuw kabinet en de verzekering van de vereiste meer
derheid voor de tweede lezing van de herziening van de Grondwet liet zich 
raden. Deze overwegingen moeten Beel er toe hebben gebracht politiek ge
voelig liggende beslissingen over de Indonesische kwestie zoveel mogelijk 
naar de volgende kabinetsperiode, na de tweede lezing van de herziening 
van de Grondwet, te verschuiven. Aan de andere kant was Beel ervan over
tuigd dat een sanering van de Republiek van extreme elementen onvermij
delijk was, ook om de impasse naar een politiek akkoord met de Republiek 
te doorbreken. De berichten over de bedreiging van de olievelden van Djam- 
bi (Sumatra) door communistisch gezinde republikeinen kon nopen dan
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maar geheel door te tasten. Beel liet derhalve in zijn brief aan Neher goed 
uitkomen dat een militaire actie in het licht van de vastgelopen besprekingen 
en de onbuigzaamheid van de Republiek, gezien de eenmaal ingezette poli
tiek in Indië (de "federalen"!) en de situatie in eigen land, nodig was, maar 
op dat moment nog niet opportuun. Hij sloot overigens niet uit dat in de 
volgende weken toch een beslissing zou vallen, waarmee hij de verkiezingen 
in Nederland op de koop toe nam. Waarschijnlijk moet hij verwacht hebben 
dat overkomst van de meerderheid van het College van Negenmannen naar 
Indië voor het bijwonen van de conferentie van Bandoeng de politieke af
dekking van een dergelijke beslissing zou vergemakkelijken. Beel had het er 
duidelijk moeilijk mee - "Wat is het alles bij elkaar toch een moeizaam zwoe
gen!" - en verklaarde bij voorbaat zeer veel gewicht toe te kennen aan de ad
viezen van "Batavia".1469

Beel benaderde derhalve het standpunt van Van Vredenburch dat geko
zen moest worden tussen langer onderhandelen of militair optreden, indien 
men van geen liquidatie van de Nederlandse presentie op korte termijn wil
de weten. Daarmee kwam vanzelf de vraag aan de orde hoe lang Nederland 
onderhandelingen kon volhouden, zonder alleen al financieel te worden ge
dwongen de door Van Vredenburch onvermijdelijk geachte militaire aanpak 
te moeten kiezen. De maanden juni-juli 1948 zouden de uitgangsposities in 
de Indonesische kwestie voor het volgende kabinet in Nederland bevestigen 
naar de lijnen van de analyse van Van Vredenburch. Deze Gedelegeerde van 
het Opperbestuur vroeg dan ook bij het einde van de rit van het kabinet-Beel 
om ontheffing van zijn taak: hij moet het gevoel hebben gehad dat gegeven 
de internationale verhoudingen en de recalcitrante houding van de Repu
bliek het woord abandonneren wel eens in het woordenboek van de Neder
landse regering zou moeten worden opgenomen. Hij maakte zich geen illu
sies meer.

c. Het ongeduld van twee CGD-delegaties en de effecten ervan
H et voor Nederland onaanvaardbare Amerikaans-Australische initiatief (juni 

1948)
De onderhandelingen over een politiek akkoord tussen Nederland en de 

Republiek dreigden, zoals hiervoor beschreven, spaak te lopen op het punt 
van de Nederlandse soevereiniteit in overgangstijd, de plebiscietregeling en 
de Unie. Nederland wilde dat de Republiek bepaalde attributen van de zelf- 
toegeëigende soevereiniteit, zoals de buitenlandse betrekkingen, de eigen 
strijdkrachten en de eigen munt, opgaf, conform het op de Renville vastge
legde beginsel van de Nederlandse soevereiniteit tot aan de overdracht ervan 
(instelling Unie en Federatie). Voor de aanpassing van de Republiek aan de 
federale ordening en voor het herstel van de rechtsorde voor geheel Indone
sië (opbouw federale rechtsorde; economische eenheid; teruggave in beslag 
genomen bezittingen) diende de interimperiode. De Republiek wilde noch 
kon (politiek) voor het Nederlandse juk in de overgangstijd bukken en be
oogde derhalve de interimperiode te ontgaan. De overdracht van de ge-
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noemde attributen zou plaatsvinden aan instellingen van een soevereine fe
deratie - die de omvang van de Republiek zou erkennen -, die met Neder
land slechts een volkenrechtelijke band in de Unie zou onderhouden. Ne
derland wilde de Republiek niet in een interimregering (Voorlopige Federale 
Regering) aanvaarden, zolang niet volledig aan de R enville-beginselen  was 
voldaan; de Republiek meende dat die beginselen, anders dan in de Neder
landse versie, slechts konden worden beschouwd als uitgangspunten voor 
een politiek akkoord, maar niet als zodanig in strikte zin een akkoord vorm
den. Toetreding van de Republiek tot de VFR moest derhalve onvoorwaar
delijk kunnen geschieden, aldus het standpunt van Djocja. Het geheel lever
de een patstelling op, die door de internationale ontwikkelingen ten gunste 
van de Republiek uiteindelijk verlies voor Nederland heeft opgeleverd.

Nederland zou in het voorjaar van 1948 vooral geconfronteerd worden 
met een ommezwaai van het Amerikaanse CGD-lid Dubois, wiens handel
wijze door het State Department dan wel werd bekritiseerd, maar wiens met 
de Australische CGD-delegatie opgestelde voorstellen van begin juni 1948 
tot oplossing van het geschil door Washington zouden worden gedekt. Wat 
was het geval? De Nederlandse aide mémoire van 3 juni 1948 over de Soe- 
ripno-affaire (de betrekkingen van de Republiek met de Sovjet-Unie) met de 
daarbij gevoegde toelichting mocht dan wel aanvaardbaar zijn voor de CGD
- Dubois zei zelfs: "This is the solution" -, de bezorgdheid over de achterlig
gende kloof tussen Nederland en de Republiek, zoals die ook tot uiting was 
gekomen in de onaangenaamheden over de conferentie van Bandoeng, was 
er bij de Australiërs en Amerikanen niet minder om. Beide genoemde bij het 
CGD-werk betrokken groepen hadden ook grote eigen belangen bij een 
vreedzame oplossing van het geschil in Indië te behartigen. De Australiërs 
zochten de vriendschap met de leidende nationalistische beweging in Indo
nesië met het oog op een nieuwe ordening van de regio. Zeker de Amerika
nen, die zich bewust moeten zijn geweest van hun sterke positie jegens het 
van dollarhulp afhankelijke Nederland (vergelijk in dit boek Band B, hoofd
stuk IV, par. V.3.c) en Nederlands-Indië (de onderhandelingen over een le
ning van de Eximbank sleepten voort), moeten tot de conclusie zijn gekomen 
dat de Indonesische kwestie moest worden opgelost om tot stabiele verhou
dingen in dat deel van de wereld te komen. De groeiende confrontatie met 
de communistische wereld liet geen brandhaard van deze omvang aan wes
terse zijde toe. Derhalve kon niet meer voluit worden vastgehouden aan het 
Renville-pakket en waren compromissen noodzakelijk, aldus kreeg de opvol
ger van Van Vredenburch als chef Directie Politieke Zaken van Buitenlandse 
Zaken (H.N. Boon) in Den Haag van een Amerikaanse diplomaat te horen. 
De Republiek werd als belangrijkste kracht in Indonesië onderkend; de fede
ralistische beweging werd niet sterk genoeg geacht om zelfstandig iets tot 
stand te brengen. Het menselijke aspect werd door Nederland in deze visie 
ten zeerste verwaarloosd, waarbij gewezen werd op de ellende in republi
keins gebied, in welk verband de Nederlandse blokkade tegen de Republiek
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werd gehekeld. De constante dreiging van een militaire actie benauwde de 
atmosfeer van de onderhandelingen. Zowel internationaal als tegenover de 
Republiek ontbrak het de Nederlanders volgens de Amerikaanse analyse aan 
een goed "public relations"-beleid, waardoor het nodige vertrouwen in de 
Nederlandse aanpak ontbrak.1470

Door de Amerikaanse en Australische CGD-delegaties was inmiddels ge
werkt aan een compromisvoorstel, dat de impasse in de onderhandelingen 
tussen Nederland en de Republiek moest doorbreken. Het voorstel, zoals dat 
begin juni 1948 onderhands aan de Nederlanders bekend werd gemaakt, 
kwam neer op enkele stappen in republikeinse richting: na ondertekening 
van de politieke overeenkomst, die inzake de Unie de republikeinse visie 
zou moeten naderen, konden een pre-verkiezingsfase, een interimperiode en 
de totstandkoming van de Unie en Federatie worden onderscheiden; pas na
dat de constituante een interimregering voor geheel Indonesië had gekozen 
en Nederland aan deze regering "full powers of self-government" had over
gedragen, zou de Republiek haar leger, buitenlandse betrekkingen en munt 
aan deze regering behoeven over te dragen; wel zou de landvoogd in de in
terimregering voor enkele beperkte gevallen een veto behouden; de constitu
ante zou de staten afbakenen, de Grondwet van de Federatie vaststellen, het 
Unie-statuut ratificeren, definitieve verkiezingen regelen; de vertegenwoor
digers van de deelstaten in de constituante zouden de regeringen van de 
deelstaten kiezen; de Grondwet van de Federatie zou bij gewone meerder
heid van de negara’s worden geratificeerd. Dubois heeft het State Depart
ment op 1 en 3 juni 1948 van de plannen op de hoogte gesteld. Dat die plan
nen ter oplossing van het Indonesische geschil zo uitgewerkt waren, had 
volgens hem ten doel om verdere impasses te vermijden. Het Amerikaanse 
CGD-lid verdedigde de Amerikaans-Australische plannen met de stelling 
dat het Nederlandse model tot een catastrofe zou leiden. De nieuwe plannen 
waren gericht op het geven van zelfbestuur aan Indonesië en op een gekozen 
Indonesische regering, met integratie van de Republiek in geheel Indonesië. 
Daarmee waren ook de economische belangen van Indonesië, Nederland en 
de V.S. gediend, een argument dat - naar Dubois en zijn staf wisten - in het 
licht van de mobilisatie van de nodige grondstoffen voor het slagen van de 
Marshall-hulp en het herstel van de vrije wereld niet zou nalaten indruk te 
maken in Washington.1471 Het Belgische CGD-lid Herremans was buiten de 
opstelling van dit voorstel gehouden. Er werd - naar later bleek terecht - aan 
Nederlandse kant niet verwacht dat hij het stuk nog belangrijk zou kunnen 
amenderen of met een afwijkend minderheidsrapport zou komen.1472 Wel 
heeft de Belg zich kwaad gemaakt over de handelwijze van zijn CGD- 
collega's en zich gedistantieerd van de Amerikaans-Australische plannen, 
waarmee de Nederlanders een troefkaart in handen werd gespeeld om de 
plannen van tafel te krijgen. Anders dan de republikeinen waren de Neder
landers niet in de voorbereiding van deze plannen gekend - zij waren onder
hands van de plannenmakerij op de hoogte gesteld -, zodat de hele manoeu-
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vre van Dubois en Critchley geen schoonheidsprijs als bemiddelingsstap 
verdiende, hoezeer ook een man als Dubois uit oprechte gewetensnood kan 
hebben gehandeld bij het voorbereiden van deze opmerkelijke en voor de 
Indonesische kwestie dramatische stap.

De ommezwaai aan Amerikaanse kant ten gunste van de republikeinse vi
sie, die was uitgemond in dit Amerikaans-Australisch initiatief binnen de 
CGD, heeft aan Nederlandse kant het nodige losgewoeld, zonder dat dit 
overigens heeft geleid tot een inzicht in de kansen voor de Nederlandse 
wensen op lange termijn. Van Mooks eerste reactie op hetgeen binnen de 
CGD werd uitgebroed gaf blijk van zijn uitputting: hij kon eigenlijk niets 
meer inbrengen dan de chaos voorspellen voor het geval het voorstel werke
lijk zou worden uitgevoerd. Zonder garantie van de Nederlandse soeverei
niteit in de overgangstijd konden orde en veiligheid, eerlijke verkiezingen en 
een deugdelijke basis voor een echte federatie volgens hem worden verge
ten.1473 Aan Nederlandse kant werden dan ook voorbereidingen getroffen 
om tegen het Amerikaans-Australische voorstel, dat zozeer tegemoet zou 
komen aan de republikeinse zienswijze, acties te ondernemen. Zo zou het 
State Department aan de tand worden gevoeld en bij instemming met de ac
ties van Dubois de wind van voren krijgen. Men meende dat het State De
partment het Renville-pakket voor te kunnen houden, terwijl het verschil tus
sen de Amerikanen in de CGD en de Nederlandse onderhandelaars juist stak 
in de benadering van dit pakket: voor de Nederlanders was dit eigenlijk al 
de inhoud van een akkoord, dat alleen nog maar uitgewerkt moest worden, 
terwijl de Amerikanen in de CGD het pakket slechts als een vertrekpunt naar 
een akkoord zagen, een soort intentieverklaring. Het laatste zagen de Ne
derlanders als verraad, het loslaten van het overeengekomene, waar de 
Amerikanen veel pragmatischer te werk gingen. De Nederlanders konden 
niet begrijpen dat de Amerikanen eerst het Nederlandse voorstel tot beëin
diging van de Soeripno-affaire (aide mémoire van 3 juni 1948) hadden toe
gejuicht en daarmee impliciet nog eens de Nederlandse uitleg van het Ren- 
ville-pakket hadden onderstreept, terwijl tegelijkertijd werd gewerkt aan 
voorstellen om de beginselen van dat pakket ter discussie te stellen terwille 
van de snelle totstandkoming van een politiek akkoord. Hier gaapte een 
kloof, die natuurlijk niet met een simpele diplomatieke démarche kon wor
den overbrugd. Om het dreigende voorstel de wind uit de zeilen te nemen, 
heeft Van Mook Hatta voor informeel overleg op 14 juni 1948 uitgenodigd. 
De CGD werd van deze uitnodiging op de hoogte gesteld met de boodschap 
dat alles vermeden moest worden dat deze contacten over en weer in gevaar 
kon brengen.1474 De hoop dat dit alles het dreigende voorstel zou kunnen 
ophouden is ijdel gebleken.1475

De Nederlanders poogden snel na te gaan hoe de vork aan de steel zat. Uit 
contact met het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken bleek dat de 
Belgen onaangenaam waren getroffen door de stappen binnen de CGD, die 
ertoe hadden geleid dat er plannen waren gemaakt buiten de Belgen om en
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dat die plannen wél bekend waren aan de Republiek. Herremans zou gewe
zen worden op het onaanvaardbare karakter van de plannen, maar "Den 
Haag" moet zich weinig illusies hebben gemaakt over de effecten daarvan op 
het verloop van de gang van zaken.1476 Veel belangrijker was hetgeen de 
contacten met het State Department zouden opleveren. De eersten berichten 
wezen erop dat het State Department begin juni 1948 nog niet in detail van 
de plannen van Dubois en Critchley op de hoogte was; pas op 5 juni 1948 
heeft Dubois het uitgewerkte plan ("working paper") naar de Secretary of 
State gezonden. Voor zover men begin juni 1948 op het State Department 
van de algemene lijnen van het Amerikaans-Australische werkstuk op de 
hoogte was, was men van oordeel dat Nederland niet ongerust moest zijn. 
Het State Department was zeker niet bereid om Dubois bindende instructies 
te geven, maar wenste zich te beperken tot het doen van suggesties.1477 Het 
kwam er op neer dat het State Department Dubois, die bij zijn werkgever 
anders dan zijn voorganger Graham een goede naam had, bleek te dekken. 
Problemen van de Nederlanders met Dubois weet het State Department eer
der aan het optreden van Van Vredenburch. Het State Department was wel 
bereid Dubois erop te wijzen dat het Renville-pakket onverkort moest wor
den uitgevoerd, zoals enkele dagen later ook is geschied: de Amerikaanse 
CGD-delegatie, die volgens het State Department een vrije bemiddelaar in 
het conflict moest blijven, kreeg toen ook te lezen dat het belangrijk was dat 
Nederland bepaalde invloed in Indonesië zou behouden, waarvoor de Ren- 
uz7Ze-beginselen (Unie en interimperiode, als gewenningsproces voor de In
donesiërs aan de nieuwe rechtsorde) een goede basis konden vormen. Maar 
de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Lovett tekende in 
het onderhoud met Van Kleffens op 5 juni 1948 hierbij aan dat aan Neder
landse kant wel duidelijkheid moest worden verschaft over de militaire be
doelingen en over de Bandoeng-conferentie. Of de Amerikanen derhalve be
reid zouden zijn om zonder meer aan alle Nederlandse wensen te voldoen en 
bijvoorbeeld tegemoet te komen aan de roep om de nodige Amerikaanse 
druk op Djocja, was in het licht van de kritische toon op het State Depart
ment zeer de vraag. Van Kleffens meende dat het beste antwoord op de be
richten over de naar buiten gekomen fricties tussen het burgerlijk gezag in 
Djocja en de militaire leiding aldaar was, dat de V.S. zouden verklaren een 
politiek akkoord op basis van het Renville-pakket te wensen.1478 Aan Ameri
kaanse kant kon men echter ook redeneren dat de Nederlandse uitleg van 
het R enville-pakket de problemen met en binnen de Republiek juist uitlokte 
en derhalve moest worden gewijzigd. Deze laatste visie klonk door in het 
onderhoud dat een medewerker van Van Vredenburch met de adviseur van 
Dubois, Ogburn, op 5 juni 1948 had. Uit dit onderhoud bleek dat bij de Ame
rikaanse CGD-delegatie de vrees bestond dat elk moment een gewapend 
conflict tussen de partijen kon uitbreken - tegenover het sabelgerinkel aan 
republikeinse kant werden Nederlandse militaire voorbereidingen gesigna
leerd -, waardoor de Amerikanen zich kennelijk gedwongen voelden de fei-
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ten op een rij te zetten en te trachten een oplossing voor de problemen aan te 
bieden. Volgens Ogburn kwam het standpunt van de republikeinen op het 
volgende neer: de Renville-beginselen waren door de Republiek aangenomen 
op basis van de te Kalioerang door de CGD gegeven toelichtingen; het was 
voor de republikeinse regering onmogelijk te voldoen aan de Nederlandse 
eisen betreffende de buitenlandse betrekkingen en de TNI, omdat de PNI en 
Masjoemi (regeringsblok) nooit de opheffing van de buitenlandse betrekkin
gen zouden toestaan en de TNI de macht zou overnemen wanneer de rege
ring inzake de opheffing van de TNI zou toegeven. Volgens Ogburn kwam 
de Nederlandse visie blijkens alle voorstellen neer op vernietiging van de 
Republiek. De interimperiode was in deze analyse van de Nederlandse voor
stellen zonder een behoorlijke vertegenwoordiging van de Republiek niets 
anders dan een voortzetting van de bestaande Nederlands-Indische regering; 
door middel van invloed op de strijdkrachten van de toekomstige federatie 
en de gevraagde bases beoogde Nederland zijn wil aan de VSI (lees volgens 
Ogburn: de Republiek) op te leggen. De Amerikaanse delegatie was tot de 
conclusie gekomen dat Nederland het onafhankelijkheidsstreven van het In
donesische volk niet wilde erkennen en vastberaden zocht zijn vooroorlogse 
positie in Nederlands-Indië te handhaven.1479

De vraag was vervolgens wat men met die berichten over een mogelijke 
Amerikaanse ommezwaai ten gunste van de Republiek aan moest. Van 
Mook kon dan wel aan Beel schrijven dat zelfs in Amerikaanse kringen werd 
geklaagd dat "the State Department has no policy" inzake de Indonesische 
kwestie, waardoor een samenhangend beleid met de nodige instructies zou 
ontbreken, niet over het hoofd was te zien dat Amerikaanse diplomaten in 
Indië (CGD), op de ambassade in Den Haag en op het State Department zelf 
in uiteenlopende bewoordingen het in grote lijnen wel eens waren over het 
belang van de Republiek en de noodzaak voor Nederland om concessies te 
doen onder behoud van de hoofdlijnen van de R enville-beg in selen , hetzij 
vanwege de kans om aldus een dreigend nieuw militair conflict te voorko
men en gezien de twijfels aan de goede bedoelingen van Nederland (Dubois; 
Ogburn), hetzij uit de overtuiging dat in het kader van de strijd tegen het 
communisme dit gebaar jegens de Republiek vereist werd geacht, ook al was 
men overtuigd van de kwade trouw van Djocja en van de noodzaak om voor 
Nederland een zekere invloed in Indonesië te behouden (State Department; 
Ambassade van de V.S. in Nederland). Nederland werd niet in staat geacht 
om militair de zaken tot een oplossing te kunnen brengen. Van Vredenburch 
onderkende de wijziging in de Amerikaanse houding in het conflict wel en 
wist ook achteraf aan te geven welke de zwakke kanten van de Nederlandse 
voorstellen waren. Over de interimperiode was volgens hem onvoldoende 
nagedacht; het aanbod van zelfstandigheid in plaats van de volle onafhan
kelijkheid via de Unie was mager; over het defensievraagstuk in de toekomst 
was nog geen gemeen overleg gevoerd.1480 Aan de andere kant was de Ne
derlandse onderhandelaar er van overtuigd dat Indonesië niet aan de Repu-
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bliek mocht worden uitgeleverd: de Republiek bleef in zijn ogen de boeman, 
wat deze visie onderscheidde van die van buitenstaanders als de Amerika
nen. Van Vredenburch adviseerde "Den Haag" dan ook een harde lijn: Ne
derland diende geen enkel voorstel in overweging te nemen, dat niet geba
seerd was op het basisprogramma van Linggadjati en op de Renville- 
beginselen. Voorkomen moest worden "dat wij in een positie zouden gera
ken, waarin wij, op onze kosten, zouden worden aangewezen tot liquidateurs 
van de failliete Nederlandse boedel in Indonesië". De Amerikaans- 
Australische voorstellen, zoals die bekend waren geworden, zouden er op 
neer kunnen komen dat Nederland voorlopig Indonesië moest financieren, 
"waartegenover wij - in de hier bestaande chaos - de feitelijke macht voor 
90% uit handen zouden geven". Goed geld zou zo worden gegooid naar 
kwaad geld, "zonder enige garantie dat tenslotte een bevredigende verhou
ding met een onder het presidentschap van Soekarno staand Indonesië zal 
worden verkregen", aldus Van Vredenburch.1481 Dat kon natuurlijk niet. Van 
Kleffens daarentegen voelde wel aan waar bij de Amerikanen de schoen 
wrong, ook al verdedigde hij ferm het Nederlandse standpunt. Omdat hij nu 
eenmaal de machtsverhoudingen in de wereld en zeker de opvattingen in 
Washington eerder als leidraad nam dan beginselen, was het niet verwon
derlijk dat hij vanuit Washington in het verslag van zijn onderhoud op het 
State Department had bericht dat de door de Nederlanders tot dan toe ge
volgde lijn hem al te legalistisch voorkwam. Van Vredenburch, die van deze 
visie op de hoogte werd gesteld, reageerde als door een wesp gestoken en 
liet premier Beel weten dat hij bereid was om te allen tijde van het toneel te 
verdwijnen. Dit aanbod heeft Beel resoluut van de hand gewezen.1482 Beel 
kreeg echter ook van Neher, de andere Gedelegeerde van het Opperbestuur, 
te horen dat de Amerikanen het Nederlandse standpunt inzake de soeverei
niteit benepen vonden. Hoewel Neher aan de formele kanten van het soeve- 
reiniteitsbegrip weinig gelegen wilde laten liggen, was hij wel bereid om zich 
in te zetten voor een democratische ontwikkeling in Indonesië, hetgeen in
hield dat het machtsmiddel van de Republiek moest opgaan in een federaal 
leger en dat de federatie op democratische wijze gestalte zou krijgen. Indien 
geen bevredigende oplossing zou worden verkregen op dit terrein en de an
dere kwesties (zoals de Unie en de financieel-economische verhoudingen) 
was een nieuwe oorlog mogelijk, "al willen wij er dan misschien een andere 
naam aan geven". Neher achtte het opofferen van mensenlevens verant
woord voor het geval zaken als de democratische inrichting van Indonesië, 
waarop Nederland zich had vastgelegd, in het geding zouden zijn. Aan de 
andere kant vond Neher wel dat Nederland de goedwillende Indonesiërs 
openlijker tegemoet zou moeten komen, zoals in de vorm van een vergroting 
van de bevoegdheden van de VFR.1483 Ook Van Mook was van oordeel dat 
onverbiddelijk aan de beginselen van het R enville-pakket moest worden 
vastgehouden. Namens de VFR adviseerde hij de regering hieraan openlijk 
bekendheid te geven.1484 Beel had de adviezen gekregen die hij zo klem-
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mend had gewenst. Op voorhand ging de regering niet in op de suggestie uit 
Washington om een verklaring uit te geven dat militaire actie niet werd be
oogd en beperkte zij zich tot een persverklaring, waarin nadrukkelijk aan het 
wederzijds overeengekomen R enville-pakket werd vastgehouden.1485 Nadat 
in Batavia toch een geruststellend communiqué was vrijgegeven om de vrees 
voor een dreigende militaire operatie door de Nederlanders weg te nemen, 
deed Van Mook in een persoonlijk schrijven een beroep op Dubois om te 
voorkomen dat stappen zouden worden gedaan, die volgens hem de CGD 
verantwoordelijk zouden maken voor een mogelijke en onherstelbare impas
se in de onderhandelingen.1486

Aan de vooravond van de indiening van de Amerikaans-Australische 
voorstellen in de CGD, die na onderhandse bekendmaking aan de Neder
landers tot zoveel tumult aanleiding hadden gegeven, heeft Van Vreden
burch nog een laatste noodrem bedacht. Inziend dat het Amerikaans- 
Australische initiatief ondanks de ondernomen stappen aan Nederlandse 
kant onafwendbaar was, stelde hij de Nederlandse regering voor om de 
CGD te laten weten dat de Nederlandse delegatie geen suggesties in ont
vangst kon nemen, alvorens antwoord was verkregen op de Nederlandse 
aide mémoire betreffende de Soeripno-affaire en op de uitnodiging aan 
Hatta voor een informeel gesprek en de Nederlandse regering een standpunt 
over de antwoorden had bepaald. Van Vredenburch ging er hierbij van uit 
dat Dubois de republikeinen had geadviseerd niet op de Nederlandse uitno
diging in te gaan. De Nederlandse regering ging met het voorstel-Van Vre
denburch akkoord.1487 Voor de Nederlandse regering stond immers voorop 
dat vastgehouden werd aan de Renville-beginselen, omdat de Republiek an
ders niet meer te houden zou zijn. Men moet daarbij de indruk hebben ge
had dat de soep in Indië wel eens niet zo heet gegeven zou worden, omdat 
men via informatie door Van Kleffens wist dat ook het State Department aan 
Dubois de Renville-beginselen  nog eens had voorgehouden. Zonder toestem
ming van het State Department kon geen Amerikaanse medewerking aan 
voorstellen van verstrekkende aard, zoals aan Nederlandse kant werd ge
vreesd, worden gedaan, aldus de boodschap uit Washington. Van Kleffens 
had dan ook de indruk dat Van Vredenburch wel eens niet zo goed was ge- 
informeerd, toen Van Vredenburch verwoed bleef pogen alsnog het Ameri
kaans-Australische initiatief te frustreren.1488 Temidden van de tegenstrijdige 
berichten over de opvattingen aan Amerikaanse kant moest nu worden af
gewacht wat Dubois en Critchley zouden doen. Eén ding was zeker: het 
voorstel-Van Vredenburch plaatste Nederland voor het blok. Op 19 juni 1948 
werd het antwoord van Djocja op de Nederlandse aide mémoire over de 
Soeripno-affaire overhandigd. De Republiek stelde zich op het standpunt dat 
de relatie met de Sovjet-Unie was aangegaan vóór de Renville-overeenkom - 
sten, dat deze relatie niet werd gezien als een inbreuk op het eerste additio
nele Renville-beginsel vanwege het ontbreken van een akkoord hierover, dat 
de Republiek bij afwezigheid van een akkoord de buitenlandse betrekkingen
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niet zou opgeven en ook niet zou uitbreiden. De Nederlandse regering liet 
"Batavia" weten dat het antwoord een zeer onbevredigende indruk maakte, 
maar dat het onderhoud met Hatta werd afgewacht alvorens een definitief 
standpunt te bepalen. Hatta had namelijk, bij brief van 8 juni die eerst op 11 
juni 1948 in Batavia werd ontvangen, laten weten dat hij de uitnodiging voor 
een informeel gesprek op 16 juni 1948 accepteerde.1489 Daarmee was de 
"zwarte piet" teruggespeeld naar Nederland, dat nu moest trachten geloof
waardige redenen te bedenken voor de afwijzing van alles: de afwikkeling 
van de Soeripno-affaire, de standpunten van Hatta en bovenal: het Ameri
kaans-Australisch initiatief.

Nadat op 5 juni 1948 Herremans onderhands al de ontwerp-suggesties 
van Dubois en Critchley aan de Nederlandse delegatie had kunnen geven en 
de Nederlanders zich konden voorbereiden op de ontwikkelingen binnen de 
CGD, volgde op 9 juni 1948 de officiële indiening van het "working paper" 
in de vergadering van de CGD.1490 Het stuk was wat de Amerikaanse in
breng betrof zonder ruggespraak met het State Department opgesteld, maar 
wel aan het State Department voorgelegd en met argumenten verdedigd. De 
Amerikaanse inbreng was groot geweest: het was Ogburn geweest die het 
grootste stuk had geschreven, in overleg met de Australiër Critchley. Van 
Amerikaanse hand waren ook de passages over de Unie en de financieel- 
economische vraagstukken. Dubois had er tenslotte zijn naam aan gegeven. 
Na de "Kerstboodschap" van de CGD eind 1947, onder de drijvende kracht 
van Graham en zijn staf, had de Amerikaanse delegatie van de CGD ten 
tweede male blijk gegeven van de kennelijk onweerstaanbare neiging om een 
steeds uitgebreider blauwdruk voor de oplossing van alle problemen in de 
Indonesische kwestie te maken, hetgeen wel eens is aangeduid als het Tho- 
mas-Jefferson-complex: "Evenals de aartsvaders van de Amerikaanse revo
lutie vertoonden zij (de Amerikaanse diplomaten in de CGD, MB) een on
stuitbare drang tot het opstellen van goedklinkende verklaringen en hecht- 
doortimmerde staatsinrichtingen, inclusief senaten, plebiscieten, verkiezin
gen, constituanten en nauwkeurig uitgewerkte overgangsschema's."1491 De 
Belg Herremans is buiten de opstelling van dit stuk gelaten. Aanvankelijk 
zou hij zelfs misleid zijn door zijn collega's over de oorsprong van dit stuk. 
Hij weigerde toen in te stemmen met het voorstel: het voorstel vroeg volgens 
hem de nodige tijd ter bestudering ervan; op voorhand had hij bezwaren te
gen enkele hoofdlijnen van het voorstel; het stuk diende zeker pas na het ge
sprek van Hatta met Van Mook ter discussie te worden gesteld. Tot grote 
tevredenheid van de Nederlanders heeft Herremans op de bewuste CGD- 
vergadering van 9 juni 1948 zijn verzet tegen het Amerikaans-Australische 
initiatief volgehouden. De wijze waarop de Amerikaanse en Australische 
CGD-delegaties buiten de Belgische delegatie en een van de betrokken par
tijen (Nederland) om in deze zaak hadden geopereerd kon terecht als onbe
hoorlijk, zowel tegenover de Belgische collega's als tegenover de Nederlan
ders, worden gekenschetst. Alleen dank zij de Belgen wisten de Nederlan-
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ders wel wat er in het vat zat.1492 Van een bemiddelende Commissie van 
Goede Diensten was de CGD geworden tot een gespleten orgaan, waarbin
nen zich een groep had ontwikkeld tot partij in het geding teneinde een op
lossing te forceren. Daarmee was in wezen het doodvonnis van de CGD als 
bemiddelend VR-orgaan getekend en waren de twee partijen in de Indonesi
sche kwestie weer op zichzelf aangewezen. Uiteindelijk zouden deze twee 
partijen ook in rechtstreekse onderhandelingen het niet redden en zou een 
tweede militaire actie onvermijdelijk worden. Nederland zou daarna tot de 
conclusie moeten komen dat de internationale factor, ook los van bemanning 
en invloed van de CGD, de doorslag zou geven. In zoverre representeerde 
het gedrag van de Amerikanen en de Australiërs in de CGD in mei-juni 1948 
slechts het zich wijzigende gewicht van Nederland in het internationale spel, 
met name in Zuid-Oost-Azië, waarvan in 1949 de rekening zou moeten wor
den opgemaakt.

Het "working paper" van de Amerikaanse en Australische CGD-dele- 
gaties van juni 1948 was een zeer uitvoerig stuk, onderverdeeld in suggesties 
voor een politiek akkoord en voor een Unie, uitgesplitst in algemene, finan
cieel-economische en militaire aangelegenheden. De betreffende CGD-dele- 
gaties waren dus wel erg ver gegaan in hun interpretatie van het doen van 
suggesties: zij hadden datgene al vast ingevuld, waarover de Nederlandse en 
de republikeinse delegaties het nog eens moesten worden. Niet alleen werd 
voorgesteld hoe de twee partijen een politiek akkoord moesten sluiten, maar 
ook werd het Unie-statuut al vast uitgeschreven. Onderhandelingstechnisch 
was dit - nog voor de onderhandelingen waren uitgeput - zeer schadelijk, 
omdat niet te verwachten viel dat de republikeinen nog concessies zouden 
doen op terreinen die door dit "working paper" al ten gunste van de Repu
bliek waren beslist. De hoofdlijnen zijn hiervoor al weergegeven en kwamen 
in uitwerking neer op: inkorting van de periode tussen politiek akkoord en 
verkiezingen voor de grondwetgevende vergadering (tevens parlement, 
zonder afzonderlijke deelstatenkamer); deze vergadering zou de Voorlopige 
Federale Regering voor geheel Indonesië moeten kiezen (de twee CGD- 
delegaties waren van mening "that the outstanding obstacle to a settlement 
between the Netherlands and the Republic of Indonesia has been the dis- 
agreement between them as to who, in fact, is qualified to speak for the In
donesian people"); aan de interimregering zou Nederland onmiddellijk bij 
de formatie ervan "the full powers of internal government" moeten overdra
gen, waarbij Nederland officieel wel de soevereiniteit behield, maar door 
wetgeving deze zou beperken tot het vetorecht aan de landvoogd in bepaal
de gevallen (schending van Handvest van de V.N.) en tot de bevoegdheid 
militair in te grijpen in geval van burgeroorlog; tegelijk met de toekenning 
door Nederland van zekere bevoegdheden aan de interimregering zou de 
Republiek haar soevereiniteitsattributen moeten overdragen; de interimrege
ring zou geleidelijk eigen buitenlandse betrekkingen opzetten, hoewel offici
eel de soevereiniteit bij Nederland bleef; de strijdkrachten in Indonesië vielen
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in de pre-federale fase onder de interimregering, al zou Nederland in deze 
periode bij overeenkomst tussen Nederland en de interimregering eigen ba
ses kunnen onderhouden en onder eigen commando beperkt kunnen opere
ren, namelijk voor evacuatie; het Unie-statuut zou onderdeel moeten uitma
ken van het politiek akkoord tussen Nederland en de Republiek, waarbij 
Nederland dan zou optreden voor de niet-republikeinse gebieden (de grond
wetgevende vergadering zou zich uiteindelijk moeten uitspreken over het 
Unie-statuut; ratificatie van Unie-statuut en soevereiniteitsoverdracht aan de 
VSI zou tegelijk moeten plaatsvinden); buiten het politiek akkoord tussen 
Nederland en de Republiek moesten zaken worden gehouden die geheel 
binnen de competentie van de VSI moesten worden gerekend, zoals de fede
rale constitutie en de regeling van de federale strijdkrachten.1493

Op de vergadering van de CGD van 9 juni 1948 heeft Herremans, zoals al 
opgemerkt, zich tegen het voorstel teweergesteld en zich beroepen op de 
Re«i?z7/e-beginselen, die ook voor de andere CGD-leden volgens hem bin
dend waren. De Nederlanders moesten derhalve in zijn visie hun soeverei
niteit ten volle kunnen uitoefenen, teneinde in staat te zijn de nieuwe rechts
orde gebaseerd op werkelijk vrije verkiezingen tot stand te brengen, waar
voor de nodige voorbereidingstijd noodzakelijk was. De Belg was het eens 
met de noodzaak van een met bepaalde bevoegdheden uitgeruste interimre
gering. Het Amerikaans-Australische voorstel kwam echter neer op de on
middellijke instelling van een grondwetgevende vergadering zonder duide
lijke federale structuur (namelijk in twee kamers, een directe volksvertegen
woordiging en een vertegenwoordiging van de deelstaten), die op twijfel
achtige wijze zou worden gekozen, waarbij de Nederlandse soevereiniteit 
nog slechts via het veto van de landvoogd zou kunnen worden uitgeoefend. 
Herremans was bereid enkele punten uit het voorstel te overwegen, zoals 
een strikte tijdstabel voor de verschillende fases naar de onafhankelijkheid 
en een modus voor de inpassing van de republikeinse buitenlandse betrek
kingen en strijdkrachten in de federatie, maar op hoofdzaken weigerde hij 
het stuk goed te keuren. De Amerikaanse en Australische delegaties moesten 
volgens hem het stuk dan maar op eigen verantwoordelijkheid als eigen 
suggesties aan de partijen presenteren. Zo werd besloten. Met een aanbie
dingsbrief, waarin werd gewezen op het ontbreken - vijf maanden na aan
vaarding van de Rercuz7fe-beginselen - van enig uitzicht op een politiek ak
koord tussen Nederland en de Republiek en op de overweging binnen de 
CGD hier iets aan te doen, onder toevoeging van het dreigement de zaak 
voor de VR te brengen in geval geen enkel akkoord op deze of een andere 
basis kon worden bereikt, boden Dubois en Critchley hun "working paper" 
aan de twee partijen aan.1494

Het "working paper" behelsde voor de Nederlanders de zwaarste tegen
slag in de Indonesische kwestie in de periode-Beel. Dat de Republiek niet het 
"aangeklede" Akkoord van Linggadjati wilde tekenen, was geen totale ver
rassing en kon door een bepaalde formule aan Nederlandse kant nog wel
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worden opgevangen. Met de noodzaak om vervolgens politieel op te treden 
tegen de Republiek om een minimumprogramma op basis van "Linggadjati" 
(de 27-mei-voorstellen uit 1947) veilig te stellen, was rekening gehouden. De 
operatie was militair een succes; politiek kon in Indië op de resultaten ervan 
worden doorgewerkt (deelstatenvorming) ter voorbereiding van de nieuwe 
rechtsorde. Dat de operatie beperkt moest worden gehouden en de interna
tionale bemoeienis aanvaard, was geen ramp: de coalitie in Nederland zelf 
werd er mee gered en de internationale gemeenschap - in het bijzonder de 
V.S., waarvan men financieel zeer afhankelijk werd - gepaaid. Met groot 
zelfvertrouwen zette de regering zich aan de voorbereiding van de nieuwe 
rechtsorde (herziening van de Grondwet; overleg met de West; onderhande
lingen met de Republiek onder bemiddeling van de CGD), die met succes 
leek te worden bekroond: de brede steun voor het gematigd "positieve" 
voorstel tot herziening van de Grondwet; de positieve resultaten van de con
ferentie met de West; het R enville-pakket met de Republiek en de eensge
zindheid tussen Nederland en de "federalen". Dit hele bouwwerk, gebaseerd 
op de gedachte dat de lijnen van "Linggadjati" nationaal en internationaal 
werden aanvaard en derhalve de Republiek met internationale druk kon 
worden teruggebracht tot een van de deelstaten van de toekomstige Indone
sische federatie, verbonden met Nederland in een halfzware Unie, was met 
dit "working paper" ondermijnd: de Republiek werd als drijvende kracht in 
Indonesië tegemoet gekomen, waardoor de federale opbouw én een met ze
kere bevoegdheden uitgeruste Unie konden worden vergeten. De conse
quenties daarvan zouden ingrijpend kunnen zijn: in Indonesië zelf zou dat 
het einde van de Nederlandse invloed betekenen en derhalve ook van be
paalde profijtelijk geachte financieel-economische controle met de daaraan 
gekoppelde uittocht van Nederlanders en met Nederland verbonden Indo
nesiërs naar het moederland waar juist bewuste emigratie onder ogen werd 
gezien als een belangrijk redmiddel uit de economische nood (zie Band B, 
hfdst. VII, par. III.e); in Nederland zelf zou een dergelijke oplossing van de 
Indonesische kwestie neerkomen op politieke zelfmoord, die door geen rege
ring kon worden overwogen, tenzij onder verwijzing naar internationale 
druk. Begrijpelijk dat men aan Nederlandse kant - Batavia, Den Haag, 
Washington - het er snel over eens was dat dit papier zelfs niet kon worden 
overwogen.

Van Mook liet aan Dubois bij gelegenheid van de overhandiging van het 
"working paper" al onmiddellijk weten dat hij de actie ten zeerste betreurde 
en moeilijk kon aannemen dat de Nederlandse regering het stuk aanvaard
baar zou achten. De sfeer van wantrouwen en gebrek aan vertrouwelijkheid 
bij de Amerikaanse delegatie noemde hij een van de hoofdredenen voor de 
ongelukkige ontwikkelingen. Indien de besprekingen op deze basis zouden 
worden voortgezet, aldus liet Van Vredenburch aan Beel weten, stemde Ne
derland stilzwijgend toe in een "Diktat". Zijn voorstel hield in om de bespre
kingen op te schorten met uitzondering van de bestandscommissie, totdat
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klaarheid was verkregen over de Amerikaanse bedoelingen, en hemzelf voor 
consultatie terug te roepen. Gevreesd moest worden dat de Republiek zeer 
onhandelbaar zou worden ten gevolge van het pro-republikeinse karakter 
van het "working paper".1495 In Den Haag was men het over het ongepaste 
optreden van Dubois en Critchley en de onaanvaardbaarheid van het 
"working paper" met "Batavia" wel eens, maar men voelde er niet voor om 
wegens een conflict met de CGD de besprekingen op te schorten. Van Klef
fens kreeg dan ook de opdracht het State Department op de hoogte te stellen 
van de ontstemming van de Nederlandse regering en navraag te doen over 
de ware Amerikaanse bedoelingen. "Den Haag" achtte bijvoorbeeld een des- 
avouering van Dubois ook een uitweg. Dat Romme, die in Indië met leden 
van het College van Negenmannen vertoefde en de Bandoeng-conferentie 
van de "federalen" bijwoonde, voor veel drastischer stappen was, bleek uit 
diens telegram aan Beel van 12 juni 1948: de Nederlandse regering diende 
volgens hem, nog voor er met Hatta werd gesproken, duidelijk te maken dat 
het "working paper" als niet-CGD-stuk niet voor behandeling in aanmerking 
kwam. "Elk ander standpunt komt mij vrijwel moordend voor en ook onge
past tegenover derde lid CGD", aldus Romme.1496 "Batavia" en "Den Haag" 
hebben zich uiteindelijk verenigd op een brief, die op 14 juni 1948 aan Crit
chley en Dubois is gestuurd, waarin na een opsomming van de onregelmati
ge en onbehoorlijke wijze van opstelling en indiening werd medegedeeld dat 
noch de landvoogd noch de Nederlandse onderhandelingsdelegatie het 
"working paper" in behandeling konden nemen. Er was vanaf gezien om de 
inhoud van het stuk als afwijkend van de jRenuz7/e-beginselen te brandmer
ken. Met dat alles was het stuk niet van tafel. Dubois dreigde een nieuw inte
rimrapport van de CGD te laten uitbrengen dat ook aandacht zou moeten 
besteden aan de gewraakte voorstellen. Dat was vrijwel onmogelijk, omdat 
het "working paper" geen CGD-stuk was, maar het dreigement lag er. Du
bois en Critchley gingen er overigens in hun antwoord aan de landvoogd 
terecht van uit dat de persberichten en de openbare en positieve republikein
se reacties op het "working paper" de internationale gemeenschap nieuws
gierig zouden maken naar het bedoelde stuk, dat volgens de opstellers ervan 
de noodzakelijke reactie op een impasse was. De twee CGD-leden begrepen 
niet "as to what exactly has made it impossible to consider the working pa
per on its merits", aldus hun brief aan Van Mook.1497

De persberichten over het "working paper" hebben de Nederlanders en 
de betrokken CGD-leden gedwongen hun standpunten ook in het openbaar 
uit te wisselen. Door een lek had een Amerikaanse journalist het stuk in 
handen gekregen. Het stuk zou sedertdien een eigen leven gaan leiden, 
waarvan de republikeinen gebruik hebben gemaakt. Dubois moet zich daar
over hebben verheugd, omdat hij kon verwachten dat publikaties in de Ame
rikaanse pers het veel moeilijker voor het State Department zouden maken 
om hem te desavoueren en het "working paper" dood te zwijgen. De Ne
derlandse regering zag zich derhalve verplicht in een perscommuniqué te
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stellen dat de indiening van het "working paper" formeel onjuist was, omdat 
de afspraak, dat alleen op verzoek van beide partijen suggesties van de kant 
van de CGD zouden worden gedaan en dat formele suggesties niet zouden 
worden gepubliceerd, was geschonden. Geen der beide partijen had op dat 
moment formeel om suggesties gevraagd. De landvoogd had integendeel 
aan de CGD verzocht zich te onthouden van ieder initiatief in afwachting 
van de rechtstreekse besprekingen tussen de landvoogd en de republikeinse 
premier Hatta. Het "working paper" was bovendien afkomstig van slechts 
twee der drie CGD-leden. Maar ook de inhoud van dit stuk achtte de Ne
derlandse regering op menig punt in strijd met de Renville-beginselen. De 
regering had derhalve besloten de CGD te doen weten dat bedoeld stuk niet 
als basis voor discussies kon worden aanvaard. Daarbij wees de regering op 
de onmogelijkheid voorstellen in overweging te nemen die strijdig zouden 
zijn met de richtlijnen ontleend aan het beginselprogramma van Linggadjati, 
basis voor de Renville-beginselen, die een plaats hadden gekregen in de aan
hangige voorstellen tot herziening van de Grondwet. De Nederlandse rege
ring was dan ook van oordeel dat, afgezien van alle formele en materiële 
overwegingen, de oplossing van het geschil door dit initiatief veeleer was 
bemoeilijkt dan bevorderd. De Amerikaanse en Australische CGD-leden 
hebben hierop met een communiqué geantwoord, waarin werd gesteld dat 
volgens hen geen procedureregeling was geschonden en de inhoud van het 
"working paper" niet in strijd zou zijn met de Renville-beginselen. Gezien het 
vertrouwelijk karakter van het stuk wilden de beide CGD-leden op dit laat
ste punt niet verder ingaan. De lachende derde was de Republiek: deze liet 
in een communiqué weten het "working paper" toe te juichen.1498

Nederland ziet geen kans voor een formele breuk in de onderhandelingen, de Re
publiek wél

De Nederlandse regering had dan wel de handelwijze van enkele CGD- 
leden gelaakt en het "working paper" niet willen behandelen, men was ook 
niet uit op een openlijke confrontatie met de CGD en de VR. Van Mook heeft 
aan Jonkman bijvoorbeeld gesuggereerd om met het Amerikaanse lid van de 
CGD niet meer dan het hoogst noodzakelijke contact te onderhouden, maar 
in Den Haag en op de ambassade te Washington zag men de dingen toch iets 
anders. Beel liet "Batavia" weten dat het onverstandig zou zijn een openlijk 
conflict met de CGD en derhalve met de VR uit te lokken tijdens de op 10 
juni 1948 geopende behandeling in de VR van de verschillende CGD- 
rapporten over de Indonesische kwestie of aspecten daarvan tot op dat mo
ment (zie verderop in dit hoofdstuk). Het instituut van de CGD moest der
halve ondanks bezwaren worden gehandhaafd, wellicht met enige personele 
wijzigingen. Een pauze in de besprekingen met de Republiek achtte Beel, 
afhankelijk ook van de uitkomsten van het informele overleg met Hatta, nog 
wel mogelijk, omdat in verband met de verkiezingen en de formatie van een 
nieuw kabinet in Nederland, zwaarwegende stappen toch al moesten wor
den vermeden. In dat geval zou Van Vredenburch - zoals hij zelf ook had
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gesuggereerd - voor consultatie worden teruggeroepen naar Den Haag. Het 
State Department zou wel te verstaan worden gegeven dat mede op grond 
van de herziening van de Grondwet elke afwijking van de Renville- 
beginselen voor de Nederlandse regering onaanvaardbaar was. Beel hoopte 
er kennelijk op dat de consequenties van de Amerikaans-Australische stap 
pas na de formatie van het nieuwe kabinet in Nederland onder ogen behoef
den te worden gezien en dat voorlopig kon worden volstaan met beperkte 
gebaren - afwijzing "working paper", onderbreking besprekingen - en di
plomatieke druk op de V.S.. Hij hield goed in de gaten dat een confrontatie 
met de CGD en derhalve met de VR vérgaande negatieve gevolgen kon heb
ben: de Republiek kon er door gestijfd worden in haar halsstarrigheid, het
geen in haar uiterste consequentie een voortzetting van de militaire actie van
1947 kon impliceren met alle gevolgen van dien, onder meer voor de stem
bus in Nederland (positief voor de CPN; negatief voor de PvdA; positief 
voor de KVP - de groep-Welter ingehaald - en de rechtse oppositie); de be
slissing over de Eximbank-lening aan Indië zou in gevaar kunnen worden 
gebracht. Ook vond Beel het gewenst enige adempauze te krijgen om voor
bereidingen te kunnen treffen voor de uitbreiding van de bevoegdheden van 
de interimregering in Indië op basis van de nieuwe Grondwet. Hij wilde 
derhalve zoveel mogelijk alles over de verkiezingen en de kabinetsformatie 
heen tillen, wat enigszins verlammend heeft gewerkt op de daadkracht van 
de Voorlopige Federale Regering in Indië: de "federalen" kon weinig con
crete vooruitgang naar nieuwe verhoudingen op dat moment worden gebo
den. Zoals nog zal worden beschreven hebben zowel de regering in Batavia 
als de hoofden van de voorlopige deelstaten met vertegenwoordigers van 
deelstaten-in-ontwikkeling (Bijeenkomst Federaal Overleg) gepoogd het va
cuüm in het Indië-beleid van de regering in Den Haag in deze zomermaan
den van 1948 te vullen. Zij hebben suggesties voor de bespoediging en op
bouw van de voorlopige nieuwe rechtsorde in Indonesië (de omstreden en 
door het Amerikaans-Australisch compromisvoorstel behandelde interimpe
riode) geformuleerd en deze suggesties als bouwstenen voor het beleid van 
de nieuwe regering letterlijk naar Den Haag doen dragen en aan de regering 
en het College van Negenmannen voorgelegd.1499

Daar de regering in Den Haag geen confrontatie met de CGD, in het bij
zonder met de Amerikaanse vertegenwoordiger, wenste, ging Van Mook er 
toe over om conform het voorstel van Van Vredenburch de voorzitter van de 
CGD op 16 juni 1948 te laten weten dat de Nederlandse delegatie de bespre
kingen met de republikeinen wenste te onderbreken, met uitzondering van 
de bestandscommissie, teneinde de delegatie in de gelegenheid te stellen 
naar aanleiding van het "working paper" nadere instructies uit Den Haag af 
te wachten.1500 De voor die dag bijeengeroepen bijeenkomst van de CGD met 
vertegenwoordigers van beide partijen in de stuurgroep van de onderhan
delingen kon weinig aanvangen. De onderbreking van de onderhandelingen 
aan Nederlandse kant was een stap die minister Jonkman minder gelukkig
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voorkwam, gezien onder meer de mogelijk negatieve effecten ervan op het 
verloop van de behandeling van de Indonesische kwestie in de VR op dat 
moment (zie verderop in deze paragraaf).1501 Als gebaar leek het ook tame
lijk loos, omdat inmiddels was gebleken dat de Amerikaanse regering niet 
bereid was Dubois te laten vallen. In de pers was dan wel bericht dat Van 
Kleffens de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Lovett er
van verwittigd had dat het "working paper" van de twee CGD-leden af
breuk zou doen aan de Van Mook-Hatta-besprekingen, omdat het Ameri
kaans-Australische voorstel verder zou gaan dan de Nederlanders bereid 
waren aan de Republiek aan te bieden, maar in de pers was niet te lezen dat 
men op het State Department erg onder de indruk was van de Nederlandse 
protesten. Het kwam er op neer dat de verschillende Amerikaanse gespreks
partners van Van Kleffens en zijn staf van mening waren dat de Nederlan
ders onder aanvoering van Van Vredenburch, die men als een scherpslijper 
beschouwde, het gewraakte compromisvoorstel veel te serieus hadden ge
nomen, met de onderbreking van de besprekingen als klap op de vuurpijl. 
Men had er volgens de betrokken Amerikanen beter aan gedaan tegenover 
de buitenwereld alles te bagatelliseren. Het geheel was in deze optiek te veel 
een aanval van Van Vredenburch op Dubois, wat in Washington niet werd 
geaccepteerd. Dubois werd in Washington hoog geschat en men was niet 
van plan de Nederlandse lezing van het gebeurde rond het "working paper" 
zonder meer te honoreren. Voor de Nederlandse regering was het oordeel 
van het State Department over Dubois en het compromisvoorstel weer reden 
tot ingehouden woede, die diplomatiek door Van Kleffens is vertolkt. Uit
eindelijk zijn de Amerikanen de Nederlanders enigszins tegemoet gekomen. 
Het State Department liet weten dat de Amerikanen zelf het gewraakte voor
stel nog eens zouden bekijken en zouden trachten tot een gemeenschappelij
ke CGD-lijn te komen op basis van de Renville-beginselen, hetgeen voor Ne
derland reden was om schriftelijk de bezwaren tegen het "working paper" 
voor de Amerikanen nog eens op een rij te zetten en aldus bouwstenen te 
leveren voor een herziene, als CGD-stuk in te dienen versie (missie-Blom, zie 
volgende subparagraaf). Uit de opstelling van de Amerikaanse delegatie in 
de Veiligheidsraad bij de discussies over de Indonesische kwestie in juni-juli 
1948 - verderop in deze paragraaf - bleek dat de Amerikanen de Nederlan
ders niet voor de voeten wilden lopen1502 Anders dan de Amerikanen bleef 
de Australische regering zonder meer achter het compromisvoorstel staan. 
Officieel werd de Nederlandse regering duidelijk gemaakt dat het werd be
treurd dat dit compromisvoorstel, bedoeld om de achterdocht bij de Repu
bliek in de bedoelingen van de Nederlanders weg te nemen, niet als basis 
voor besprekingen was aanvaard. De Australische regering bleef erbij dat 
veel problemen konden worden voorkomen, wanneer de Nederlandse rege
ring inzake de bevoegdheden van de pre-federale regering en de datum voor 
verkiezingen en/of overdracht van de soevereiniteit aan de VSI tegemoet
komend zou zijn. Gevolg van deze opstelling van "Canberra" was dat de
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vertegenwoordiger van Australië in de VR de Nederlanders wél voor de 
voeten zou lopen en zich zou inspannen om het Amerikaans-Australische 
werkstuk afzonderlijk op speciaal verzoek van de VR door de CGD te laten 
insturen. Mede dank zij de houding van de Amerikaanse delegatie in de VR 
is het hiertoe niet gekomen.1503

Om de verstoorde relatie tussen Nederland en de V.S. ten gevolge van het 
gewraakte Amerikaans-Australische compromisvoorstel te herstellen was 
terugtrekking van Van Vredenburch en Dubois - de wederzijdse stenen des 
aanstoots - uit Indië de aangewezen oplossing, zoals ook Van Mook in het 
geval van Van Vredenburch beoogde en laatstgenoemde zelf ook niet onge
legen kwam. Het was echter niet eenvoudig deze terugtrekking te bewerk
stelligen: de Amerikanen wensten Dubois niet publiek af te straffen door 
hem terug te roepen, gezien hun achting voor deze diplomaat die volgens 
zijn opdrachtgevers zijn uiterste best had gedaan om de problemen in Indië 
te lijf te gaan; de Nederlanders moesten daarbij de vraag onder ogen zien 
met welke Amerikaan zij dan wel wilden samenwerken; tenslotte konden de 
Nederlanders de verdenking op zich laden de onderhandelingen te willen 
vertragen, wanneer zij tot consultatie en vervanging van hun voornaamste 
onderhandelaar - als inleiding tot een afruil van pionnen in dit schaakspel - 
zouden overgaan. Enkele al dan niet diplomatiek geënsceneerde feiten heb
ben gezichtsverlies op dit punt voorkomen. Halverwege juni 1948 werd na
melijk in de V.S., een van de acht op de Tangerzone (Noord-Afrika) toezicht
houdende mogendheden, bekend dat Van Vredenburch tot administrateur 
van deze zone was benoemd, zodat diens vertrek aanleiding kon zijn voor de 
Amerikanen ook hun man uit Indië terug te trekken. Toen echter tegen het 
einde van juni 1948 werd gemeld dat Dubois overspannen was geworden en 
zijn door zijn zware levensstijl ondermijnde gestel het tegen de Indische pe
rikelen kennelijk had afgelegd, werd het State Department een instructie be
spaard. Naar aanleiding van de ontslagaanvrage van Dubois uit zijn functie 
leek het "Batavia" vervolgens een goede zaak de door de Nederlandse on
derhandelingsdelegatie gewenste "cooling off period" te realiseren en Van 
Vredenburch voor consultatie naar Den Haag terug te laten roepen. Aldus 
geschiedde. Van Vredenburch, die als goed diplomaat Dubois nog het aller
beste wenste en van Dubois ten antwoord een uitnodiging kreeg hem thuis 
op te zoeken en het glas te heffen, zou op 1 juli 1948 naar Nederland reizen, 
verslag uitbrengen en vervolgens aantreden als administrateur te Tanger: 
een oase van rust na Batavia. Op 5 juli 1948 keerde Dubois huiswaarts zon
der afscheid te nemen van de landvoogd, die hem nog wel beleefdheidshalve 
een bedankbriefje liet overhandigen, spoedig gevolgd door Ogburn, die - te
recht, volgens "Batavia" - meende het vertrouwen van de Nederlanders 
verloren te hebben. In Nederlandse ogen was er een waar wonder geschied. 
In dit licht achtte de Nederlandse regering het niet nodig ook nog te probe
ren van de Australiër Critchley af te komen, zoals Van Mook had voorge
steld. Men kon ook te veel willen, al heeft Beel in een onderhoud met de Brit-
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se minister van Buitenlandse Zaken op 19 juli 1948 dit thema nog wel even - 
zonder enig effect - aangekaart.150*

De onderbreking van de onderhandelingen aan Nederlandse kant heeft 
niet lang geduurd. Te veel stond er op het spel, financieel (Eximbank-lening) 
en politiek (prestige tegenover de V.S.). De schade van de confrontatie over 
het "working paper" moest worden opgeruimd. Een van de gevolgen van 
die confrontatie was, naast de problemen met het State Department, dat de 
beslissing over de Eximbank-lening aan Indië - zij het beperkt tot de onder 
Nederlandse controle staande gebieden buiten Java, Sumatra en Madoera -, 
werd opgehouden. Dat was wel niet zo'n ramp, want Van Mook meende dat 
men in de betrokken gebieden niet onmiddellijk dollars nodig had en hij 
koesterde ernstig bezwaar tegen allerlei beperkende en in de kern politieke 
voorwaarden. De Nederlandse regering deelde wel de bezwaren van Van 
Mook tegen die voorwaarden (i.c. de territoriale begrenzing in de projecten 
die gesteund zouden worden), ook al had de minister van Financiën het no
dige begrip voor de eisen van de Eximbank, maar zou zich uiteindelijk in juli 
1948 bereid verklaren de bijgestelde eisen (i.c. beperking projecten tot gebie
den waar rust en orde zouden heersen volgens het State Department) van de 
Eximbank te accepteren: de wederopbouw van Indonesië op basis van deze 
lening (aangevraagd was 100 miljoen dollar) en de Marshall-hulp was als een 
van de voorwaarden voor het succes van de nieuwe rechtsorde daarvoor te 
belangrijk. Van Kleffens heeft in ieder geval, toen hij de nodige gegevens 
over de Amerikaanse houding in de "working paper"-affaire en het uitstel 
van de beslissing over de Eximbank-lening in handen had, terecht geconclu
deerd, dat opschorting van de politieke onderhandelingen in Indië door Ne
derland niet te lang mocht duren. Dit advies kwam op een moment dat de 
ergernis van de Nederlanders over het gedrag van de Amerikaanse en Aus
tralische delegaties in de CGD ostentatief werd onderstreept, na de opschor
ting van de besprekingen met de Republiek, met het terugsturen van de in
middels aangeboden kopie-exemplaren van het omstreden "working pa
per" .1505

"Batavia" en "Den Haag" waren inmiddels ook wel tot de conclusie ge
komen dat de onderhandelingen inderdaad, zoals was geadviseerd, zo snel 
mogelijk formeel hervat moesten worden. Nadat de CGD formeel op 19 juni 
1948 bij de Nederlandse onderhandelingsdelegatie had aangedrongen op 
hervatting van de onderhandelingen met de Republiek op alle punten, is 
Nederland vlug gezwicht. Toen in de zitting van het Nederlandse kabinet 
van 21 juni 1948 Beel de hervatting van de onderhandelingen met de repu
blikeinen op voorstel van Van Mook aan de orde heeft gesteld, heeft minister 
van Oorlog Fiévez (KVP) wel gevraagd wat de betekenis van de opschorting 
was geweest. Beel kon niet meer zeggen dan dat getoond was dat de Ameri
kaans-Australische suggestie voor Nederland geen basis voor onderhande
lingen kon zijn. Op 22 juni 1948 heeft de voorzitter van de CGD van de Ne
derlanders bericht ontvangen dat de onderhandelingen weer konden wor-
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den hervat. De Nederlandse delegatie liet weten dat de medewerking van de 
CGD slechts vrucht kon dragen, wanneer in eigen boezem over de voorge
stelde gedragslijn eenstemmigheid zou bestaan en aan de Renville-beginselen  
werd vastgehouden. Dat betekende ook dat de Nederlanders het "working 
paper" niet hebben willen aanvaarden als discussiestuk voor de onderhan
delingen in Indië, toen de Amerikaanse en Australische CGD-leden met 
steun van de republikeinse delegatie hebben getracht het stuk alsnog tegen 
de wens van het Belgische CGD-lid en de Nederlandse delegatie op de 
agenda van de stuurgroep te plaatsen. Tevens werd in deze brief aan de 
CGD-voorzitter gerefereerd aan het contact van de landvoogd met premier 
Hatta, dat ondanks de opschorting van de officiële besprekingen op 16 en 17 
juni 1948 gewoon doorgang had gevonden.1506 Ook deze gesprekken hebben 
niet de doorbraak gebracht die de Nederlanders én de CGD veel vertrouwen 
in de goede afloop van de onderhandelingen had kunnen geven.

De Van Mook-Hatta gesprekken van 16 en 17 juni 1948 hebben zich dan 
wel gekenmerkt door grote openhartigheid en toenadering op veel punten, 
terwijl verwacht was dat het "working paper" de republikeinen onhandel
baar zou hebben gemaakt, de tegenstellingen op hoofdpunten konden niet 
worden overbrugd. In het gesprek van 16 juni heeft Van Mook betoogd dat 
hij herstel van de orde in Indië noodzakelijk achtte, alvorens kon worden 
overgegaan tot de verkiezing van de grondwetgevende vergadering en de 
oprichting van de VSI. De federale diensten moesten derhalve in een pre- 
federaal stadium al behoorlijk functioneren, waarmee hij teruggreep op de in
1947 gelanceerde ideeën over de gemeenschappelijke ordehandhaving. De 
Republiek moest in deze gedachtengang eerst onder het juk door, alvorens 
een meer federatieve opbouw werkelijk kon starten. Hatta was openhartig 
over de problemen van de Republiek in deze opzet: zoals de plannen er la
gen, zou de interimregering formeel door het Nederlandse gezag in het leven 
worden geroepen en derhalve geen volstrekt Indonesische zaak zijn; de Re
publiek zou de buitenlandse betrekkingen en de TNI moeten inleveren; het 
was onzeker wat van de Republiek zou resteren. Van Mook tekende hierbij 
aan dat het vertrouwen van de Indonesische bevolking in de interimregering 
niet werd bepaald door het feit dat deze regering werd benoemd door de 
vertegenwoordiger van de Kroon, dat de invoeging van de goede krachten 
van het TNI in het federale leger onderling kon worden geregeld en dat de 
ontwikkeling van de buitenlandse betrekkingen van de VSI de nodige tijd 
zou vergen. De Republiek was in ieder geval bereid om de mogelijke diplo
matieke overeenkomst met de Sovjet-Unie niet te ratificeren. Er zou geen 
uitbreiding van de buitenlandse betrekkingen van de Republiek plaatsvin
den. Hatta wenste echter dat hoe dan ook Indonesiërs weliswaar onder Ne
derlandse soevereiniteit, maar onder instructie van de interimregering in het 
diplomatieke verkeer konden optreden. Inderdaad heeft de Republiek haar 
buitenlandse betrekkingen niet uitgebreid - de ambassade in Birma werd niet 
geopend; Soeripno kreeg de opdracht de Sovjet-Unie te informeren over de
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consequenties van de Renville-beginselen en de positie van de Republiek -, 
maar zij heeft wel vastgehouden aan de (vóór de Renville-atspraken) aange
gane betrekkingen, zoals in het geval van de effectuering van de relaties met 
Afghanistan, waartegen het op dit punt gezien de feiten rond de Soeripno- 
affaire wantrouwige Nederland op 21 juli 1948 zou protesteren. De Repu
bliek zou in haar antwoord aangeven dat zij weliswaar het onderhande- 
lingsklimaat door zekere beperkingen in acht te nemen wilde bevorderen, 
maar dat zij geen stap terugdeed op haar aanspraken als staat zolang er geen 
akkoord naar haar smaak lag. Even gevoelig als de buitenlandse betrekkin
gen lag voor de Republiek de zaak van de Unie, waar alles wat leek op een 
superstaat die de volledige onafhankelijkheid van de federatie in Indonesië 
te na kwam voor de Republiek - en eigenlijk ook wel voor de "federalen" 
onder de Indonesiërs naar "Batavia" wist - onaanvaardbaar was. Van Mook 
concludeerde na afloop toch dat er mogelijkheden waren om met de republi
keinen, bijvoorbeeld versterkt met het gezag van Soekarno, directe bespre
kingen te voeren. Aan de andere kant liet Hatta in een interview in aanslui
ting op de besprekingen weten dat de Republiek niet van gedachten was 
veranderd: noch over de Nederlandse soevereiniteit, noch over de buiten
landse betrekkingen, noch over de waarde van het Amerikaans-Australische 
"paper". Dat de kloof tussen beide partijen nodig moest worden overbrugd 
om aan de wetteloosheid in delen van Indonesië een einde te kunnen maken, 
bewees intussen de aanslag door gewapende Indonesiërs op de trein tussen 
Batavia en Bandoeng, waarbij vijf personen om het leven kwamen. De CGD 
moest echter bij de publikatie van het eerste hoofdstuk van het interimrap
port voor de VR, handelend over de periode 1 mei -10 juni 1948, tot de con
clusie komen dat de voornaamste geschilpunten tussen de twee partijen 
steeds dezelfde waren gebleven.1507

Mede op grond van de teleurstellende resultaten van de besprekingen 
tussen Van Mook en Hatta was de republikeinse regering tot de conclusie 
gekomen dat ter oplossing van het geschil het Amerikaans-Australische 
"working paper" zo spoedig mogelijk bij de onderhandelingen moest wor
den betrokken, aldus liet de republikeinse vertegenwoordiger in de stuur
groep van de onderhandelingen Roem op 29 juni 1948 weten. Het plan be
hoefde natuurlijk de nodige bijstellingen, aldus Roem, maar in de gegeven 
omstandigheden zag de Republiek het "working paper" als de beste basis 
voor de voortzetting van de onderhandelingen onder auspiciën van de CGD. 
Hij vroeg de Nederlandse delegatie op haar afwijzend standpunt terug te 
komen en hij sprak de hoop uit dat het Belgische CGD-lid het bedoelde 
"paper" zou kunnen steunen. De twee overige CGD-leden kregen de nodige 
lof voor hun initiatief toegezwaaid. De republikeinen gelukte het echter niet 
het Amerikaans-Australische voorstel op de agenda van de onderhandelin
gen te krijgen: de Nederlanders bleven dat voorstel om eerder genoemde re
denen afwijzen.1508 Tegenvoorstellen van Nederlandse kant waren op dat 
moment zeker niet te verwachten, zoals ook binnen de CGD door de Belgi-
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sche en de Amerikaanse delegaties ter verontschuldiging van Nederland wel 
werd beseft: verkiezingen en formatie eisten in Nederland de volle aandacht 
op, zodat voorlopig geen belangrijke stappen van die kant werden ver
wacht.1509 Tegen deze achtergrond was het niet zo verwonderlijk dat de re
publikeinse regering, toen de onderhandelingen weer van Kalioerang naar 
Batavia moesten worden verplaatst, voorlopig geen heil meer in verdere be
sprekingen zag, behalve voor de uitvoering van de wapenstilstandsovereen- 
komst. De stuurgroep kreeg op 23 juli 1948 dit besluit, dat officieel mede in 
verband met de door de Nederlandse delegatie ten aanzien van het 
"working paper" ingenomen standpunt was gebracht, te horen. De Neder
landers, die hadden aangedrongen op geduld onder verwijzing naar de po
litieke omstandigheden in het moederland en op voortzetting van de bespre
kingen in subcommissies, werden met gelijke munt voor hun onderbreking 
van de onderhandelingen betaald.1510 Dat de CGD de Veiligheidsraad, daar
om gevraagd, moest berichten dat de twee partijen in het Indonesische ge
schil geheel verschillend tegenover het Amerikaans-Australische voorstel 
stonden en de onderhandelingen - zonder enig resultaat tot dusver - waren 
onderbroken, kan moeilijk hebben bijgedragen aan enig optimisme in de VR 
over de goede afloop van de onderhandelingen. In de VR, waar de Indonesi
sche kwestie sedert 23 juni 1948 weer op de agenda was geplaatst, is de aan
dacht zich dan ook vanzelfsprekend gaan richten op het Amerikaans- 
Australische voorstel, waarover de partijen zozeer verdeeld waren. Dat 
voorstel kon wel eens de sleutel ter oplossing van het geschil in zich bergen, 
aldus de gedachtengang, met name bij de Nederland niet welgezinde dele
gaties. Het State Department was Nederland in zijn verzet tegen het 
"working paper" in zoverre al tegemoet gekomen, dat het Dubois had ver
boden het "paper" in het genoemde derde interimrapport (ingezonden 23 
juni 1948) op te nemen.1511 Officieel zou het Amerikaans-Australische voor
stel dan ook pas op 12 december 1948 aan de Veiligheidsraad worden aange
boden.1512 Wel is het stuk ter vertrouwelijke kennisneming door de Ameri
kanen aan de leden van de VR ter beschikking gesteld, toen bleek dat ten ge
volge van de berichten over het Amerikaans-Australische initiatief en de 
daarop gretig inhakende betogen van de republikeinse vertegenwoordiger 
Palar in de zittingen van de VR over de Indonesische kwestie in juni-juli 1948 
van verschillende zijden werd aangedrongen op kennisneming van het 
"working paper". Zoals in het slotstuk van deze paragraaf zal worden be
sproken, is weliswaar voorkomen dat de VR zich aan de hand van dit 
"paper" naast de CGD zou gaan opstellen en zich zou uitspreken over de 
kwestie zelf, maar moest worden getolereerd dat de VR haar teleurstelling 
over de voortgang van de onderhandelingen in Indonesië sedert de afslui
ting van de besprekingen op de Renville uitte en een resolutie aannam met de 
oproep aan de partijen om met behulp van de CGD het Renville-pakket na te 
leven respectievelijk tot uitvoering te brengen. De ontwikkelingen van juni- 
juli 1948 waren niet hoopgevend geweest. Het wachten was op een nieuw
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kabinet in Den Haag, dat nieuwe instructies zou geven aan de opvolger van 
Van Vredenburch en diens team onderhandelaars, en op de vervanger van 
Dubois die naar algemeen werd verwacht nieuwe instructies uit Washington 
zou meebrengen. De VR, waar de sfeer jegens Nederland bij een deel van de 
leden tamelijk vijandig was, gaf de partijen nog een laatste kans.

Alvorens echter de VR over de Indonesische kwestie bij de afsluiting van 
de periode-Beel aan het woord te laten, is het zaak na te gaan hoe de reke
ning aan Nederlandse kant bij de wisseling van de wacht in Den Haag werd 
opgemaakt en welke stappen gegeven de uitkomsten van deze rekening 
werden overwogen. Die rekening sloot niet alleen de stand van zaken in de 
onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek in, maar ook de voor
stellen van een zich snel ontwikkelende kracht in het vacuüm van de impas
se in de onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek, namelijk de 
"federalen" onder de Indonesiërs. Op de valreep van het tijdvak-Beel bleek 
dat de Indonesische federatie, gestimuleerd door de deelstatenpolitiek van 
Van Mook in voormalig republikeins territoir, zich ging ontplooien als eigen 
stem in de Indonesische kwestie. De ongemakkelijke reacties in het Neder
landse kamp op deze "federale" toonzetting aan de vooravond van een 
nieuw kabinet bewijzen dat het Nederlands gezag onderkende dat de nega
tie van "his master's voice" door de "federalen" nog wel eens een complice
rende factor in het Indonesische drama kon worden. De volgende kabi
netsperiode zou het gewicht van de "federalen" in de worsteling van Ne
derland met de Republiek om de vormgeving van de nieuwe rechtsorde bij 
de liquidatie van het Nederlands gezag onderstrepen. De "tovenaarsleer
ling" zou zijn eigen weg gaan.

d. Nationale overwegingen, "federale" onrust en internationale bemoeienis: Ne
derland en de Indonesische kwestie bij het einde van de periode-Beel

Naarmate het ogenblik naderde dat in verband met de herziening van de 
Grondwet verkiezingen zouden worden gehouden en een nieuw - zeer 
waarschijnlijk breed geformeerd - kabinet zou aantreden, raakte de Indonesi
sche kwestie in de luwte. De onderhandelingen tussen Nederland en de Re
publiek op basis van het Renville-pakket (bestand en politieke beginselen) 
waren in een impasse geraakt. Het begin juni 1948 ingediende voorstel van 
de Amerikaanse en Australische CGD-leden, Dubois en Critchley, tot door
breking van deze impasse was aan Nederlandse kant niet in behandeling ge
nomen en aan republikeinse kant toegejuicht. Na korte onderbreking van de 
onderhandelingen aan Nederlandse kant hebben de republikeinen eind juli
1948 laten weten ten gevolge van de houding van de Nederlandse delegatie 
inzake het Dubois-Critchley-plan voorlopig niets meer te zien in voortzetting 
van de politieke onderhandelingen. De betrokken partijen hebben in de zo
mer van 1948 geen initiatieven meer ontwikkeld, zodat de door Dubois en 
Critchley zo betreurde impasse in de onderhandelingen in Indië bleef voort
duren. Zeker aan Nederlandse kant waagde men het niet nieuwe initiatieven 
te nemen, die het volgende kabinet konden binden: bij de behandeling van
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het voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op de invoering 
van de nieuwe rechtsorde van het Rijk was immers, zoals al is beschreven, 
door de regering toegezegd dat slechts in dringende aangelegenheden be
slissingen in de Indonesische kwestie zouden worden genomen. Begin juli
1948 heeft minister van Binnenlandse Zaken Witteman (KVP) op een verkie
zingsbijeenkomst even de suggestie gewekt dat het geduld van de regering 
bijna op was en dat door de jongste gebeurtenissen in Indië het gevaar van 
de noodzaak van een nieuw militair optreden niet meer denkbeeldig was, al 
zou de regering hopen dat het zo ver niet behoefde te komen.1513 Witteman 
verwoordde hiermee ongetwijfeld het pessimisme onder politici van zijn po
litieke groepering in de mogelijkheden om een politieke overeenkomst met 
de Republiek te bereiken, zeker als die Republiek in haar aanspraken moreel 
werd gesteund door voorstellen als die van Dubois en Critchley. Maar een 
dwingende noodzaak voor een militaire actie van Nederlandse kant was er 
niet - al waren de tegen de zomer van 1948 toenemende bestandsschendin- 
gen vervelend genoeg - en bovendien moesten enkele ontwikkelingen op 
internationaal vlak worden afgewacht. De Amerikaanse regering heeft het 
bewuste "working paper" van Dubois en Critchley niet als leidraad willen 
overnemen; bovendien zou ook de leiding en mogelijk een deel van de Ame
rikaanse CGD-delegatie worden vervangen. De Nederlandse regering kon 
derhalve hopen de Amerikanen over te kunnen halen het Nederlandse 
standpunt meer recht te doen, hetzij door hun inbreng in nieuwe CGD- 
voorstellen, hetzij in hun directe bemiddelingen in Indië. Het Amerikaans- 
Australische "working paper" had wel door zijn uitgebreid voorstel over de 
invulling van de interimperiode de vraag opgeroepen of Nederland niet zelf 
met een uitgewerkt voorstel tot regeling van de spoedige invoering van een 
interimbestuur voor Indië moest komen om het initiatief weer in handen te 
krijgen. Dat initiatief kon met name nodig zijn om het ongeduld bij het niet- 
republikeinse deel van de Indonesiërs over het uitblijven van een politiek 
akkoord met de Republiek en van het uitzicht op de invoering van een wer
kelijk federaal interimbestuur en daarmee op de uiteindelijke verzelfstandi
ging van Indonesië te beteugelen. De luwte in de Indonesische kwestie aan 
de vooravond van het aantreden van een nieuw kabinet in Nederland en 
nieuwe onderhandelingen met ten dele nieuwe personen is dan ook in Indië 
en in Nederland gebruikt om - bij het inventariseren van de stand van zaken
- te komen tot het uitzetten van enkele lijnen voor het Indië-beleid van de 
volgende kabinetsperiode. Zo lagen er in korte tijd twee ontwerpen voor een 
interimperiode in Indonesië in Den Haag op tafel, die de regering hebben 
gedwongen tot snelheid en een keuze. Een ontwerp was afkomstig van het 
Nederlands-Indische bestuur en een ontwerp was geboren uit het ongeduld 
van een groep "federale" kopstukken. Verder heeft Nederland gepoogd de 
Amerikanen te bewerken om een diplomatieker en als bemiddelaar effectie
ver beleid in Indië te voeren, onder het aanvoeren van de nodige bezwaren 
tegen de gevolgde methode van indiening en de inhoud van het Dubois-
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Critchley-plan. De Nederlandse regering moet de indruk hebben gehad het 
initiatief met de voorbereiding van een wettelijke regeling van het interimbe
stuur voor Indonesië en met de kennelijk succesvolle diplomatieke missie 
naar de V.S. te hebben herwonnen, waarmee een goede nalatenschap voor 
het volgende kabinet achterbleef. De eigenlijke kwestie - het conflict met de 
Republiek - hoopte men dan door "federale" druk en mede door Amerika te 
regisseren CGD-bemiddeling wellicht tot een naar Nederlandse wens gesne
den oplossing te brengen. De vraag kon echter worden gesteld of Nederland 
nog wel veel tijd zou hebben voor en kans zou hebben op de uitvoering van 
een dergelijk scenario, dat ook aan het ongeduld van de internationale ge
meenschap - de Veiligheidsraad liet op 29 juli 1948 van zijn ongerustheid 
over het uitblijven van een oplossing in de Indonesische kwestie blijken - op 
korte termijn tegemoet moest komen. Een aantal bij het geschil in Indonesië 
aan het "front" betrokken Nederlanders hadden daar, bij de wisseling van de 
wacht in Den Haag, zo hun twijfels bij. De aanbevelingen van deze Neder
landers konden geen effect meer hebben op het beleid van het kabinet-Beel, 
al moet Beel zelf nog wel eens aan deze aanbevelingen hebben gedacht toen 
hij in de volgende kabinetsperiode als Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon uitwegen uit de problemen heeft gezocht.

Paternalisme versus Indonesisch nationalisme: de voorstellen voor de interimre- 
geling en de "federale" factor

Het is Van Mook geweest die, als altijd creatief op kritische momenten en 
tegelijk blind voor de eigen bijdrage aan het ontstaan van deze kritische 
momenten, in een brief aan Beel van 6 juni 1948 - derhalve kort voor de eer
der beschreven officiële indiening van het hem al bekende Amerikaans- 
Australische compromisvoorstel en de daaruit volgende gemakkelijk te 
voorziene stappen van beide partijen - aan de vooravond van de verkiezin
gen in Nederland de stand van zaken in de Indonesische kwestie heeft willen 
opmaken en tegelijk suggesties heeft willen doen om in de Indonesische 
kwestie het initiatief te houden. De analyse van de stand van zaken door Van 
Mook hield niet alleen een terugblik vanuit zijn positie op twee jaar Indië- 
beleid ten tijde van het kabinet-Beel in, maar bevatte in de opsomming voor 
de ruimte voor het verdere beleid en de daarvoor geleverde suggesties ook 
een voor de Haagse politici en beleidsmakers beklemmende les: er was nog 
maar weinig tijd en men diende de nodige voorbereidingen te treffen voor 
het geval met de Republiek geen overeenkomst kon worden gesloten. Het 
was een les die Beel toen en later - als opvolger van Van Mook in de functie 
van Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon - ter harte lijkt te hebben geno
men. Anders dan Van Mook echter had uitgetekend - de voorbereiding van 
de federale structuur van Indonesië kon zo nodig met uitschakeling van de 
Republiek ter hand worden genomen, mits de blauwdrukken daarvoor ge
reed lagen -, moest Beel bespeuren dat in dit scenario buiten de waard, na
melijk de internationale gemeenschap onder aanvoering van de V.S., was 
gerekend. De afrekening met de Republiek onder het volgende kabinet,
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waarvoor Beel uiteindelijk het sein heeft gegeven, zou dan ook niet de oplos
sing brengen die Van Mook had voorspeld. Ook de federale factor zou niet, 
zoals al eerder is aangeduid, de betrouwbare kaart zijn, waarop het Neder
landse spel kon worden gebaseerd.

Van Mook constateerde in zijn schrijven aan Beel allereerst dat het verlos
sende woord op de verwachtingen bij de Indonesiërs door de Nederlanders 
niet was gesproken; de duidelijke daad en het ondubbelzinnige standpunt 
waren achterwege gebleven. Nederland had tegenover het enthousiasme, dat 
Van Mook voor een wezenlijk bestanddeel van het jonge nationalisme van 
de Indonesiërs - zeker niet alleen in de Republiek - hield, steeds zorgelijke 
bedachtzaamheid, een legalisme en een complex van voorwaarden gesteld, 
die niemand van de Indonesiërs had kunnen meeslepen. Er waren kansen 
gemist (De Hoge Veluwe-conferentie van 1946) en er was tijd verbruikt 
(tussen parafering en de definitieve ondertekening van het Akkoord van 
Linggadjati), al was daardoor volgens de landvoogd in zijn terugblik de "te 
langzame" evolutie van de geesten in Nederland bevorderd. Daardoor was 
en werd aan de internationale wereld telkens de kans geboden "tot een als 
regel fnuikende inmenging in een conflict", dat volgens Van Mook uiteinde
lijk alleen tussen de partijen zelf afdoende zou kunnen worden opgelost. Ten 
gevolge van dit getreuzel was de samenwerking met de Indonesiërs volgens 
Van Mook een eenzijdige en trage zaak geworden, waarbij slechts geleidelijk 
de voordelen van het door Nederland voorgestane model voor de nieuwe 
rechtsorde bleken. Van Mook signaleerde dat de vormen van die rechtsorde 
nog weinig wortel hadden geschoten in Indonesië. Zo bestond de federatie 
nog steeds niet in uiterlijke vorm, ondanks het optreden van de Voorlopige 
Federale Regering en de vorming van negara's. Een algemene machtigings
wet om die nieuwe regeerwijze in het overgangstijdperk naar buiten te laten 
treden ontbrak nog steeds. Hetgeen zich in Nederland afspeelde rondom de
finitie en vormgeving van de Unie, droeg volgens Van Mook in Indonesië 
slechts bij tot de verdenking dat Nederland zoveel mogelijk het oude Ko
ninkrijk probeerde te redden voor de nieuwe organen zouden zijn ingesteld. 
De gelijkwaardigheid, die Nederland voor de partners in de Unie voorstond, 
werd volgens de landvoogd zelfs bij de "federalen" met argwaan bekeken, 
vanwege het overwicht van Nederland op allerlei terrein. De door Neder
land in dit verband gebezigde terminologie - zelfstandigheid in plaats van 
onafhankelijkheid voor de VSI - gaf naar de mening van Van Mook alleen 
maar voedsel aan deze argwaan. De vrees voor de Unie als superstaat bleef 
volgens hem levend door discussies over de aard van de Unie en de organen 
van de Unie. Men had zijns inziens verzuimd de discussies te richten op de 
Unie als belangengemeenschap van de twee Unie-partners. De suggestie dat 
het in Nederlandse ogen toch vooral ging om het veilig stellen van de Ne
derlandse belangen via de Unie, was dan ook voor de hand liggend. Van 
Mook begreep wel dat een meerderheid moest worden veilig gesteld voor de 
invoering van de nieuwe rechtsorde, maar hij vond dat het beter was ge-
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weest een krachtig en zichzelf rechtvaardigend beleid te voeren zonder de 
volksvertegenwoordiging en de openbare mening mee te laten regeren. Dat 
de Indonesische kwestie, bepaald als deze werd door enkele "zeer eenvou
dige, algemeen-menselijke gegevens en waarden", een wapen was geworden 
in de binnenlandse partijstrijd in Nederland noemde Van Mook "alleronge
lukkigst". De enig juiste benadering van het Indonesische vraagstuk was 
volgens de schrijver van deze brief "een ondubbelzinnige, onvoorwaardelij
ke erkenning van Indonesië als wordende natie en een te goeder trouw aan
geboden samenwerking", die vanzelf alle ingewikkelde problemen zou doen 
oplossen.

Na deze analyse van de Nederlandse missers in de Indonesische kwestie 
sinds 1945, die bij Van Mook zeker niet neerkwam op een "mea culpa", zelfs 
niet voor een klein deel, zoals het opvoeren van de eisen jegens de Republiek 
in het voorjaar van 1947 (gemengde gendarmerie) en de negatie van de Re
publiek na de politiële actie (deelstatenpolitiek; Madoera-affaire; instelling 
Voorlopige Federale Regering), kwam hij te schrijven over de andere kant 
van deze kwestie, de Republiek. Het was hem meegevallen dat de Republiek 
de troepen uit de "pockets" had teruggenomen en de status-quo-lijn had 
aanvaard, maar het verzet van de Republiek tegen de samenwerking met 
Nederland was hem tegengevallen. Dat verzet was volgens hem zeker ge
stimuleerd door het ingrijpen van de Veiligheidsraad en de aanvaarding van 
dit ingrijpen door Nederland. Hij maakte zich geen illusies over de moeilijk
heden die het Nederlandse gezag zouden wachten wanneer na een mogelijke 
verdere militaire actie de ingenomen gebieden gepacificeerd zouden moeten 
worden. De Republiek bleef in de ogen van Van Mook een staat vol wanbe
heer en gezagloosheid, maar de Republiek zou volgens hem niet zo maar 
uiteenvallen. Zijn hoop bleef derhalve gevestigd op de coöperatieve republi
keinen, die volgens hem talrijk genoeg zouden zijn. De gedachte echter dat 
de Republiek in de Nederlandse voorstellen voor de nieuwe rechtsorde ver
nietigd zou worden, daarbij gesteund door de Australiër en vervolgens de 
Amerikaan in de CGD, weerhield deze groep volgens de landvoogd de weg 
naar een oplossing te vinden. Van Mook hield derhalve rekening met de 
mogelijkheid dat de onderhandelingen niets zouden opleveren en Nederland 
zich moest afvragen wat te doen. Hij achtte het mogelijk dat Nederland dan 
voor de noodzaak kwam te staan om in Indonesië één orde te herstellen, 
desnoods met eliminering van de Republiek. Een dergelijke onderneming - 
al dan niet gefaseerd uitgevoerd - kon volgens hem alleen succes vol zijn, 
wanneer tevoren in het federale gebied wijzigingen van staatsrechtelijke aard 
zouden zijn getroffen, die de vrije VSI duidelijk zouden voorspiegelen en de 
koloniale vormen zouden afwerpen. Alleen zo kon worden voorkomen dat 
de buitenwereld - waaronder Van Mook de V.S. bij gebrek aan een heldere 
koers als grootste gevaar inschatte - een actie tegen de Republiek als herstel 
van de koloniale orde met een modern tintje zou zien, alleen zo konden bin
nen Indië bij een actie de coöperatieve elementen achter het beleid worden
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gehouden. Van Mook kwam vervolgens met een serie voorstellen. Er moest 
een echte interimregering komen, bestaande uit de landvoogd met ministers, 
waarbij de landvoogd wel aan het hoofd van de regering stond, maar zijn 
bewind "in rade" zou uitoefenen onder richtlijnen ter bescherming van de 
belangen van het Koninkrijk. De landvoogd bleef in deze opzet van Van 
Mook ondergeschikt aan het opperbestuur, maar zou wel delen van het al
gemeen bestuur toegewezen dienen te krijgen (begroting). Er zou vervolgens 
een volksvertegenwoordiging op basis van negara's en daerahs in het leven 
moeten worden geroepen voor overleg en verantwoording van het beleid. 
Een voorlopige federaal leger, naast wellicht een mobiele federale politie, 
moest op basis van het KNIL de interimregering ter beschikking staan voor 
herstel van orde en veiligheid. Ten vierde moest Nederland een Hoog Com
missariaat voor Indonesië instellen. Op diplomatieke posten van belang 
zouden afzonderlijke ondervertegenwoordigingen van Indonesië moeten 
worden ingericht, die een dubbel contact (met de formele minister én met 
landvoogd c.q. DIRVO) zouden moeten onderhouden. Van Mook had geen 
voorstellen gedaan voor de organisatie van de plebiscieten en voor de sta- 
tenvorming, omdat hij ervan uitging dat die zaken door de door hem voor
gestelde interimregering konden worden opgelost. De landvoogd eindigde 
zijn serie voorstellen met de waarschuwing dat aankondigingen van voor
nemens niet genoeg zouden zijn. Hij riep Beel op de voorbereiding van deze 
noodzakelijke hervormingen niet door te schuiven naar het volgende kabi
net, maar het werk onmiddellijk aan te vatten.1514

Beel ging volkomen akkoord met de zienswijze van Van Mook op de In
donesische kwestie en de daaruit voortvloeiende noodzaak voor het nieuwe 
kabinet binnen de gestelde grenzen de nodige beslissingen te kunnen nemen. 
De verschillende voorstellen voor de interimperiode zouden immers pas 
verwezenlijkt kunnen worden op basis van een wet zoals bedoeld in een van 
de grondwetsartikelen (art. 209), waarover nog in tweede lezing moest wor
den beslist. De concrete voorstellen konden wel onmiddellijk na de kabinets
formatie worden aangekondigd. Van Mook werd gemachtigd tegenover 
vertegenwoordigers van de Republiek en de "federalen" (Bandoeng-confe
rentie) mee te delen dat bevredigende voorstellen voor de interimperiode 
zouden worden gedaan. Van Mook zag wel aankomen dat het allemaal (te) 
lang zou gaan duren, drong aan op spoed en kondigde aan op basis van 
contacten met republikeinen en "federalen" een ontwerp van wet voor het 
bestuur in overgangstijd op te stellen, dat vervolgens door de (buitenge
woon) adviseur van de landvoogd en de Nederlandse onderhandelingsdele
gatie mr. K.L.J. Enthoven naar Nederland zou worden gebracht. Beel, die wel 
voelde dat Van Mook hem ervan verdacht de zaak te veel naar het volgende 
kabinet te verschuiven met alle gevolgen van dien, juichte dit initiatief voor 
het voorbereidend werk voor een regeling van het bestuur in overgangstijd 
toe. "Batavia" kreeg vervolgens officieel vanuit Den Haag te horen dat de 
voorstellen van Batavia betreffende de interimregering zo spoedig mogelijk
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tegemoet werden gezien. Beel was ervan overtuigd dat terstond na de her
ziening van de Grondwet een wetsvoorstel over de bevoegdheden van de 
interimregering moest worden afgehandeld. Wel was hij wat bezorgd dat 
Van Mook de zaak in Indië bij de VFR en de daar aanwezige Negenmannen 
zou voorbakken, voordat de regering in Den Haag kennis had genomen van 
het voorstel.1515 Van Mook, die zeer tevreden was dat "Den Haag" en 
"Batavia" langs dezelfde lijnen dachten, had inmiddels al lang de grote lijnen 
van de door Enthoven op verzoek van enkele "federalen" naar aanleiding 
van de inrichting van de VFR uitgewerkte voorstellen voor de interimrege
ring met daarvoor in aanmerking komende personen doorgesproken, ook 
om er zeker van te zijn dat het initiatief enige kans van slagen zou hebben. 
Zo kon hij Beel berichten dat hij de toezegging van de leden van het College 
van Negenmannen, zover die in Indië vertoefden, had dat de betrokken 
voorstellen snel behandeld zouden worden.1516 In dit kader achtte hij het 
gewenst dat bij het einde van de eerste zitting van de Bandoeng-conferentie 
van de "federalen" namens de regering een verklaring werd afgelegd, dat de 
conferentie zou worden gehoord over een voorstel voor het bestuur in over
gangstijd. De Nederlandse regering ging hiermee akkoord, zodat op 3 juli 
1948 een desbetreffende verklaring is afgelegd met daarin ook de aankondi
ging van een voorlopig vertegenwoordigend lichaam waarmee overigens 
een daartoe strekkende resolutie van de "federalen" zelf werd ontkracht.1517 
Dat het gemis aan een duidelijke aanzet voor een nieuwe bestuursvorm als 
opmaat voor de zelfstandige federatie onder de "federalen" werd gevoeld, 
zoals Van Mook goed had gesignaleerd, bleek uit de zogeheten tweede of 
kleine Bandoeng-conferentie van staatkundige eenheden (Bijeenkomst Fede
raal Overleg) in juli 1948, die eveneens met voorstellen voor de interimperi
ode zou komen, zoals nog zal worden beschreven. Het kwam er derhalve op 
neer dat de voorstellen van Van Mook, wanneer de missie-Enthoven kon lei
den tot versnelde besluitvorming in Den Haag, net op tijd waren om te zor
gen dat Batavia de pas in de Indonesische kwestie kon markeren, zij het be
perkt tot de regeling van het bestuur in overgangstijd. Het essentiële vraag
stuk - de inschakeling van de Republiek in de beoogde federatie in Indone
sië, waarvoor de interimperiode het voorgeborchte moest vormen - werd 
omzeild.

Het in Indië voorbereide wetsontwerp Bestuursregeling Indonesië in 
Overgangstijd kwam begin juli 1948 gereed. De bedoeling was dat dit stuk 
informeel in de Voorlopige Federale Regering zou worden besproken, waar
na het stuk naar Nederland zou worden gebracht en aldaar zou worden toe
gelicht en verdedigd. De Gedelegeerde van het Opperbestuur Neher liet al
vast op 9 juli 1948 aan Beel weten dat hij met het ontwerp tevreden was en 
vond dat het stuk voor regering en Kamers aanvaardbaar was. "Je weet, dat 
ik op een uiterst snelle behandeling aandring, omdat de waardigheid van 
ons Land dat noodzakelijk doet zijn", aldus Neher, die hieraan toevoegde: 
"De internationale peuteraars moeten Nederland's geestesgrootheid en zijn
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rechtsbesef weer leren bewonderen en dat kan, al zijn we dan ook misschien 
wat traag. Het zou fataal zijn voor het respect van onze Indonesische vrien
den en voor ons land, indien we nalatig zouden zijn." Alleen door een 
"daverende" gebeurtenis, zoals met dit voorstel beoogd, kon de Republiek 
volgens hem de wind uit de zeilen worden genomen: maar al te zeer keken 
alle Indonesiërs uit naar de datum van de soevereiniteitsoverdracht.1518 Het 
was een opvatting die het College van Negenmannen, in vergadering in Ne
derland bijeen op 7 juli 1948, eensgezind bevestigde: de toekenning van wet
telijke bevoegdheden aan de pre-federale regering werd urgent genoemd. 
Het ARP-lid Meijerink, wiens groepering altijd het buiten-grondwettelijk 
handelen van de regering in de Indonesische kwestie had gehekeld, was 
zelfs van mening dat die toekenning niet hoefde te wachten op de grond
wetswijziging. De opbouw van de federatie, waarvoor de interimperiode de 
proeftuin moest zijn, had bij een deel van dit College door de ervaringen in 
Indië opgedaan zelfs een hogere prioriteit dan de Unie gekregen, nu gecon
stateerd moest worden dat de Unie-gedachte in Indië vrijwel niet leefde. Het 
doorzetten van de Nederlandse plannen met de Unie kon volgens deze Col
legeleden slechts leiden tot een breuk met de "federalen", zodat men er het 
beste aan deed die zaak naar de RTC te verschuiven en zich te richten op de 
federatie. Tegen deze prioriteitsstelling had het kabinet in Den Haag in zijn 
zitting van 12 juli 1948 niet zoveel bezwaren, maar het nam wel met veront
rusting kennis van de geruchten dat in de omgeving van de landvoogd no
ta's circuleerden, waarin het CvSV-voorstel voor een Uniestatuut en de Unie 
met een eigen competentieveld zoals bepleit door de KVP zonder meer van 
tafel werden geveegd.1519 In Batavia wilde men kennelijk van de voorziene 
rechtsorde het Indische deel - de federatie - door een sprong voorwaarts (de 
regeling van een werkelijke pre-federale regering) redden, waarbij de Unie 
desnoods ontmanteld werd zowel om de "federalen" niet te vervreemden als 
om de Republiek voor de federatie te kunnen winnen.

Op 22 juli 1948 overhandigde Enthoven aan minister Jonkman het werk
stuk uit Batavia voor een wettelijke regeling van het bestuur in Indonesië in 
overgangstijd. Het ontwerp behelsde de eerder aangehaalde door Van Mook 
noodzakelijk geachte hervormingen van het bestuur in Indonesië op korte 
termijn. Zo zou de Federale Interim Regering (FIR) alle oude aan de land
voogd toegekende bevoegdheden krijgen, alsook die welke aan de Kroon en 
de Nederlandse wetgever met betrekking tot Indonesië waren toegekend. De 
FIR zou staan onder een Commissaris Generaal (voorheen: de landvoogd), 
die de ministers zou benoemen en ontslaan. De ministers zouden een minis
terraad vormen, voorgezeten door de uit hun midden gekozen en door de 
Commissaris Generaal benoemde minister-president. Geregeld werd dat de
ze Commissaris Generaal en ministerraad in overleg konden treden, voorge
zeten door de Commissaris Generaal, bijvoorbeeld in geval van gevaar voor 
de belangen, die in onderlinge samenwerking tussen Nederland en Indone
sië moesten worden behartigd. Op het terrein van deze samenwerking en

3406



Par. VII. Mist Nederland voor de tweede keer de kansen op verzoening?

voor de vestiging van de nieuwe rechtsorde, alsook ter voldoening van een 
rechtsplicht van Indonesië of de eisen van rechtszekerheid, kon de Commis
saris Generaal voorstellen doen aan de ministerraad. Afwijzing van besluiten 
van de ministerraad en het doen van genoemde voorstellen zou geschieden 
na overleg met de Gedelegeerden van de Kroon. In overeenstemming met de 
Commissaris Generaal zou de ministerraad de instelling van een Federale 
Interim Vertegenwoordiging moeten regelen na overleg met regeringen of 
vertegenwoordigingen in die gebieden, die bereid zouden zijn tot medewer
king in de voorlopige federale organen. Die voorlopige volksvertegenwoor
diging, waarvan de verschillende bevoegdheden (budgetrecht; medewetge
ving; initiatief; inlichtingen) werden opgesomd, zou bestaan uit vertegen
woordigers van de genoemde gebieden en van minderheden. De minister
raad zou de organisatie en taakvervulling van de buitenlandse dienst van 
Indonesië als deel van de Nederlandse buitenlandse dienst regelen en de 
ambtenaren van die dienst benoemen, alsook de organisatie van de federale 
strijdkrachten regelen, dit alles in overeenstemming met de Commissaris 
Generaal, die overigens opperbevelhebber van de in Indonesië vertoevende 
strijdkrachten zou zijn. Aan de (Nederlandse) Kroon wettelijk toegekende 
bevoegdheden iruzake de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en 
het KNIL werd niet getornd. De genoemde strijdkrachten zouden overigens, 
zolang de federale strijdkrachten nog niet functioneerden, als zodanig optre
den. Na bepalingen over de totstandkoming van de federale wetgeving en 
over de handhaving van de grondwettelijke bevoegdheden van de Neder
landse wetgever of Staten-Generaal inzake Indonesië, volgden nog de nodige 
artikelen over de betrokkenheid van de Commissaris Generaal en minister
raad bij de erkenning van negara en daerah, alsook bij het maken van rege
lingen en voorzieningen voor nog niet zelfstandige of nog niet medewerken
de gebieden.1520

Het voorstel dat Enthoven uit Indië had meegenomen zou een al te zake
lijke inrichting van het interimbestuur voor Indonesië blijken, toen eenmaal 
de voorstellen van de "federalen" in hun Bijeenkomst Federaal Overleg op 
tafel lagen (zie hieronder). De wensen van de BFO gingen zowel uit naar 
versteviging van het Indonesisch element in dat bestuur in de vorm van het 
directorium van Indonesiërs (regering, ten getale van drie personen) boven 
de hoofden van departementen, als naar een aanscherping van het federale 
element in de vorm van een advieslichaam van de regering (de federale 
raad) en een nauwkeurige bepaling van de samenstelling van het vertegen
woordigend lichaam als weerspiegeling van de federatie. Het was aan het 
nieuwe kabinet in Nederland om het voorstel uit Indië te verzoenen met de 
resolutie van de BFO van de "federalen", hetgeen uiteindelijk het definitieve 
ontwerp van wet zou opleveren, dat overigens meer was geënt op het fede
rale wensenpakket dan op de wat al te rechtlijnige voorstellen van Van Mook 
c.s.. Het grote winstpunt van deze exercitie van de staf van Van Mook was 
wel dat onderkend werd dat een eigen Nederlands voorstel voor de inrich-
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ting van het bestuur in overgangsbestuur hoogst noodzakelijk was als ant
woord op de aandrang vanuit de internationale gemeenschap (het Ameri
kaans-Australische compromisvoorstel van juni 1948) en vanuit de Indonesi
sche gemeenschap (de "federalen"). Of de resultaten van al dit werk in de 
vorm van een voorstel tot regeling van het interimbestuur in Indonesië nog 
op tijd zou kunnen komen om een keer ten goede in Indonesië te kunnen 
bewerkstelligen, was zeer de vraag.

Een eerste toetsing van de inzet van het Nederlands(-Indisch) gezag om 
de "federalen" te paaien met het uitzicht op een spoedige regeling van een 
interimbewind, zou plaatsvinden op de al eerder genoemde conferentie van 
de niet-republikeinse gebieden te Bandoeng. Hiervoor is al onder par. Vll.b 
Nederland trotseert de Republiek (Bandoeng-conferentie) en ondervindt problemen 
met het Amerikaanse CGD-lid aangegeven dat "Batavia" een republikeinse te- 
genconferentie heeft geblokkeerd. De grote federale Bandoeng-conferentie, 
op 27 mei 1948 te openen, zou immers plaatsvinden zonder republikeinse 
vertegenwoordiging. De Republiek heeft dan ook - zoals beschreven - ge
protesteerd tegen deze bijeenkomst, hetgeen de CGD tot rapportage ver
plicht heeft. Deze federale conferentie heeft zich allereerst gewijd aan de 
vraagstukken rond de constitutionele structuur van de VSI, waarvoor de 
conferentie zich heeft opgesplitst in afdelingen, die moesten rapporteren 
over de staatkundige, financieel-economische, sociaal-culturele en militaire 
vraagstukken bij de inrichting van de federatie. Begin juli 1948 zou de confe
rentie in verband met de mohammedaanse vasten uiteengaan, waarna ver
der gesproken zou worden over de Unie en de interimperiode. De conferen
tie van deze onder Nederlandse regie bijeengegaarde "federalen" zou het 
Nederlands gezag niet zozeer verrassen met de resultaten van de eigen 
werkzaamheden, die tamelijk moeizaam van de grond kwamen, maar wel 
laten zien dat de "federalen" als Indonesiërs belang hadden bij een zo soepel 
mogelijke overgang naar de nieuwe verhoudingen. De afwezigheid van een 
republikeinse delegatie en het uitblijven van een politieke overeenkomst tus
sen Nederland en de Republiek werden door nogal wat "federalen" op deze 
conferentie betreurd. Ongetwijfeld lagen daar ook de acties van republikei
nen onder de "federalen", alsook de aanwezigheid van het Australische 
CGD-lid Critchley en de republikeinse oud-premier Sjahrir in Bandoeng ten 
tijde van de conferentie aan ten grondslag. Critchley zou het Amerikaans- 
Australische compromisvoorstel aan conferentiegangers hebben aanbevolen 
als een middel om een militaire confrontatie te ontgaan, terwijl Sjahrir samen 
met een groep namens Djocja optredende vrouwelijke propagandisten heeft 
gezorgd dat de republikeinse belangen onder de aandacht van de conferen
tiegangers werden gebracht. Ter conferentie was een zekere haast voelbaar 
om te zorgen dat de interimperiode zo snel en zo goed mogelijk - derhalve 
als opmaat voor een werkelijk federaal Indonesisch bestuur met een geheel 
Indonesië omvattende volksvertegenwoordiging, met vérgaande bevoegd
heden onder marginaal werkend Nederlands gezag - zou ingaan, opdat de

3408



Par. VII. Mist Nederland voor de tweede keer de kansen op verzoening?

voorziene datum van de soevereiniteitsoverdracht (1 januari 1949) zou kun
nen worden gehaald. Zo kwam er een resolutie op tafel met het verzoek om 
de VFR de Bandoeng-conferentie te laten omzetten in een volksvertegen
woordiging. Een tweede resolutie werd voorbereid, die vroeg om de instel
ling van een commissie uit deze conferentie om met de Republiek te gaan 
praten over de aanwijzing van een republikeinse vertegenwoordiging naar 
de omgevormde Bandoeng-conferentie.1521 De Nederlandse regering ging er 
mee akkoord om op deze conferentie een verklaring te laten afleggen, waarin
- naast de aankondiging van de wettelijke regeling van de bevoegdheden 
van de interimregering, zoals door Van Mook verlangd en eerder hiervoor 
beschreven - de instelling van een voorlopig vertegenwoordigend lichaam 
werd aangekondigd, een boodschap die de "federalen" van de zin van hun 
resolutie beroofde en weer eens buiten spel heeft gezet.1522 Het kan de on
vrede over de wijze waarop het door de Nederlanders gedomineerde be
stuur opereerde, alleen maar hebben vergroot. De paternalistische houding 
van dit bestuur bij deze bekendmaking op de conferentie - waarover in Ne
derlandse kring tamelijk laatdunkend werd gerapporteerd1523 - bewees weer 
eens dat dit bestuur, geobsedeerd als het was door het Nederlands- 
republikeins conflict, weinig oog had voor het groeiend belang van de fede- 
ratief-Indonesische stem in de vormgeving van de nieuwe rechtsorde.

Gegeven de impasse in de onderhandelingen tussen Nederland en de Re
publiek alsook de weinig vruchtbare besprekingen op de grote Bandoeng- 
conferentie, die waren blijven steken in veel details, hebben leidende 
"federalen" ter conferentie besloten de hoofden bij elkaar te steken en te ko
men tot concrete voorstellen voor het interimbestuur om op die manier te 
proberen het conflict tussen Nederland en de Republiek op te lossen en de 
federatie daadwerkelijk op korte termijn tot stand te brengen. Gehoopt werd 
het wantrouwen van de Republiek tegen de interimperiode, wanneer die 
maar voldoende kon worden gezien als daadwerkelijk zelfstandig Indone
sisch bestuur onder Nederlandse eindverantwoordelijkheid, te kunnen weg
nemen en de Republiek te kunnen betrekken in de pre-federale regelingen. 
Ook de "federalen" hadden er immers belang bij dat de Republiek, zij het 
langs andere weg dan de Nederlanders tot dan toe hadden aangewezen, als 
hart van de nationalistische beweging en belangrijkste beoogde deelstaat de 
federatieve ordening zou aanvaarden. Het grootste resultaat van de grote 
Bandoeng-conferentie was dan ook dit overleg van de Staatkundige Eenhe
den Conferentie, ofwel de zogeheten kleine of tweede Bandoeng-conferentie, 
later geformaliseerd in de term Bijeenkomst Federaal Overleg (BFO). Was de 
grote Bandoeng-conferentie een vervolg op de conferentie van de 
"federalen" rond de jaarwisseling 1947-1948, de kleine Bandoeng-conferentie 
zette in wezen de lijn van de federale lobby van het Komite Indonesia Serikat 
voort (eerder genoemd in par. V.b in dit hoofdstuk, in: M ilitaire en politieke 
onderhandelingen).1524 Op uitnodiging van de premier van de deelstaat Oost- 
Indonesië, Anak Agung, en van de deelstaat Pasoendan, mr. R. Adil Poeradi-
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redja, voorzitter van de grote of eerste Bandoeng-conferentie, beiden zich 
met hun gebieden en bevolking onder de invloed van de nabije Republiek 
wetend en ook als federale nationalisten niet geheel wars van sympathie 
voor de Republiek, zijn de staatshoofden en premiers van alle Indonesische 
deelstaten en vertegenwoordigers van de staatkundige organisaties (in wor
ding) buiten de Republiek (daerah-besturen; de adviesraad Zuid-Sumatra; 
waarnemers namens Midden- en Oost-Java) op 8 juli 1948 bijeen gekomen in 
Bandoeng om te beraadslagen welke stappen in het kritieke stadium van dat 
moment moesten worden genomen in het belang van de betrokken staat
kundige eenheden in het bijzonder en van Indonesië in het algemeen.1525 
Waar het op neerkwam, aldus de openingsrede van Anak Agung, was dat 
een oplossing moest worden gevonden voor het geschil tussen Nederland en 
de Republiek, wilde de soevereiniteitsoverdracht op de gestelde datum (1 
januari 1949) een feit zijn, dat de onderhandelingen tussen de twee partijen 
ook zaken betroffen die daar niet thuis hoorden en aan de VSI moesten wor
den overgelaten (concreet dacht Anak Agung aan onderhandelingen tussen 
de niet-republikeinse gebieden en de Republiek), dat de Republiek niettemin 
in de federatie moest worden opgenomen, met het oog waarop de federatie 
moest worden geconcretiseerd en de VFR moesten worden hervormd.1526 Op 
basis van suggesties van Nederlandse adviseurs van Oost-Indonesië werd 
door Anak Agung voorgesteld ten spoedigste de VFR te hervormen en bij de 
soevereiniteitsoverdracht nog enkele bevoegdheden voor Nederland te re
serveren (de omgekeerde weg derhalve van de Nederlandse voorstellen tot 
dan toe), zoals op het gebied van de buitenlandse betrekkingen1527 Nadat op 
12 juli 1948 het overleg, in aanwezigheid overigens van een vertegenwoordi
ger van de VFR, was voortgezet, zijn op 15 juli 1948 de nodige conclusies 
vastgelegd in een resolutie met 26 voorstellen, die vervolgens door een de
putatie van de deelstaten aan de landvoogd op 17 juli 1948 zijn aangeboden. 
De BFO had de VFR genegeerd, hetgeen te Batavia kwalijk werd genomen. 
De stemming in Batavia was helemaal bedorven door het met krappe meer
derheid door de BFO aangenomen besluit om de resolutie ook aan de rege
ring in Djocja aan te bieden. Begrijpelijk dat de ontvangst van de BFO- 
delegatie onder aanvoering van mr. T. Bahrioen, directeur van het kabinet 
van het staatshoofd van Oost-Sumatra en voorzitter van de BFO, door Van 
Mook, Abdulkadir en Koets nogal kil is geweest en weinig bevorderlijk voor 
de goede verstandhouding.1528 Van Mook en Neher hebben de delegatie van 
hoofden van bestuursorganisaties, die hun posities volgens hen ontleenden 
aan het centrale gezag, gewezen op de gemaakte fouten. Bahrioen c.s. be
kenden schuld; de delegatie naar Djocja zou niet vertrekken alvorens land
voogd en VFR hun consent zouden hebben gegeven. Van Mook c.s. waren 
niet tegen de gedachte om Djocja te confronteren met de BFO-resolutie en de 
daaraan gekoppelde conclusies - integendeel -, maar wel tegen de wijze 
waarop tot dit besluit buiten de landvoogd en de VFR om was gekomen.1529
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De koele bejegening door het Nederlands gezag in Indië jegens de BFO- 
vertegenwoordiging bij de overhandiging van de BFO-voorstellen heeft toch 
nog verrassend positieve stappen uitgelokt. Voor Abdulkadir namelijk was 
deze ontvangst met zijn kritische toon jegens het werk van de BFO, reden 
een nogal gepikeerde brief naar zijn "baas", de landvoogd, te sturen. Hij 
vond dat de wijze waarop de BFO-delegatie was onthaald, hoezeer de kritiek 
vanuit formeel standpunt bekeken juist was geweest, alleen maar een dom
per op het enthousiasme van de "federalen" kon zijn geweest. Men moest 
volgens Abdulkadir goed zien dat men in de deelgebieden het minderwaar
digheidsgevoel niet alleen tegenover de Republiek, maar ook tegenover Ne
derland en "het Paleis" (de landvoogd c.s.) begon te verliezen. Het zelfstan- 
digheidsgevoel en het kritisch vermogen braken baan. Hij beval dan ook de 
resolutie van de BFO als een origineel Indonesisch werkstuk, dat psycholo
gisch van groot belang kon worden bij de oplossing van het Indonesische 
probleem, met klem ter bestudering aan. Volgens hem diende een delegatie 
van de BFO onverwijld naar Nederland te kunnen reizen om de eigen voor
stellen bij de politici in Den Haag met eigen argumenten te kunnen beplei
ten. "Deze kans, wellicht de laatste kans", mocht niet worden gemist, aldus 
Abdulkadir in zijn opzienbarend schrijven. Neher was kennelijk zo onder de 
indruk van dit betoog, dat hij op 19 juli 1948 aan Beel vroeg om een openlijke 
uitnodiging van een drietal BFO-leden om naar Nederland te komen. Ook 
Van Mook achtte het, ondanks zijn bezwaren tegen het optreden van de 
BFO, gewenst dat de regering liet weten met belangstelling van de resoluties 
kennis te hebben genomen en overleg - na contact met de VFR - met een de
legatie van door de groep van negara's en daerahs aan te wijzen vertegen
woordigers op prijs te stellen. Van Mook toonde nu alle begrip voor het op
treden van de BFO dat hij toeschreef aan het toegenomen ongeduld en ver
lies van vertrouwen in de daadkracht van de Nederlandse regering en haar 
vertegenwoordiging in Indië: "Men voelt zich op een zijspoor gereden en 
mist het uitzicht op een verdere ontwikkeling, die eindeloos schijnt te wor
den vertraagd door het conflict met de republiek en door den invloed van 
den Veiligheidsraad." De resultaten van het overleg van de BFO kwamen 
tenslotte in het algemeen overeen met de lijn van het Nederlandse beleid, 
zoals ook "Batavia" die voor de komende periode gewenst zag, aldus Van 
Mook, die hiermee doelde op zijn eerder aangehaald pleidooi voor de in
richting van een interimbestuur met echte bevoegdheden als opmaat voor 
het federale bestuur van de VSI. Op 28 juli 1948 liet de regering in Den Haag 
weten dat, ofschoon de kabinetsformatie nog geen feit was, de delegatie van 
de BFO welkom was op het door deze verkozen tijdstip.1530 Het kabinet-Beel 
had op de valreep nog een verstandig besluit genomen.

De kleine Bandoeng-conferentie (BFO) was tot haar resolutie gekomen, 
uitgaande van de volgende grondslagen: de vrije en soevereine VSI zouden 
het gehele grondgebied van Nederlands-Indië omvatten (onverminderd het 
bij de overeenkomst van Linggadjati toegekende recht van de bevolking van
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enig gebiedsdeel om anders te beslissen) en een federatie vormen; de be
staande zelfstandige eenheden dienden te worden erkend; het bestaan van 
feitelijk gezag in handen van onderscheiden delen van Indonesië, waaronder 
mede begrepen de Republiek Indonesië, werd geconstateerd; de Nederland
se soevereiniteit werd, zolang de vrije en soevereine VSI niet waren ge
vormd, erkend, evenzo de Renville-beginselen . In de resolutie stond voorop 
dat de Federale Interim Regering op korte termijn als voorloopster van de 
regering van de soevereine VSI in het leven diende te worden geroepen en 
derhalve uit Indonesiërs diende te bestaan. Een Nederlandse Hoge Commis
saris in Indonesië zou voor de interimperiode de taken moeten verrichten, 
die voortvloeiden uit de verantwoordelijkheden ten gevolge van de Neder
landse soevereiniteit in overgangstijd. In Indonesië zouden in de interimpe
riode de volgende organen moeten functioneren: een regering, bestaande uit 
een directorium met presidentiële bevoegdheden van ten minste drie Indo
nesiërs, aangewezen door de gezamenlijke vertegenwoordigers van de rege
ringen der deelgebieden (alsook de adviesraad van Zuid-Sumatra), te be
krachtigen door de Kroon. Gedacht werd bijvoorbeeld aan Abdulkadir, 
Anak Agung en Moh. Hatta. Het uitvoerend orgaan zou bestaan uit een col
lege van hoofden van departementen, genaamd Secretarissen van Staat, be
noemd en ontslagen door het directorium, waaraan zij verantwoordelijk 
zouden zijn. Uit berichten kon worden begrepen dat de conferentie (BFO) er 
zonder meer op rekende dat veel meer Indonesiërs dan in de VFR deel zou
den uitmaken van dit college. De resolutie bevatte ook een duidelijk voorstel 
voor een voorlopige volksvertegenwoordiging van de federatie, waarbij een 
Federale Raad en een Vertegenwoordigend Lichaam werden onderscheiden. 
De Federale Raad, bestaande uit de hoofden van regeringen, dan wel hoof
den van besturen van de deelgebieden (met inbegrip van de adviesraad van 
Zuid-Sumatra), was bedoeld als adviesorgaan. Het direct gekozen Verte
genwoordigend Lichaam zou tot bepaalde grenzen en in bepaalde trappen - 
neerkomend op instelling van districten van zeer ongelijk gewicht - de ver
schillen tussen de deelgebieden tot uitdrukking brengen en een vertegen
woordiging van de minderheden bevatten. Dit Lichaam zou het eigenlijke 
parlement moeten vormen en medewetgevende bevoegdheid en het budge
trecht, alsook het recht van initiatief, amendement en interpellatie krijgen. 
Het Lichaam kon niet worden ontbonden. Bij een conflict met het directori
um over een ontwerp van wet kon het directorium, na instemming van de 
Federale Raad, op eigen gezag tot vaststelling van de betrokken wet over
gaan. Het directorium zou het bewind voeren, waaronder ook werden be
grepen de voorbereiding van een constituante, de vorming van federale 
strijdkrachten, de voorbereiding van de buitenlandse dienst en het voeren 
van de onderhandelingen over de vorming van de soevereine VSI. Er zouden 
Nederlands-Indonesische contactlichamen, van ambtelijk-technisch karakter, 
worden ingesteld om directorium en de Hoge Commissaris van advies te 
dienen op het terrein van de defensie, de buitenlandse, de financiële en de
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De Gedelegeerde van het Opperbestuur in Indonesië, oud-minister L. Neher (5e van rechts), 
en de uit 11 leden bestaande delegatie van de Bijeenkomst Federaal Overleg (BFO) - de zo
geheten Kleine Bandoeng Conferentie -, die de BFO-resolutie nader aan de Nederlandse 
regering zou toelichten, zijn op 4 augustus 1948 per KLM-Constellation uit Batavia op 
Schiphol aangekomen, waar de ministers Jonkman (7e van links) en Götzen (4e van rechts) 
ter verwelkoming aanwezig waren. (Foto ANP)
Samenstelling BFO-delegatie: zie ommezijde.
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Samenstelling BFO-delegatie (zie foto ommezijde):

De delegatie van de Bijeenkomst Federaal Overleg, die op 4 augustus 1948 in Nederland aankwam  
voor besprekingen met de Nederlandse regering en een week in Nederland zou blijven, werd gevormd 
door: M r.T. Bahrioen, directeur van het kabinet van het staatshoofd van Oost-Sumatra en voorzitter 
van de BFO (5e van links); Abdul Malik, hoofd van de dienst van Onderwijs en Eredienst te Palem- 
bang, voorzitter van de Adviesraad van Zuid-Sumatra, leider van de delegatie van Zuid-Sumatra 
naar de Bandoeng-conferentie en vertegemvoordiger van Zuid-Sumatra in de BFO (8e van links); 
mr.A.J. Vleer, secretaris van de federale conferentie te Bandoeng en de BFO (9e van links); Ide Anak 
A gung Gde Agung, m inister-president van Oost-Indonesie, leider van de delegatie van O ost- 
Indonesië in de BFO (3e van rechts); Hamid II, sultan van Pontianak, hoofd van het bijzonder gebied 
West-Borneo, adviseur van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie, leider van de delegatie van 
West-Borneo naar de Bandoeng-conferentie en vertegenwoordiger van West-Borneo in de BFO (2e 
van rechts); R.Adil Poeradiredja, minister-president, tevens minister van Binnenlandse Zaken, van 
Pasoendan (West-Java), voorzitter van de Bandoeng-conferentie en vertegemvoordiger van Pasoendan 
in de BFO ( le  van rechts). De BFO-delegatie bestond verder uit een vijftal adviseurs: G. van Gelder, 
lid van het kabinet van het staatshoofd van Oost-Sumatra, lid van de Oost-Sumatraanse delegatie 
naar de Bandoeng-conferentie en de BFO; mr.J. Hangelbroek, secretaris-generaal voor algemene zaken 
van Oost-Indonesië; mr.R. Moh. Kosasih Poenoanegara, directeur van het kabinet van het staatshoofd 
van Pasoendan, lid van de Pasoendan-delegatie naar de Bandoeng-conferentie en de BFO; J.B. van 
Schendel, assistent-resident t/b van de resident van Riouw, lid van de Riouw-delegatie naar de Ban
doeng-conferentie en de BFO; mr.L. Tielenius Kruythoff, directeur van het kabinet van het staats
hoofd van West-Borneo, lid van de West-Borneo-delegatie naar de Bandoeng-conferentie en de BFO.

3414



Par. VII. Mist Nederland voor de tweede keer de kansen op verzoening?

economische aangelegenheden. Aan de tekst van de resolutie waren conclu
sies toegevoegd, die een meningsverschil tussen de leden van de BFO open
baarden. De vertegenwoordigers van Oost-Indonesië, Bandjar (Zuid- 
Borneo), Kalimantan Tenggara (Zuidoost-Borneo) en Kalimantan Timoer 
(Oost-Borneo), alsook Madoera en Pasoendan wensten vast te houden aan de 
datum van 1 januari 1949 voor de totstandkoming van de soevereine VSI; de 
overige vertegenwoordigers van deelgebieden (te weten: Bangka, Billiton, 
Riouw, Dajak Besar, Kalimantan Barat, Soemetera Selatan, Soemetera Ti
moer) waren van mening dat deze datum eventueel kon worden overschre
den. Het hele stuk loog er niet om: de interimperiode was volgens dit stuk 
een oefenterrein voor het Indonesië van de Indonesiërs en niet - zoals in de 
Nederlandse voorstellen op onderscheiden wijze was geformuleerd en be
doeld - als een oefenterrein voor het Indonesië onder een gemengd team als 
deel van een invloedrijke Unie tussen Nederland en de VSI. Dat de Repu
bliek in de interimperiode werd ingeschakeld, was volgens dit BFO-voorstel 
vanzelfsprekend, zoals ook het soevereine karakter van de VSI vanzelf sprak. 
De deelnemers van de kleine Bandoeng-conferentie hebben bewust een 
voorstel gedaan, dat het voor de Republiek mogelijk zou maken mee te wer
ken aan het interimbewind en derhalve aan de vorming van de federatie.1531 
De "federalen" hadden zich hiermee daadwerkelijk opgeworpen als een 
"derde macht" in de Indonesische kwestie, zoals minister Jonkman had ge
analyseerd. De "federalen" waren echter, zoals Jonkman aan het kabinet uit
eenzette, in hun voorstellen loyaal gebleven.1532

De laatste loodjes van het kabinet-Beel: de "federalen" en de Amerikanen worden 
te vriend gehouden en bewerkt met het oog op het succes van de interimregeling en 
nieuwe onderhandelingen

De ontwikkelingen sedert de indiening van het voor Nederland onaan
vaardbare "working paper" van de CGD-leden Dubois (V.S.) en Critchley 
(Australië) begin juni dwongen de betrokken Nederlandse bewindslieden en 
beleidsmakers tot onontkoombare conclusies: Nederland diende ten spoe
digste een blauwdruk te maken voor het overgangsbewind in Indonesië, die 
in staat zou zijn de "federalen" achter het Nederlandse beleid te houden; met 
de Amerikaanse regering, van doorslaggevend gewicht in de CGD én voor 
het financieel-economisch overleven van het land (Marshall-hulp, waarvoor 
op 2 juli 1948 de bilaterale overeenkomst tussen Nederland en de V.S. werd 
gesloten), moest tot overeenstemming worden gekomen over de verdere 
aanpak van de Indonesische kwestie en de rol daarbij van de V.S. via de 
CGD. Nederland kon zich niet veroorloven de goede relatie met een van de
ze factoren in het Indonesische spel te verspelen, zodat het kabinet-Beel op 
de valreep het nodige "huiswerk" aan de opstelling van stukken en diplo
matieke acties had te doen en moest zorgen voor de nodige vriendelijke ge
baren in deze of gene richting bij de ontvangst van "federale" en Amerikaan
se delegaties in Den Haag. Alleen door vertrouwenwekkende maatregelen, 
zoals in de voorbereiding van de wettelijke basis voor de interimperiode en
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de nadere contacten met de Amerikanen, kon worden voorkomen dat de V.S. 
bij de hernieuwde discussie in de VR over de Indonesische kwestie zich 
openlijk naar het kamp van de tegenstanders van het Nederlandse beleid 
zouden wenden. Deze politiek is op korte termijn succesvol geweest. Het 
bewuste "working paper" kon dank zij de V.S. buiten de discussie in de VR 
worden gehouden. Nederland kreeg nog even de tijd om, in samenwerking 
met de CGD, zelf wegen uit de problemen te vinden. De VR beperkte zich tot 
een oproep aan beide partijen het Renville-pakket uit te voeren.

De voorbereiding van een echte pre-federale regering - iets anders dan de 
door Van Mook in het leven geroepen Voorlopige Federale Regering, die 
weinig meer was dan de Nederlands-Indische regering, uitgebreid met enige 
Indonesiërs - had van alle stappen de hoogste prioriteit. Het was immers het 
enige antwoord op het Dubois-Critchley-plan en op de onrust onder de 
"federalen" over het uitblijven van de nieuwe rechtsorde in Indonesië. De 
impasse in de onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek mocht 
niet het tempo van de vernieuwing van die rechtsorde bepalen. Aan Neder
landse kant werd goed beseft dat hetgeen in Indië in gang was gezet, zowel 
door "Batavia" zelf als door de verontruste federale topfiguren (BFO), er toe 
dwong de "federale" kaart centraal te stellen en de "federale" wensen ten 
aanzien van de interimperiode te honoreren om het Indonesische spel nog te 
kunnen spelen. Ook het College van Negenmannen was zoals aangegeven er 
voor geporteerd om zo spoedig mogelijk bevoegdheden aan de interimrege
ring toe te kennen. Het is niet onmogelijk dat leden van dit College, die in 
Indië moesten beseffen dat de Unie-gedachte vrijwel niet leefde, hebben ge
opperd om aan de opbouw van de federatie zonder meer voorrang te geven 
en de Unie op de achtergrond te plaatsen. De Unie, zoals Nederland die 
wenste, zou wel eens de meest getrouwe "federale" Indonesische vrienden 
van Nederland kunnen doen vervreemden, aldus vatte minister Jonkman in 
het kabinetsberaad van 12 juli 1948 deze visie samen.1533 Jonkman vertolkte 
hiermee zeker niet de visie van Romme, die hoe dan ook aan de gehele con
structie van de voorgestelde rechtsorde, met een "zware" Unie, wilde vast
houden. Romme zag dan ook, toen op 3 augustus 1948 in het College van 
Negenmannen het wetsontwerp Indonesië in Overgangstijd aan de orde was 
gesteld, in de plannen voor een pre-federaal bewind in Indonesië een goede 
kans om de Unie - die in al die plannen geen rol speelde - als constructie vast 
te leggen: hij wilde daartoe verder gaan dan de verschillende voorstellen en 
de VSI als soevereine staat in een voorlopige staatsstructuur - met slechts en
kele beperkingen ten gevolge van de Nederlandse soevereiniteit in de over
gangstijd - tegen 1 januari 1949 daadwerkelijk tot stand brengen, zij het in 
een constructie die de opzet van de latere Unie in zich borg.1534 Deze ge
dachte voor een sprong voorwaarts om de Unie te redden heeft het niet ge
haald, toen de lijnen voor een regeling van het interimbestuur nog in de zo
mer van 1948 bij de wisseling van de wacht in Den Haag moesten worden 
uitgetekend.
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Aan het werk ter voorbereiding van de nodige wetgeving voor de invoe
ring van de bestuurshervormingen in Indonesië - allereerst een wettelijk ka
der op basis van de naar verwachting goedgekeurde herziening van de 
Grondwet, waarbinnen een federaal bestuur in Indonesië kon worden inge
richt - werd in Den Haag in deze zomer namelijk stug doorgewerkt. Aan de 
plannen voor de opzet van de pre-federale regering en de instelling van de 
VSI werd alle voorrang gegeven. Dit paste ook in de strategie bij het Indië- 
beleid van Nederland ten opzichte van de V.S., waarmee ter afwikkeling van 
het Dubois-Critchley-plan een overlegronde was gestart (zie hieronder): om 
invloed te krijgen op de verdere Amerikaanse inbreng in de CGD, diende 
Nederland zelf voorstellen op tafel te leggen die konden getuigen van de se
rieuze wens om het Indonesische volk de nodige vrijheden en rechten te 
gunnen en daarmee de onredelijke houding van de republikeinen konden 
adstrueren. Door snel een blauwdruk voor de invoering van een werkelijk 
pre-federaal bewind in Indonesië gereed te hebben kon Nederland derhalve 
zowel tegenover de internationale gemeenschap als tegenover de ongeduldig 
wordende Indonesiërs de goede wil tot hervorming van het Rijk tonen en 
aldus het initiatief houden.1535 Een man als het waarnemend hoofd van de 
Nederlandse onderhandelingsdelegatie, Elink Schuurman, kon dan wel de 
regeling van een "zwaar" federaal bestuur als prematuur en onjuist be
schouwen, omdat volgens hem de deur zou worden opengezet voor onvol
groeide en snel te ondermijnen constructies, in Den Haag en in Batavia was 
men het er in ieder geval over eens dat alleen langs de weg van een pre- 
federaal bestuur, dat met name aan de "federaal"-Indonesische wensen te
gemoet zou komen, het "constructieve" Indonesië kon worden geplaatst te
genover de "destructieve" richting van de Republiek.1536 De redenering, die 
Van Mook in dit verband koesterde, luidde dat de pre-federale inrichting 
van Indonesië de Republiek dan wel delen ervan zou kunnen doen overha
len zich aan te sluiten dan wel de definitieve breuk tussen "federalen" en de 
Republiek zou kunnen doen bewerkstelligen en een definitieve afrekening 
met de Republiek zou kunnen doen vergemakkelijken.1537 In dit kader was 
de welwillende houding van het Nederlands-Indisch bestuur in nadere be
sprekingen met leden van de BFO en de aansluitende royale ontvangst van 
de BFO-delegatie begin augustus 1948 in Nederland - contacten met de prin- 
ses-regentes, met leden van de regering (leden van het kabinet-Beel, vervol
gens leden van het kabinet-Drees-Van Schaik, waarbij oud-premier Beel en 
oud-minister Jonkman waren uitgenodigd), met het College van Negenman
nen - dan ook als slimme politiek vanzelfsprekend.1538 Evenzo was het lo
gisch dat er naar gestreefd werd om het voorstel dat Enthoven had meege
bracht om te werken en de belangrijkste punten van de BFO-resolutie daarin 
op te nemen. Van Mook en de Voorlopige Federale Regering hadden het 
BFO-initiatief intussen positief gewaardeerd.1539 De "federalen" waren kort
om een factor geworden om rekening mee te houden. De beslissing over de 
uiteindelijke versie van het wetsontwerp Bestuursregeling in Overgangstijd
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en daarmee over de BFO-resolutie werd, vanwege de inmiddels demissio
naire status van het kabinet-Beel, aan het volgende kabinet gelaten.1540

Onder het volgende kabinet (Drees-Van Schaik) is voortgegaan met het 
werk voor de regeling van de interimperiode. De lijn van het vorige kabinet 
werd doorgetrokken, hetgeen inhield dat getracht werd om zo spoedig mo
gelijk aan de Indonesiërs een voorstel te kunnen voorleggen dat als een wer
kelijk voorportaal van de zelfstandige Verenigde Staten van Indonesië zou 
kunnen worden beschouwd. Dit doel kwam te meer voorop te staan, toen 
Soekarno op 17 augustus 1948 zich bij gelegenheid van de viering van de uit
roeping van de Republiek positief uitliet over een Indonesisch interimbe
stuur onder Nederlands opperbestuur, dat op 31 december 1948 ten einde 
zou moeten komen. Bij de coördinatie van de verschillende voorstellen 
moeten de Nederlanders goed beseft hebben dat de "federalen" met hun 
idee voor een ostentatief Indonesisch interimbestuur (het directorium van 
Indonesiërs) sterk tegemoet moest worden gekomen, zodat de Bandoengse 
BFO-voorstellen zoveel mogelijk zijn geïncorporeerd in de Nederlandse 
blauwdruk voor het pre-federale bestuur. Natuurlijk werd aan Nederlandse 
kant ervoor gewaakt dat aan de uiteindelijke Nederlandse soevereiniteit in 
de overgangstijd geen afbreuk werd gedaan, dat gold zowel voor de aandui
ding van de hoogste vertegenwoordiger van de Kroon als voor diens be
voegdheden. In de eerste versie van het wetsontwerp was ook nog sprake 
van het voortdurende overleg tussen de Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon en de federale interimregering over de Unie en van de instelling van 
paritair samengestelde Nederlands-Indonesische contactorganen als voorge
borchte voor die Unie.1541 Het door een man als Enthoven gevreesde katho
lieke drijven in de Indonesische kwestie leek ten dele te zijn neergeslagen in 
deze versie, die overigens was toegesneden op de in Nederland herhaaldelijk 
gestelde grenzen.1542 Eind augustus 1948 kon aan de heropende eerste of 
grote Bandoeng-conferentie het ontwerp van wet Bestuursregeling Indonesië 
in Overgangstijd worden voorgelegd, dat vervolgens op de conferentie in de 
Trèveszaal in Den Haag van 17 september tot 10 oktober 1948 tussen de Ne
derlandse regering en vertegenwoordigers van het Nederlands-Indische be
stuur (Gedelegeerde van het Opperbestuur, VFR) en van de grote Bandoeng- 
conferentie en de BFO nog eens aan een nadere beschouwing is onderwor
pen. Moest de datum van 1 januari 1949 voor de volledige overdracht van de 
Nederlandse soevereiniteit aan Unie en VSI worden losgelaten, de uiteinde
lijke uitkomst van dit overleg leek een royaal gebaar in te houden jegens de 
Indonesiërs. De meest opvallende veer, die de Nederlanders uiteindelijk in 
de definitieve versie zouden laten terwille van de "federale" factor, was de 
genoemde koppeling tussen deze interimregering en de Unie-opbouw. Ver
wijzingen naar het inmiddels toegevoegde hoofdstuk XIV van de Neder
landse Grondwet werden uiteindelijk voldoende geacht om het kader van de 
nieuwe rechtsorde aan te houden: openlijke en in Indonesië - zeker bij de 
Republiek - moeilijk liggende verwijzingen naar de Unie-constructie moesten
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Kort na hun aankomst in Nederland hebben de leden van de delegatie van de Bijeenkomst 
Federaal Overleg (BFO) op 6 augustus 1948 in het ministerie van Binnenlandse Zaken in 
Den Haag een persconferentie gehouden. V.l.n.r.: Abdul Malik, voorzitter van de Advies
raad van Zuid-Sumatra; Hamid II, sultan van Pontianak, hoofd van het bijzonder gebied 
West-Borneo; mr.T. Bahrioen, directeur van het kabinet van het staatshoofd van Oost- 
Sumatra, voorzitter van de BFO; mr.A.J. Vleer, secretaris van de federale conferentie te Ban
doeng en van de zogeheten kleine Bandoeng-conferentie, de BFO; R. Adil Poeradiredja, 
voorzitter van de Bandoeng-conferentie; Ide Anak Agung Gde Agung, minister-president 
van Oost-Indonesië. (Foto ANP)
Voorzitter en ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie, Raden Abdul
kadir Widjojoatmodjo respectievelijk jhr.mr.H.F.L.K. van Vredenburch, over het belang van 
het BFO-initiatief respectievelijk de waarde van de coöperatieve of federale factor in Indië: 
zie ommezijde.
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De coöperatieve of federale factor in Indië beoordeeld door een Indonesiër en een Nederlander (zie foto 
ommezijde):
"Voor ons ligt het resultaat van het moeizame moefakatten (tot overeenstemming komen) van de In
donesiërs, die bereid zijn  met ons samen te werken, in het besef van hun verantwoordelijkheid. Van 
Indonesiërs, die menen dat het de Nederlanders en de Djocja republikeinen niet zal gelukken langs de 
gevolgde methode met de C.G.D. tot een oplossing te komen. Van Indonesiërs, die menen nu een derde 
macht te vormen, de enige macht, die in staat is beide partijen tot elkander te brengen langs vreedza
me weg. Een derde macht, die zich hier thuis voelende, de rol w il spelen van bemiddelaar, die van het 
conflict een binnenlands, intern vraagstuk wil maken." (Uit: Secretaris van Staat van Algemene Za
ken, Abdulkadir Widjojoatmodjo, aan It.-gouverneur-generaal Van Mook, 18 ju li 1948, in: Droogle
ver XIV, nr.217, p.376)

"Overigens raak ik er meer en meer van overtuigd dat niemand in deze streken (Ambon is wellicht 
een uitzondering), of het moet hier en daar een djongos zijn , op ons gesteld is. Het verschil tussen 
Indonesische medestanders en tegenstanders is dat de eersten inzien dat zij het land zonder ons niet 
kunnen besturen." (Uit: Den Haag antwoordt niet. Herinneringen van Jhr.Mr.H.F.L.K. van 
Vredenburch, p.293, dagboek van Van Vredenburch van 31 oktober 1947).
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worden vermeden. De eerder genoemde door Romme uitgedragen visie om 
de interimregeling aan te grijpen voor de bevestiging van de Unie-con
structie had slechts een flauwe afspiegeling gevonden. De bezwaren van Van 
Mook tegen de al te grote toegevendheid aan de "federalen", waardoor een 
effectief bestuur volgens hem werd gefrustreerd, waren slechts ten dele ge
honoreerd: voor Van Mook was dat een reden om - naast de onvrede over de 
wijze waarop de nieuwe minister van O.G., de KVP-er Sassen, hem halver
wege augustus 1948 al van zijn aanstaande vervanging op de hoogte had ge
steld - zijn ontslag te vragen.1543 De aanpassing van het oorspronkelijke 
voorstel aan de nadere Indonesische wensen moest ook de ergernis van 
Amerikaanse zijde over de inhoud ervan, die de betrokken Amerikanen 
weinig geschikt vonden als brug naar de Republiek, wegnemen; dat de Ne
derlanders het wetsvoorstel niet met de Amerikanen hadden besproken, al
vorens het stuk ter bespreking aan allerlei groepen voor te leggen - zoals Van 
Kleffens nog eind juli 1948 had aanbevolen -, kon niet meer worden rechtge
zet en is de Nederlanders betaald gezet in de wijze van presentatie van het 
hieronder te vermelden Cochran-plan.1544 De haast, die de Nederlandse re
gering oorspronkelijk heeft gehad met de indiening van een voorstel voor de 
interimperiode (het zogeheten plan-Sassen), is verzand. Pas op 18 december 
1948 werd officieel het besluit op de voorlopige regeling van het bewind in 
Indonesië uitgevaardigd (Besluit Bewind Indonesië in Overgangstijd, het zo
geheten BlO-besluit), Stbl. 1.544, op basis van de inmiddels tot stand geko
men Noodwet Indonesië (in de zin van art. 210 GrW betreffende de bewind- 
voering in Indonesië in overgangstijd) van 29 oktober 1948, Stbl. 1.461.

Ter completering van de hiervoor gegeven schets van de initiatieven uit 
Indië als bijdragen aan een spoedige regeling van het interimbestuur in In
donesië zij hier in grote lijnen de opzet van het BlO-besluit geschetst. Het 
hoogste gezag kwam te berusten bij de Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon (HVK), waarmee de soevereiniteit van Nederland in de overgangstijd 
werd onderstreept. Als federale organen werden onderscheiden: een federale 
regering, bestaande uit drie Indonesiërs, te benoemen en te ontslaan na 
overleg met de HVK door een college van de hoogst verantwoordelijke 
functionarissen van de regeringen en besturen van de deelgebieden of hun 
daartoe gemachtigde vertegenwoordigers, bekrachtigd door de Kroon; een 
federale raad, bestaande uit door de regeringen dan wel de besturen van de 
deelgebieden aan te wijzen afgevaardigden, wier beraadslagingen in nader 
te bepalen gevallen zouden worden bijgewoond door stemhebbende verte
genwoordigers van de minderheidsgroepen; in overeenstemming met de fe
derale raad zou de federale regering de samenstelling, vereisten en beëdi
ging regelen van het federaal vertegenwoordigend lichaam, waarin de deel
gebieden (2-10 afgevaardigden per gebied) en de minderheidsgroepen zou
den zijn vertegenwoordigd en dat zou worden uitgerust met medewetge
ving en het recht van initiatief en van amendement; de secretarissen van 
staat waren belast met de leiding van de departementen van algemeen be-
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stuur en vormden een raad onder leiding van een lid van de federale rege
ring. Enkele gevoelig liggende zaken waren in dit besluit aangesneden. Zo 
was de federale regering bevoegd om, in overeenstemming met de HVK, een 
buitenlandse dienst van Indonesië voor te bereiden en zo nodig ter betere 
behartiging van de belangen van Indonesië personen te benoemen ter deta
chering bij de Nederlandse buitenlandse diensten. De federale regering re
gelde in overeenstemming met de HVK organisatie en taakvervulling van de 
federale strijdkrachten. Zolang die er nog niet waren, zou die taak worden 
waargenomen door de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en het 
KNIL. De HVK oefende het opperbevel over de in Indonesië aanwezige 
strijdkrachten uit. De HVK stelde deze strijdkrachten ter beschikking van de 
federale regering ten behoeve van de handhaving van recht en inwendige 
veiligheid. Verder werd bepaald dat de federale regering de begroting in 
overeenstemming met de HVK zou vaststellen. De HVK kon met het oog op 
de belangen van de onderlinge samenwerking tussen Indonesië en Neder
land schorsend optreden dan wel voorstellen doen. Bij conflicten tussen fe
derale regering en HVK was beroep mogelijk op de Kroon. Bijzondere bepa
lingen werden onder meer getroffen op het terrein van de vrijheid van gods
dienst, de nog niet zelfbeschikkingsrijpe gebieden en de inspraak van fede
rale organen bij voorstellen die geheel Indonesië zouden betreffen. In de 
overgangsbepaling werd gesteld dat de Kroon voorzieningen kon treffen 
voor de gebieden die op dat moment onder controle van de Republiek ston
den; de inpassing in het federaal bestel ervan zou door de Kroon worden ge
regeld in overleg met de vertegenwoordigers van de bevolking van de ge
bieden die tot samenwerking in het federaal bestel bereid waren.

De afkondiging van het BlO-besluit, dat kan worden gezien als de afslui
ting van het laatste initiatief uit de periode-Beel, geschiedde echter op een 
moment dat niet meer kon worden gehoopt op de mogelijkheid met behulp 
van dit besluit vreedzaam de Republiek in het federale bestel te lokken. Het 
BlO-besluit leek nog slechts te kunnen dienen als richtsnoer voor de inrich
ting van Indonesië na de uitschakeling van de Republiek, waarvoor het start
schot werd gegeven in de nacht van 18 op 19 december 1948. De Indonesi
sche kwestie raakte na deze tweede politiële actie in een stroomversnelling, 
waarin het BlO-besluit geen enkele rol meer kon spelen. Het draagvlak voor 
de doorvoering van dit besluit zonder de Republiek was namelijk komen te 
vervallen, toen de steun van de meeste "federalen" voor deze opzet gelijk op 
met de wensen in de internationale gemeenschap hiervoor bleek te ontbre
ken. Het BlO-besluit heeft dan ook geen uitvoering en geen wettelijke afron
ding, zoals vereist door de Noodwet Indonesië, gevonden. Uiteindelijk heeft 
de soevereiniteitsoverdracht plaatsgevonden zonder interimperiode, waar
mee ook deze in de periode-Beel ingeslagen weg was doodgelopen.1545

Naast de voorbereiding van de regeling voor het overgangsbestuur in In
dië, zoals die door initiatieven uit Indië zelf was gestimuleerd, had de rege
ring in Den Haag een tweede zaak in de zomer van 1948 voor het aantreden
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van het nieuwe kabinet onder handen, te weten de bewerking van de Ame
rikaanse regering ter afwikkeling van het Dubois-Critchley-plan. Nadat was 
bericht dat men op het State Department - na het conflict met Nederland 
over het genoemde plan - bereid was de gehele zaak nog eens te bekijken, 
heeft de regering in Den Haag beslist dat zo spoedig mogelijk in Washington 
de bezwaren tegen het "working paper" aan de hand van een nota zouden 
worden uiteengezet. Op 1 juli 1948 vertrok de raadadviseur van het ministe
rie van Buitenlandse Zaken, mr. N.S. Blom, met dit doel naar Washington. 
De door hem samengestelde en op het State Department overhandigde nota 
stelde het formele bezwaar tegen de handelwijze van de CGD - die buiten 
haar boekje zou zijn gegaan door zich niet te beperken tot het verlenen van 
goede diensten ter oplossing van het politieke geschil op Java, Sumatra en 
Madoera, maar zich uit te laten over de gehele nieuwe rechtsorde - voorop. 
Vervolgens werd ingegaan op de kwesties die volgens de Nederlandse rege
ring met het "working paper" geheel verkeerd waren uitgedacht, zoals de 
voorstellen tot toelating van de Republiek tot de Voorlopige Federale Rege
ring, met de mogelijkheid om zonder wettelijke basis bevoegdheden aan de
ze regering over te dragen; de suggestie om de Republiek de haar niet toe
komende zaken zo nodig aan deze VFR in plaats van aan de soevereine 
macht te doen afstaan; het plan om het statuut van de Unie over te laten aan 
de RTC en niet af te handelen als een annex aan de overeenkomst met de 
Republiek. Daarnaast wees deze nota-Blom op de sedert de politiële actie 
veranderde territoriale begrenzing van de Republiek en op de aanspraken 
van de nieuw ontstane zelfstandige eenheden, die haaks stonden op hetgeen 
in het "working paper" werd gesteld over de Republiek en haar zeggenschap 
over Java, Sumatra en Madoera. Vandaar de voor Nederland zo vitale kwes
tie van de plebiscietregeling, zoals op de Renville afgesproken. Pas na bepa
ling van de zelfstandige gebieden en het herstel van rust en orde en de nodi
ge vrijheid kon volgens de Nederlandse visie een constituerende vergade
ring worden gekozen. In dit kader achtte de nota-Blom de door het "working 
paper" voorgestelde tijdslimiet onjuist. De Nederlandse regering was niet 
van plan om, zoals het "working paper" had voorgesteld, vrijwel alle be
voegdheden als soeverein over te dragen aan de nieuwe VFR, bijvoorbeeld 
inzake de inzet van de strijdkrachten bij de bescherming van de bevolking. 
De Nederlandse regering wenste hoe dan ook vast te houden aan de eenmaal 
gegeven beloften aan de Indonesische bevolking. Blom had daarnaast een 
memorandum opgesteld over de mogelijkheden om voortgang te maken met 
de staatkundige opbouw van Indonesië, dat eveneens aan de Amerikanen is 
overhandigd.1546

Dat de Amerikanen op het State Department niet erg onder de indruk wa
ren van de argumenten die aan Nederlandse kant schriftelijk en mondeling 
naar voren werden gebracht, werd snel duidelijk. De Nederlandse argumen
ten konden nog zo logisch zijn vanuit de premisse van de Nederlandse soe
vereiniteit en de gemaakte afspraken te Linggadjati en op de Renville, voor
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de Amerikanen kwam het er op aan een oplossing op korte termijn te berei
ken. Blom moest in de eerste gesprekken met een in Den Haag werkzame 
Amerikaanse diplomaat bemerken dat men het niet realistisch vond te ver
wachten dat de Republiek al haar attributen zou opgeven en een opbouw 
van de federatie zonder Republiek mogelijk zou zijn.1547 Toch was het over
leg van Blom, in gezelschap van Van Kleffens, met Undersecretary of State 
Lovett en een groep ambtenaren van het State Department op 13 juli 1948 
zeer plezierig verlopen. De Amerikanen lieten weten het te betreuren dat 
men zich niet volledig solidair met Nederland had kunnen opstellen, van
wege de rol van de V.S. als neutrale derde in de CGD. Lovett gaf toe dat de 
Amerikaanse regering in de Indonesische zaak voor een onaangename taak 
stond en dat men nog niet zo gauw wist hoe de problemen konden worden 
opgelost. Het State Department was bereid te bevorderen dat er een nieuw 
"working paper" door de V.S.-delegatie in de CGD aan de orde zou worden 
gesteld, dat de instemming zou moeten hebben van alle CGD-leden en 
waarover tevoren met de Nederlandse en republikeinse delegaties overleg 
zou moeten zijn gepleegd. Aanvaard werd dat bij mislukking van deze po
ging Nederland zonder Republiek zou voortgaan met de opbouw van fede
ratie en Unie. De V.S.-delegatie zou dan ook de republikeinse regering op de 
urgentie van deze laatste kans op een oplossing wijzen. Tevens werd een 
tijdschema opgesteld, waarbij ervan werd uitgegaan dat eind september 1948 
een politiek akkoord tussen beide partijen in Indië op tafel zou liggen.154® 
Voor de doorvoering van de Amerikaanse plannen voor de aanpak van de 
Indonesische kwestie stond een nieuwe bemanning van de CGD-delegatie 
gereed: de nieuwe delegatie zou worden geleid door H. Merle Cochran, in
specteur van de Amerikaanse buitenlandse dienst in Europa met een lange 
consulaire ervaring in Europa en Amerika. Diens enige ervaring met Azië 
was de vervulling van een regeringsopdracht in 1941 in China. De Neder
landers waren wat teleurgesteld over deze "dark horse", zoals Van Kleffens 
hem kenschetste, een "maan-achtige figuur" die met ontleend licht zou schij
nen en die weinig kennis had van land en volk van Indonesië. Wellicht kon 
het lichte kaliber van deze man worden goedgemaakt door de hem toege
voegde en ingewerkte State-ambtenaar J.W. Scott, maar Van Kleffens zag het 
toch somber in. De Amerikanen waren echter van mening dat Cochran ein
delijk de goede man op de juiste plaats was.1549 De eerste kennismaking in 
Nederland en vervolgens in Nederlands-Indië met de nieuwe Amerikaanse 
CGD-delegatieleider is zeker meegevallen. Dat de nieuwe bemanning van de 
Amerikaanse CGD-delegatie eerst langs Nederland zou reizen voor bespre
kingen, alvorens in Indië aan het werk te gaan, was overigens in Washington 
met de Nederlanders (missie-Blom) afgesproken. De Nederlandse bezwaren 
tegen de handelwijze van de vorige Amerikaanse CGD-delegatieleider, Du
bois, leken hiermee door het State Department te zijn gehonoreerd. Afge
wacht moest worden of ook aan de Nederlandse bezwaren tegen de inhoud 
van het Dubois-Critchley-plan, waarvan het State Department officieel geen
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afstand had genomen, zou worden tegemoet gekomen. Het gevaar bleef dat 
Nederland toch weer hetzelfde gerecht, zij het misschien wat beter geser
veerd, voorgezet zou krijgen. Het kabinet onderkende deze gevaren wel en 
zag er reden in om het nodige werk ter voorbereiding van het voorstel voor 
de interimperiode met des te meer ijver voort te laten zetten. Minister Jonk
man was toch zeer tevreden over de resultaten van de missie-Blom.1550 Met 
het gedane aanbod leek Amerika rekening te willen houden met het kleine 
Nederland.

In het overleg tussen leden van de regering (Beel en Jonkman) en het Col
lege van Negenmannen op 20 juli 1948, waaraan Blom en Van Vredenburch 
deelnamen, werd het Amerikaanse aanbod gewogen teneinde de regering in 
staat te stellen een beslissing over het Amerikaanse aanbod te nemen. Zowel 
Romme als Van der Goes van Naters meenden dat het voordeel van Neder
land bij een Amerikaans via de CGD te leiden initiatief sterk afhing van de 
vraag of Nederland in de gelegenheid zou zijn het door de Amerikanen te 
produceren nieuwe voorstel zodanig te beïnvloeden dat dit geen voor Ne
derland onaanvaardbare punten zou bevatten. Dan zou namelijk het voor
deel kunnen zijn dat de CGD op Amerikaans initiatief met een voorstel zou 
komen in plaats van Nederland zelf. De moeilijkheid school natuurlijk in de 
inschatting van het gedrag van de Amerikanen gezien hun rol als neutrale 
derde in de CGD. Van der Goes had dan ook zo zijn twijfels of de toegezegde 
Amerikaanse druk op de Republiek ten gunste van een voor Nederland aan
vaardbaar plan veel zou uithalen. Van Vredenburch voorspelde in dit ver
band dat de Republiek de Amerikanen altijd het eerder gelanceerde Dubois- 
Critchley-plan zou voorhouden in reactie op een minder vérgaand nieuw 
voorstel. Vandaar dat Van der Goes de vraag aan de orde stelde of Neder
land niet op voorhand enkele van de zogeheten onaanvaardbare punten toch 
zou moeten heroverwegen. Zo was gebleken dat de Republiek de volledige 
Nederlandse soevereiniteit in de overgangstijd niet kon aanvaarden en dat 
de Amerikanen de Nederlandse houding op dit punt tamelijk formalistisch 
vonden. Moest Nederland dan toch aan deze zaak vasthouden, zo vroeg hij 
zich af. De minister van O.G. verschool zich achter het voorstel van de BFO 
om aan te geven dat hetgeen Nederland wenste spoorde met de zienswijze 
van een deel van de Indonesische bevolking. Van Vredenburch, die juist me
de verantwoordelijk was geweest voor de aanscherping van de interimperi
ode in de verstreken onderhandelingsperiode als het juk waaronder de Re
publiek moest bukken, was van mening dat Nederland met de voorstellen 
voor een interimperiode al royaal genoeg was. Dat was kennelijk zeker de 
overtuiging van Tilanus, die vond dat Nederland de Amerikanen moest la
ten weten dat noch van hen noch van de CGD verdere initiatieven werden 
verwacht. Hij vreesde namelijk dat, indien Nederland het Amerikaanse aan
bod aannam, de Amerikanen ook druk op Nederland zouden kunnen uitoe
fenen om bepaalde zaken te slikken. Beel onderkende dit door Tilanus op
geworpen bezwaar tegen het Amerikaanse aanbod, maar hij achtte het bij-
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zonder moeilijk dit aanbod af te wijzen. Het oud-PvdA-Kamerlid Logemann 
zag een mogelijkheid om aan de bezwaren tegen het Amerikaanse aanbod 
tegemoet te komen door bij de aanvaarding ervan te stellen dat een nieuw 
voorstel van bepaalde beginselen moest uitgaan en rekening moest houden 
met bepaalde in Indië levende wensen (BFO). Of het zou lukken de Ameri
kanen bij de uitvoering van hun aanbod aldus binnen de "touwen" van de 
Nederlandse politiek aanvaarde grenzen voor de nieuwe rechtsorde te hou
den, was maar zeer de vraag, zoals kennelijk met name het KVP-Kamerlid 
Sassen, de latere minister van O.G., zich goed realiseerde. Hij vreesde dat de 
Amerikanen, wilde hun initiatief niet bij voorbaat tot mislukking gedoemd 
zijn, wel met vérgaande voorstellen bij de Republiek moesten aankomen. 
Deze voorstellen zouden dan weer voor de Nederlanders te ver gaan, waar
door weer een nieuwe impasse zou ontstaan. Noch Jonkman noch Blom wa
ren van mening dat de Amerikanen op deze wijze op het oude "working pa
per" zouden terugvallen.1551

De regering heeft uiteindelijk het Amerikaanse aanbod geaccepteerd bin
nen de grenzen zoals die in het overleg met het College van Negenmannen 
waren getrokken: het Amerikaanse voorstel zou in de voorbereidende fase 
slechts als een "oral note" kunnen worden opgevat; een "working paper" op 
deze basis was slechts mogelijk, nadat beide partijen na de nodige voorbe
reiding daarom hadden verzocht en de CGD over de inhoud ervan unani
miteit had bereikt; aan beginselen als de Nederlandse soevereiniteit in Indië 
en zoals vastgelegd in de grondwetsvoorstellen diende te worden vastge
houden, evenzo aan de samenhang tussen de regeling van de interimperiode 
en de inhoud van het beoogde politieke akkoord met de Republiek; met de 
wensen van de Bandoeng-conferentie, voor zover aanvaard, moest rekening 
worden gehouden. De Nederlandse regering beloofde van haar kant door 
wetgevende maatregelen op controversiële punten niet vooruit te lopen, zo
lang binnen de gestelde termijn van twee maanden het werkplan kans van 
slagen zou hebben.1552 Van Mook was in deze instructie voor Washington tot 
zijn grote ergernis niet gekend. Hij voorspelde dat - nu arbitrage door de V.S. 
de facto was geaccepteerd - afwijzing van een voor Nederland niet gunstig 
(nieuw), op Amerikaans initiatief geboren "working paper" buitengewoon 
moeilijk zou zijn. De tijdslimiet veroordeelde Nederland volgens hem tot 
enige maanden nietsdoen, waarvan de Republiek zou kunnen profiteren. Hij 
adviseerde trouwens de Nederlandse regering geen eigen eindvoorstel voor 
de oplossing van de Indonesische kwestie te formuleren, voordat Ameri
kaanse voorstellen op tafel lagen. Beel antwoordde Van Mook dat in de be
zwaren tegen het Dubois-Critchley-plan met de opmerkingen uit Indië reke
ning was gehouden en tegenover de Amerikanen niet op de inhoud van de 
verdere onderhandelingen was ingegaan. Er was dus niets "weggegeven" 
aan de Amerikanen.1553

De laatste dagen van het demissionaire kabinet-Beel werden onder meer 
besteed aan de ontvangst van Cochran in Den Haag. Op 3 augustus 1948
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vond een gesprek plaats tussen Cochran en Beel, Jonkman en Van Boetze
laer. Het gesprek ging voornamelijk over de procedure bij de verdere Ame
rikaanse stappen, zoals Nederland die kon aanvaarden. Cochran heeft zich 
in de door Nederland aangegeven begrenzingen kunnen vinden en er goede 
nota van genomen. Het was hem verder duidelijk dat de tijdslimiet, die Ne
derland had gesteld, moest worden aangepast aan het optreden van het 
nieuwe kabinet en de dan te nemen beslissingen. Naast ontmoetingen met 
betrokken bewindslieden afzonderlijk en met een man als Van Vredenburch, 
werd Cochran nog over enkele bijzondere aspecten van de Indonesische 
kwestie ingelicht en van de nodige schriftelijke stukken voorzien. Zo werd 
hij op 4 augustus 1948 door enkele ambtenaren ingelicht over de subversieve 
activiteiten van de Republiek, in het bijzonder over de communistische drei
ging in dit verband.1554 Inmiddels was de landvoogd in Indië, op grond van 
de nodige aanwijzingen over verbindingen tussen communisten in Malakka 
en TNI-leden op Sumatra, tegen communistische activiteiten opgetreden, al 
was dit feitelijk beperkt tot het door Nederland gecontroleerde gebied.15® 
Op het State Department was men onder de indruk geraakt van de commu
nistische gevaren in geheel Azië - al was men niet onmiddellijk overtuigd 
van de identificatie tussen Republiek en communisme -, zodat dit thema 
naar men in Nederland kon vermoeden een welwillend oor bij Cochran zou 
kunnen vinden.1556 In de Nederlandse visie op de communistische dreiging 
in en rondom Indonesië nam overigens ook Australië een prominente plaats 
in, aangezien het Labour-bewind aldaar onder druk zou staan van commu
nistische agitatie vanuit de vakbeweging. De boodschap die van Nederlands 
kant aan Cochran werd gegeven, was duidelijk: de republikeinen en de 
Australiërs kon je maar beter niet vertrouwen.1557 Ook werden met Cochran 
besprekingen gevoerd over de financieel-economische kant van de Indonesi
sche kwestie, onder meer door minister Götzen en leden van zijn staf, en 
over de kwestie van de interimperiode, waarbij Blom en Enthoven present 
waren. Verder kon Cochran kennis maken met leden van de BFO-delegatie, 
onder wie Anak Agung, alsook met het Belgische lid van de CGD, Herre
mans. Van Boetzelaer bood ten afscheid Cochran een diner aan, waar de mi- 
nister-president, enkele ministers en Kamerleden - leden van het College van 
Negenmannen - aanzaten. Op 6 augustus 1948 vertrok Cochran naar Indië. 
De Amerikaan had een goede indruk achtergelaten als een rustig en bezon
ken man, zeer direct in zijn optreden en kennelijk vastbesloten niet dezelfde 
weg op te gaan als zijn voorgangers.1558

Met het afscheid van Cochran nam het kabinet-Beel ook afscheid van de 
besognes van de Indonesische kwestie: een dag later werden de portefeuilles 
overgedragen aan het nieuwe KVP-PvdA-CHU-VVD-kabinet Drees-Van 
Schaik. Dit kabinet zou spoedig met de concretisering van het Amerikaanse 
aanbod worden geconfronteerd. Zowel de door de Amerikanen gehanteerde 
methode bij de indiening van hun voorstel ter oplossing van de Indonesische 
kwestie als de inhoud van dit voorstel vielen ietwat anders uit dan aan Ne-
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derlandse kant gezien de toezeggingen mocht worden verwacht en wellicht 
tegen beter weten in is gehoopt. Zo is het plan van Cochran op 10 september 
1948 zowel aan de Nederlanders als tegelijkertijd aan de republikeinen voor 
commentaar voorgelegd. Van een afzonderlijke mogelijkheid tot amendering 
door de Nederlanders was duidelijk geen sprake. Hoewel de Amerikanen 
voorgaven dat deze wijze van indiening alles te maken had met de haast om 
een oplossing te bereiken, kreeg Nederland toch ook, gezien de handelwijze 
met betrekking tot het voorstel voor de interimperiode, een koekje van eigen 
deeg. Voor de Nederlanders was echter de inhoud van dit plan nog pijnlijker 
dan de wijze van indiening. Het plan-Cochran trok namelijk wel degelijk de 
lijnen van het Dubois-Critchley-plan van juni 1948 door. Met de Nederlandse 
bezwaren tegen dat laatstgenoemde plan was maar zeer beperkt rekening 
gehouden. Aan Nederlandse kant werden als grootste bezwaren gezien dat 
er verkiezingen voor het Federaal Vertegenwoordigend Lichaam zouden 
plaatsvinden zonder dat orde en rust, alsook de vrijheid van meningsuiting, 
voldoende waren verzekerd; het Federaal Vertegenwoordigend Lichaam 
was ook als grondwetgevende vergadering gezien (op de Renville was voor 
deze taak een proportioneel gekozen lichaam voorzien); de voorgestelde re
geling tot afbakening van de staten was in strijd met de Renville-aispraken; 
de deelstaten zouden eigen milities mogen hebben; de buitenlandse relaties 
van de Republiek zouden door de federatie worden overgenomen (de Repu
bliek zou overigens bij de installatie van de Voorlopige Federale Regering, 
waarin de Republiek een derde van de zetels zou toegewezen krijgen, alle 
uitingen van toegeëigende zelfstandigheid overdragen aan de federatie); de 
vertegenwoordiger van de Kroon was beperkt in zijn bevoegdheid om de 
staat van beleg af te kondigen; de datum van de nieuwe rechtsorde was ge
fixeerd. Sassen moest als minister van O.G. in het nieuwe kabinet bespeuren 
dat de door hem en anderen in de eerder genoemde bijeenkomst van het 
College van Negenmannen opgeworpen bezwaren tegen het Amerikaanse 
aanbod voor een nieuw voorstel hout hadden gesneden. Er bleef de Neder
landers weinig meer over dan dit stuk te amenderen, hetgeen tijdverlies en 
aantasting van de geloofwaardigheid van Nederland als goedwillende part
ner in het overleg kon betekenen. De Republiek kon het plan-Cochran ge
makkelijk als uitgangspunt voor onderhandelingen aanvaarden. Voor de 
Republiek stond immers voorop dat voordelen van de toetreding tot een 
overgangsbewind, zoals het aanzien in de internationale wereld, moesten 
opwegen tegen de nadelen ervan. De republikeinse regering ging het met 
name om de zekerstelling van de positie van de Republiek in de interimrege
ring als kern van Indonesië, waarbij vooral de positie van de TNI als het 
machtsmiddel bij uitstek in het geding was. De interimregering mocht de 
Republiek derhalve niet te zeer binden en moest een nationaal-Indonesisch 
karakter hebben, waaraan het Amerikaanse voorstel tegemoet kwam. In ver
gelijking met de Republiek verkeerden de Nederlanders bij de verwerking 
van het Amerikaanse voorstel dan ook in het nadeel. Bovendien beroofde het
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neerslaan van de communistische staatsgreep te Madioen (18 september 
1948) door het republikeinse gezag Nederland ook nog van het argument 
van de communistische dreiging via de Republiek. Het uitzicht op een poli
tiek akkoord tussen Nederland en de Republiek, waarvoor aan Nederlandse 
zijde in de zomer van 1948 ook al een ontwerp was gemaakt, was gering, 
tenzij Nederland op de zelf gestelde eisen ten aanzien van de interimperiode 
en de voorbereiding van de nieuwe rechtsorde zou terugkomen. Dat laatste 
lag, gezien de politieke verhoudingen en de veronderstelde gevoelens bij de 
niet-republikeinse Indonesiërs, niet voor de hand, zoals ook de Republiek 
gegeven de aanspraken en de achterban niet zo eenvoudig kon terugkomen 
op haar standpunten. Zo werd al snel het punt bereikt dat door Van Vreden
burch bij het einde van zijn werkzaamheden in Indië was voorspeld: verdere 
langdurige onderhandelingen, die Nederland zouden uitputten en de onrust 
in Indië zouden doen toenemen, of militaire actie.1559

Toen dan ook de onderhandelingen op het hoogste niveau, mede aan de 
hand van het van Nederlandse kant geamendeerde plan-Cochran, ten gevol
ge van de weifelende houding van de Republiek geen uitzicht boden op een 
spoedig politiek akkoord binnen de door Nederland volgehouden grenzen 
en de bestandsschendingen geen einde leken te nemen, tastte de Nederland
se regering door. Het BlO-besluit werd afgekondigd, het Renville-bestand 
werd opgezegd en datgene werd doorgezet dat sedert de eerste politiële ac
tie van 1947 als mogelijkheid steeds bij de Nederlanders voor ogen had ge
zweefd: de militaire afrekening met Djocja teneinde de nieuwe rechtsorde 
naar Nederlandse wensen en politieke mogelijkheden te kunnen invoeren. 
De verantwoordelijke bewindslieden en de inmiddels aangetreden opvolger 
van Van Mook, de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon Beel, moeten het 
gevoel hebben gehad dat verder onderhandelen onder de schutse van de 
CGD geen zin meer had en gezien de militaire en politieke omstandigheden 
deze kans op de uitschakeling van de zelfstandige Republiek moest worden 
benut. Er was immers ook een eigen plan voor de aanloop voor de nieuwe 
rechtsorde, waarvoor niet-republikeinse steun was verzekerd: het was de 
moeite waard om te trachten op eigen kracht uit eigen verantwoordelijkheid 
een oplossing te bereiken. Met deze tweede politiële actie, die militair voor 
de korte termijn een snel succes was en voor de lange termijn vanwege de 
guerilla van republikeinse kant een uitputtingsslag opleverde, was het Ame
rikaanse plan van tafel. Daarmee was - naast de eerder genoemde regeling 
van het interimbestuur in Indonesië - een tweede restpost van de periode- 
Beel afgewikkeld. De actie heeft politiek niet opgeleverd wat "Den Haag" en 
"Batavia" ervan hadden verwacht. Het ingrijpen van de VR en de mede 
daardoor afgedwongen nieuwe aanpak van het Indonesische probleem, ge
voegd bij de consequenties van de houding van de "federalen", deed de Re
publiek herrijzen en voerde tot de vervroegde soevereiniteitsoverdracht 
zonder interimperiode op 27 december 1949.1560 Aldus heeft het volgende 
kabinet zich voor de taak geplaatst gezien om de uitkomsten van twee jaar
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Indië-beleid ten tijde van het kabinet-Beel op hun haalbaarheid te beproeven 
en aan de uitkomsten ervan de nodige consequenties te verbinden. De be
moeienis van de internationale gemeenschap met de Indonesische kwestie - 
de VR met de voor Nederland doorslaggevende (Marshall-hulp!) factor: de 
V.S. - kan worden beschouwd als de derde restpost van de periode-Beel. De
ze gemeenschap had aan het einde van de periode-Beel officieel het laatste 
woord en zou dat feitelijk ook in de volgende kabinetsperiode hebben. In de 
volgende subparagraaf zal de stand van zaken van deze restpost van de pe- 
riode-Beel worden opgemaakt.

De bezorgdheid van de Veiligheidsraad over de geringe voortgang sedert 
"Renville" (juli 1948)

Naast de verwerking van de voorstellen uit Indië voor de interimperiode 
en de bewerking van de Amerikanen (missie-Blom; ontvangst Cochran) heeft 
het kabinet-Beel inzake de Indonesische kwestie aan het eind van zijn rit ook 
nog geworsteld met de bemoeienis van de Veiligheidsraad. De VR heeft uit
eindelijk op 29 juli 1948 bij resolutie de beide partijen in het Indonesisch ge
schil opgeroepen met behulp van de Commissie van Goede Diensten de af
spraken uit het Renville-pakket na te komen, nadat de diverse rapporten van 
de CGD over de ontwikkelingen in Indië sedert het begin van het kalender
jaar waren bestudeerd en besproken. Daarmee had de VR bij het einde van 
de periode-Beel een soort afrondend oordeel over de stand van zaken in de 
Indonesische kwestie gegeven: de VR liet weten bezorgd te zijn dat het Ren
ville-pakket - de bestandsovereenkomst, de economische afspraken en de 
politieke beginselen als basis voor een politiek akkoord - was uitgehold en 
dat het nodig was partijen op het goede spoor te zetten voor het te laat was. 
De wisseling van de wacht in Nederland (de formatie van een nieuw kabi
net), in de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (na het vertrek van Van 
Vredenburch) en in de CGD (de vervanging van Dubois en anderen door de 
nieuwe ploeg onder aanvoering van de diplomaat Cochran) kon wellicht 
voor alle partijen bij goede wil een gelegenheid zijn aan deze oproep van de 
volkerengemeenschap gehoor te geven. Helaas zou blijken dat de kloof tus
sen de beide in het Indonesisch conflict betrokken partijen te breed was ge
worden om nog met goede voornemens te kunnen worden overbrugd, zodat 
nog binnen een half jaar een verdere militaire confrontatie tussen de twee 
partijen zou plaatsvinden zonder dat die het probleem zou oplossen. Van de 
politieke beginselen van het R enville-pakket zou vervolgens in de periode tot 
aan de soevereiniteitsoverdracht weinig meer overblijven. Alleen de federa
tieve opbouw van Indonesië, verbonden in een "lichte" volkenrechtelijke 
unie met het Koninkrijk, zou resteren. De oproep van de VR van 29 juli 1948 
kan achteraf bezien dan ook als het signaal voor de laatste ronde worden be
schouwd, voor Nederland samenvallend met het optreden van een ander en 
breder samengesteld kabinet dat zich vastgelegd zou zien op een in de 
Grondwet verankerd program voor de nieuwe rechtsorde.
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Die oproep van de VR kwam na een serie debatten in de VR over de Indo
nesische kwestie. De Nederlandse positie in de VR was sedert het einde van
1947 wel wat verbeterd, omdat het niet-permanente VR-lid Australië was 
vervangen door Canada. Nederland was er verder in geslaagd, mogelijk ook 
op basis van de bewering dat de VR onbevoegd was in de Indonesische 
kwestie, te voorkomen dat de troepen moesten worden teruggetrokken, de 
CGD alle in de VR vertegenwoordigde landen zou omvatten en arbitrage 
was bevolen. Anderzijds bleef de situatie in de VR voor Nederland precair, 
omdat de Indonesische kwestie voor de VR een paradepaardje was, de V.S. 
en de Sovjet-Unie in deze kwestie niet erg van mening verschilden en Ne
derland in zijn internationale belangen buitengewoon kwetsbaar was. De 
Republiek maakte hiervan gebruik door zoveel mogelijk zaken in de VR ter 
sprake te brengen in de hoop dat de VR vroeg of laat arbitrage zou aanbeve
len en Nederland zich gedwongen zou zien deze te aanvaarden. Hoewel te
gen arbitrage kon worden aangevoerd dat daarmee de Republiek op een ge
lijkwaardig plan met Nederland werd gebracht en aldus de soevereiniteit 
van Nederland aangetast, stond het voor Van Kleffens als vertegenwoordi
ger van Nederland bij de VR-debatten over de Indonesische kwestie niet bij 
voorbaat vast dat arbitrage geheel onaanvaardbaar was. Daarin verschilde 
hij van mening met de regering in Den Haag, waar een man als Beel vond 
dat de status van de Republiek door de behandeling van de Indonesische 
kwestie in en door de VR al vrijwel onaanvaardbaar was vergroot. Gelukkig 
is het kabinet-Beel niet geconfronteerd geweest met een voorstel van de VR 
tot arbitrage, al heeft de discussie in de VR begin 1948 over uitbreiding van 
de bevoegdheden van de CGD de nodige zorg in "Den Haag" losgemaakt. 
Van Kleffens zou blijven proberen op dit punt met "Den Haag" op een lijn te 
blijven, toen hem bij zijn consultatieronde in Nederland in mei 1948 was ge
bleken dat de regering in Den Haag met betrekking tot de bemoeienis van de 
VR met de Indonesische kwestie aan het eind van haar geduld was geko
men.1561

De VR-debatten over de Indonesische kwestie waren uitgelokt door de 
Republiek, toen haar vertegenwoordiger bij de VR-debatten Palar de aan
dacht van de VR wederom op deze kwestie vestigde. Nadat Palar bij de VR 
had geprotesteerd tegen de vestiging van de deelstaat Oost-Sumatra en de 
CGD vervolgens had voorgesteld dat zijzelf en Nederland de gelegenheid 
zouden krijgen op dit protest te reageren, lag het voor de hand dat binnen de 
VR stemmen opgingen om de CGD de gelegenheid te geven de VR over de 
gehele stand van zaken in te lichten. Op 10 juni 1948 kwamen de CGD- 
rapporten over de staatkundige ontwikkelingen met betrekking tot West- 
Java en Madoera, alsook het tweede interimrapport van de CGD (periode 
januari-april 1948, gedateerd 19 mei 1948) in de zitting van de VR aan de or
de, waaraan de vertegenwoordigers van Nederland, de Republiek, Australië, 
India en de Philippijnen als niet-leden mochten deelnemen op verzoek van 
de voorzitter. Palar opende de debatten met de stelling dat Nederland poog-
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de de Republiek te worgen en uit te schakelen. Een serie gebeurtenissen, zo
als de instelling van de Voorlopige Federale Regering (zonder republikei
nen), de Bandoeng-conferentie en de ontwikkelingen inzake West-Java en 
Madoera, had volgens hem een overeenstemming in gevaar gebracht. De 
zwaarste problemen, zoals de vraagstukken rond de interimperiode, de op
bouw van federatie en Unie, wachtten nog op een oplossing, terwijl aan Ne
derlandse kant de invulling van de Unie reeds voor een deel was vastgelegd 
in de Grondwet, waardoor de Nederlandse onderhandelingsdelegatie was 
gebonden. Hij beschuldigde de Nederlandse vertegenwoordiger van Ne
derland, Van Kleffens, ervan de Raad onjuist te hebben ingelicht over de 
staatkundige vorming van West-Java en Madoera.1562

Er waren geen andere sprekers op de rol - mogelijk een teken dat de rede
voering van Palar niet als erg belangrijk werd aangemerkt -, zodat Van Klef
fens gedwongen was onmiddellijk te antwoorden. Hij wees op hetgeen wel 
tussen beide partijen tot stand was gekomen, zoals een regeling van het goe
derenverkeer, en op de afspraak tussen de landvoogd en premier Hatta voor 
een ontmoeting. Nogmaals betoogde Van Kleffens dat Indonesië als federale 
staat, zoals afgesproken, de vrijheid zou krijgen en zelfstandig zou worden, 
maar hij was van oordeel dat de Republiek ondanks de aanvaarding van het 
federale programma een unitaire en door haar beheerste staat nastreefde. Op 
dit streven waren volgens hem de republikeinse protesten tegen bepaalde 
ontwikkelingen terug te voeren. De unitaire staat werd echter door de ande
re Indonesiërs verworpen, zo beweerde Van Kleffens. Ook de Unie werd 
door de Republiek negatief benaderd. Inzake federatie en Unie diende de 
Republiek tot een wijziging van haar houding te komen, aldus Van Kleffens, 
die verder de staatkundige ontwikkelingen betreffende West-Java en Madoe
ra verdedigde als de weerslag van de volkswil in die gebieden. De ontwik
kelingen waren naar zijn mening in overeenstemming met de Renville- 
beginselen, De voorlopig gevormde deelstaten zouden later, zoals afgespro- 
ken, bij plebiscieten bevestigd moeten worden. Van een politiek van voldon
gen feiten was volgens Van Kleffens geen sprake. De Nederlandse regering 
begon volgens hem de procedure in de VR overigens moe te worden om 
steeds details te behandelen in plaats van hoofdlijnen te bespreken, mede 
gelet op de positie van de VR in het geschil naar Nederlandse opvatting. Bij 
voorbaat liet hij weten dat zijn regering geen wijziging in de positie of com
petentie van de CGD zou aanvaarden.1563

In overleg met Van Kleffens heeft de Belgische vertegenwoordiger in de 
VR (F. van Langenhove) voorgesteld het verdere debat uit te stellen tot het 
CGD-rapport over de door Palar gehekelde Bandoeng-conferentie op tafel 
zou liggen, waartoe na enig verzet van verschillende kanten werd beslo
ten.1564 Nadat het CGD-rapport over de Bandoeng-conferentie was binnen
gekomen bij de VR, kon de discussie op 17 juni 1948 hervat worden. Omdat 
de CGD zich in de rapporten had onthouden van een eigen oordeel over de 
daarin beschreven problemen, zou de aandacht van de rapporten afdwalen
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naar de stap van de CGD-leden Dubois en Critchley. Die stap immers ver
ried een oordeel, die dan ook door de republikeinse vertegenwoordiger en 
de hem welgezinde vertegenwoordigers van andere landen in deze zitting is 
uitgebuit. Dat de Nederlandse positie in de Indonesische kwestie door de 
Aziatisch-Australische groep landen en het Sovjetblok weinig krediet werd 
gegeven, bleek overigens uit het door de CGD-rapporten uitgelokte com
mentaar op de stand van zaken in de Indonesische kwestie. Verschillende 
sprekers hekelden de wijze waarop Nederland een deelstatenpolitiek ten na
dele van de Republiek leek te voeren. De Chinese afgevaardigde (T.F. Tsi- 
ang) was na bestudering van de verschillende rapporten tot de conclusie ge
komen dat de tegenstelling in Indonesië niet het unitarisme tegenover het 
federalisme was, zoals Van Kleffens had beweerd, maar de twee soorten fe
deraties: een waarbij de Republiek door middel van democratische metho
den een belangrijke rol in de federatie zou spelen, en een onder Nederlandse 
druk tot stand gekomen federatie, waarbij de Republiek van een rechtmatig 
aandeel in het bestuur zou zijn verstoken. De noodzaak van een onpartijdig 
plebisciet was derhalve groot. De Chinees wilde van Van Kleffens horen of 
de Nederlandse regering vastbesloten was een vreedzame oplossing na te 
streven, bevreesd als hij was dat de overeenkomsten van Renville toch zou
den worden gevolgd door een politiële actie. Dat de Sovjet-vertegenwoordi- 
ger (A. Malik) zich tegen Nederland zou keren, was geen verrassing. Even
min dat de niet-leden India (P.P. Pillai) en Australië (J.D. Hood) weinig ver
trouwen hadden in de Nederlandse bedoelingen. De Indiër stelde de VR 
voor om Nederland op te roepen de stichting van nieuwe deelstaten te sta
ken. De deelstatenpolitiek en de instelling van een Voorlopige Federale Re
gering waren volgens hem bedoeld om de Republiek en de VR voor een fait 
accompli te plaatsen. Hij had geen goede woorden over voor hetgeen in de 
Nederlandse Grondwet, zonder raadpleging van de Republiek, was vastge
legd over de toekomst van Indonesië, waarbij de VSI een lagere status zou
den hebben dan een volledig onafhankelijke staat. De VR diende volgens de 
Indiër te bevestigen dat de inrichting van de VSI en de verhouding tot de 
Unie in overeenstemming met de Republiek en overeenkomstig de Renville- 
beginselen dienden te worden vastgesteld. De Australiër verdacht Neder
land ervan opzettelijk de onderhandelingen met de Republiek te vertragen 
met het oog op bepaalde doelen, die hij niet specificeerde. Hij betwijfelde of 
de Nederlandse regering wel een overeenkomst op basis van de Renville- 
beginselen wilde bereiken. De republikein Palar kon zich daarop beperken 
tot het onderstrepen van het betoog van de Australiër. Hij steunde diens 
suggestie om de CGD te laten rapporteren over het door Dubois aan Van 
Mook overhandigde "working paper", dat er immers toe geleid had dat de 
onderhandelingen waren afgebroken. Ook de vertegenwoordigers van India 
en China wensten inzage in het betrokken document. Tevergeefs poogde 
Van Kleffens olie op de golven te gooien door te wijzen op de hervatting van 
de onderhandelingen en de Raad voor te houden dat het wijs was niet te veel
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aandacht aan deze zaak te geven, gezien de voortgang op andere terreinen 
(de Van Mook-Hatta-besprekingen).1565

In de loop van de zitting van 17 juni 1948 ging de strijd over de vrijgave 
van het "working paper" van Dubois en Critchley namelijk verder. Hoewel 
de Belgische vertegenwoordiger in de VR de nodige bezwaren opperde om 
de CGD op dit punt van instructies te voorzien, zeker omdat het betrokken 
stuk geen CGD-voortbrengsel was, lieten de Indiër en de Chinese vertegen
woordiger niet na om aan de hand van persberichten en CGD-communiqués 
op een instructie aan de CGD tot berichtgeving over de jongste ontwikkelin
gen in de onderhandelingen in Indonesië aan te dringen. Het voorstel van de 
VR-voorzitter (Syrië) om de CGD in deze zin te instrueren, lokte een kriti
sche reactie van de vertegenwoordiger van de V.S. (D.Ph. C. Jessup) uit, die 
vond dat de VR de CGD te veel voor de voeten ging lopen. Deze poging van 
de Amerikaan de Indonesische kwestie daar te laten waar zij hoorde, name
lijk in Indonesië zelf onder de hoede van de CGD, verried de politiek om tus
sen de partijen in het geschil een neutrale rol te spelen. Van Kleffens nam het 
met tevredenheid waar. Ook Canada was van mening dat het aan de CGD 
zelf moest worden overgelaten om de VR al dan niet te informeren. Daaren
tegen wilde de vertegenwoordiger van de Oekraine nog verder gaan en de 
VR Nederland tot de orde laten roepen. In dit licht was het voorstel van de 
voorzitter van de VR-zitting nog gematigd, dat dan ook op 18 juni 1948 is 
uitgevoerd. Op 22 juni 1948 heeft de CGD hierop met een verslag van de 
ontwikkelingen rondom het befaamde "working paper" van de Amerikaan
se en Australische CGD-leden geantwoord, waarmee dit "paper" onderdeel 
werd van het internationale spel rondom de Indonesische kwestie.1566 De 
roep om inzage in het "working paper" zou binnen de VR blijven klinken. 
Voor Nederland zou het bijzonder moeilijk worden om tegen de stroom, be
paald door de berichtgeving over dit "paper", in de eigen visie onverkort te 
handhaven en vol te houden dat deze de enig juiste uitleg van de Renville- 
beginselen zou bevatten. Ook was niet te verwachten dat de Amerikaanse 
vertegenwoordiger de eigen man in de CGD zou laten vallen. Men kon 
slechts hopen dat de Amerikaan en anderen in de VR er niet voor zouden 
voelen de VR mee te laten onderhandelen door toezending van allerlei stuk
ken, in het bijzonder van dit stuk, dat geen officieel CGD-document was.

"Hoewel dus ook deze zitting van de Veiligheidsraad niet onbevredigend 
voor Nederland is afgelopen - er werden immers geen ongewenste besluiten 
genomen of resoluties aanvaard - was toch de gehele toon van de debatten 
voor Nederland niet gunstig", aldus Van Kleffens bij zijn terugblik op de 
zitting van de VR van 23 juni 1948.1567 Die zitting was begonnen met een uit
voerig antwoord van Palar op de redevoering van Van Kleffens van 10 juni 
1948. Hij benadrukte de verschillen in zienswijze tussen de Republiek en 
Nederland, maar anders dan door Van Kleffens was voorgesteld. De Repu
bliek wenste een federatie, maar niet die welke de Nederlanders voorston
den; de Unie moest volgens de republikeinse regering een Unie van soeve-
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reine staten zijn. Doordat de overeenkomst van Linggadjati door de Neder
landse regering bij de militaire actie van 1947 was opgezegd, stelde de repu
blikeinse regering zich weer op de onafhankelijkheidsverklaring van 1945, 
waarin de aanvaarding van de Renville-beginselen  geen verandering had ge
bracht. Het zogeheten Linggadjati-programma van Nederland, zoals dat 
eind 1947 was geformuleerd, zag Palar als een zuiver Nederlandse zaak, die 
niet bindend was voor de Republiek, Zolang er geen overeenkomst was ter 
implementatie van de R enville-beginselen , waren die beginselen ook niet 
bindend, aldus Palar die hierbij wees op de door de CGD op 17 januari 1948 
officieel vastgestelde onveranderde status van de beide partijen. Nederland 
poogde volgens hem niettemin de feiten naar haar hand te zetten en de Re
publiek te worgen en te isoleren door een economische én een politieke 
blokkade. Onderdelen van die politieke blokkade waren de deelstatenpoli
tiek, de installatie van een Voorlopige Federale Regering en de Bandoeng- 
conferentie, dat alles buiten de Republiek om. Vandaar dat Palar zei het ini
tiatief van de Amerikaanse en Australische CGD-leden toe te juichen als een 
poging de impasse, met al zijn negatieve effecten voor de regio, te doorbre
ken, waarbij hij erop wees dat het Nederlands gezag met zijn krijgsmacht in 
Indonesië een factor van constante onrust vormde. Het scherpe betoog van 
Palar was voor Van Kleffens reden om er voor te pleiten de Indonesische 
kwestie slechts op één plaats, in Indonesië, in samenwerking met de CGD te 
doen behandelen en niet ook nog eens voor het forum van de VR. De rap
portage van de CGD over de onderhandelingen in Indonesië gaf ook geen 
reden te veronderstellen dat de internationale vrede direct gevaar liep en 
derhalve de VR in het geding was. Behandeling van de Indonesische kwestie 
in de VR, naast de behandeling ervan in Indonesië zelf, kon de zaak slechts 
schaden, zoals volgens Van Kleffens uit het betoog van Palar was gebleken. 
De zaken stonden er niet zo somber voor als de afgevaardigde van de Repu
bliek had geschetst, aldus de strekking van het betoog van de Nederlandse 
diplomaat. Verder stelde Van Kleffens dat de Bandoeng-conferentie buiten 
het geschil met de Republiek viel en derhalve buiten het zicht van de VR. 
Tenslotte wees Van Kleffens erop dat de jRenzn7/e-beginselen onvoorwaarde
lijk door beide partijen waren aanvaard en dat derhalve de Republiek daar
aan wel degelijk was gebonden. Bijval kreeg Van Kleffens van de kant van 
Frankrijk. De Franse vertegenwoordiger (de la Tournelle) wees erop dat de 
VR zich in de Indonesische kwestie inmengde in de interne aangelegenheden 
van een soevereine staat. Verder vond hij dat de VR zich niet in de bezighe
den van de CGD moest mengen. Ook de vertegenwoordiger van de V.S. was 
van oordeel dat de CGD vrij moest worden gelaten een regeling van het pro
bleem tot stand te brengen. Daarentegen waren de vertegenwoordigers van 
de Philippijnen, de Sovjet-Unie en China uitermate kritisch jegens Neder
land. De zitting werd afgerond met het besluit op voorstel van de voorzitter 
om de CGD te verzoeken haar pogingen voor het vinden van een vreedzame 
regeling van de geschillen tussen de partijen voort te zetten.1568
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Het "working paper" van de Amerikaanse en Australische CGD-leden 
kreeg nog een lange echo in de VR. Op 29 juni 1948 berichtte de CGD dat de 
republikeinen het bedoelde "working paper" wel en de Nederlanders het 
stuk niet in overweging wilden nemen. Op verzoek van Palar werd de VR op 
1 juli 1948 bijeengeroepen om over de Indonesische kwestie te beraadslagen. 
Palar heeft in zijn redevoering het initiatief van de twee CGD-leden geloofd 
als het middel om de impasse ten gevolge van de verschillende interpretatie 
over de R enville-beginselen  in de onderhandelingen tussen de twee partijen 
in het geschil te overbruggen. Aan de andere kant wees hij erop dat één lid 
van de CGD allerlei constructieve voorstellen kon tegenhouden. Hij bepleitte 
derhalve een instructie van de VR aan de CGD om tot meerderheidsbesluiten 
te komen; mocht dit niet helpen, dan zag Palar veel in een bemiddelaar als in 
Palestina. De situatie was immers ernstig genoeg: de republikeinse regering 
deed steeds concessies en was bereid de voorstellen in het "working paper" 
te bestuderen, terwijl de Nederlanders koppig op hun stuk bleven staan. 
Verder wees hij op de Nederlandse blokkade van de Republiek, waarvan 
door het uitblijven van leveranties aan de wereldmarkt de gehele wereld 
schade ondervond. Dat alles, omdat Nederland trachtte het historisch tij te 
keren. Na de bijval van India voor Palar heeft Van Kleffens het woord ge
vraagd. Zijn betoog kwam er op neer dat ook naar de overtuiging van de 
betrokken CGD-leden andere dan in het "working paper" geschetste oplos
singen van het geschil mogelijk waren, maar dat verdere stappen enige tijd 
zouden vergen, zowel ten gevolge van de wisseling van de bemanning van 
de CGD, als ten gevolge van de verkiezingen in Nederland. Van uitbreiding 
of wijziging van de bevoegdheden van de CGD kon naar de opvatting van 
de Nederlandse regering geen sprake zijn. Verder ontkende Van Kleffens dat 
er van een economische blokkade, zoals door Palar geschetst, sprake was: het 
ging slechts om de bestrijding van smokkelhandel.1569

Nadat de Oekrainse vertegenwoordiger had verklaard het werk van de 
CGD niet te kunnen steunen, kwam de vertegenwoordiger van China met 
het voorstel om het Amerikaans-Australische "paper" door de CGD aan de 
VR volledig te laten voorleggen, welk voorstel bij voorbaat werd gesteund 
door Canada, Syrië, Australië en de Sovjet-Unie. De Australische vertegen
woordiger draaide volgens het verslag van Van Kleffens "zoals gewoonlijk 
dezelfde gramofoonplaat af", waarbij hij zijn ernstige bezorgdheid over de 
gang van zaken in Indonesië en over de vertraging in de onderhandelingen 
ventileerde. Hij gaf de VR in overweging het genoemde "working paper" op 
te vragen, hetgeen volgens hem niet zozeer een recht, als wel een plicht van 
de VR was. De Britse vertegenwoordiger was daarentegen van mening dat 
de VR niet competent was om zich uit te spreken over het wezen van het In
donesische probleem en derhalve niet verder kon gaan dan het aanbieden 
van goede diensten. De Amerikaanse vertegenwoordiger bevond zich in de
ze kwestie uiteraard in een delicate positie, maar heeft er toch toe bijgedra
gen dat de VR geen directe bemoeienis zou krijgen met de Indonesische
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kwestie met alle gevolgen van dien. Hij vond dat de CGD zelf moest uitma
ken of het overleggen van het bewuste compromisvoorstel bevorderlijk zou 
zijn voor de onderhandelingen tussen beide partijen en bracht vervolgens de 
nodige hulde aan de werkzaamheden van het Amerikaanse CGD-lid Dubois. 
Nadat een poging van de VR-voorzitter D.Z. Manuilsky (Oekraïne) was 
mislukt om het Chinese voorstel als voorzitter op te leggen en niet in stem
ming te brengen, verwierf het voorstel van China vervolgens onvoldoende 
steun en werd verworpen met 6 stemmen voor en 5 onthoudingen 
(Argentinië, België, Frankrijk, Engeland en de V.S.). Met dit besluit was 
voorkomen dat de Nederlandse vertegenwoordiger zich, zoals Van Kleffen 
zag aankomen, gedwongen had gezien om van deelname aan de verdere VR- 
beraadslagingen over de Indonesische kwestie af te zien, omdat Nederland 
in geval van bemoeienis van de VR met het Indonesische vraagstuk zelf 
slechts de kop van Jut voor een vaste groep van landen in de VR zou zijn 
geworden. Daarvoor wensten hij en de regering in Den Haag te passen.1570

Toch gelukte het de Republiek om de VR telkens opnieuw over de Indo
nesische kwestie bijeen te laten komen en dit platform te gebruiken voor ti
rades tegen Nederland en het winnen van diplomatieke steun voor de Repu
bliek en de republikeinse visie op deze kwestie, hetgeen zeker nog zou toe
nemen in het geval van een zeer bevriende voorzitter. Tegen de achtergrond 
van de schermutselingen over de inzending van het "working paper" bij de 
VR, verzocht Palar om een nieuwe bijeenkomst van de VR. In de zitting van 
6 juli 1948 sneed Palar de economische blokkade van de Republiek aan en 
stelde aan het slot van zijn betoog voor om de CGD te vragen hierover rap
port te laten uitbrengen. Hij moet goed begrepen hebben dat die CGD- 
rapportage een uitstekende kans bood voor het voeren van een propaganda
oorlog tegen Nederland. Palar kreeg bijval uit de gebruikelijke hoek. De Ne
derlandse vertegenwoordiger wees erop dat onderhandelingen tussen de 
partijen werden gevoerd over de tenuitvoerlegging van het bereikte akkoord 
over het goederenverkeer. Hij zag geen reden voor het gevraagde rapport op 
dat moment. Uiteindelijk aanvaardde de Raad toch een zo neutraal mogelijk 
geformuleerd telegram voor de CGD, waarin om een spoedig rapport over 
de bestaande beperkingen in het handelsverkeer in en met Indonesië werd 
gevraagd, voorzien van de nodige verklaringen over de problemen bij de 
regeling van het goederenverkeer (Renville-pakket).1571

De berichtgeving van de CGD over de impasse in de onderhandelingen 
(23 juli) en de transportproblemen voor de CGD-militaire waarnemers ten 
gevolge van de economische blokkade (28 juli) bood, met het rapport van de 
CGD betreffende de handelsbeperkingen (24 juli), een uitstekende gelegen
heid voor de republikeinse vertegenwoordiger om de Indonesische kwestie 
weer voor het voetlicht van de VR te brengen. Hij had er alle belang bij de 
VR te kunnen verklaren waarom de republikeinse regering op haar beurt de 
onderhandelingen had stopgezet. In de zitting van de VR op 29 juli 1948 be
toogde Palar dan ook dat de Republiek steeds had meegewerkt bij het vin-
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den van oplossingen voor het geschil en concessies had gedaan, zoals in de 
aanvaarding van de bestandsovereenkomst en van het "working paper". De 
Nederlandse regering had het compromisvoorstel van de twee CGD-leden 
verworpen en geen tegenvoorstellen gedaan, waarop de regering in Djocja 
had beslist dat er eerst een redelijke basis voor verdere onderhandelingen 
moest worden gevonden. Voorts sneed hij het eigenmachtig politiek en eco
nomisch optreden van het Nederlandse gezag aan, hetgeen hij in strijd achtte 
met de Renville-overeenkomst. Van Kleffens toonde zich diplomatiek ver
baasd over de republikeinse stap met betrekking tot de onderhandelingen. 
Hij wees erop dat bepaalde al eerder genoemde redenen vooruitgang in de 
onderhandelingen op dat moment verhinderden. De pauze in de onderhan
delingen moest men echter niet te tragisch opvatten: hij was er zeker van dat 
de Nederlandse regering na de kabinetswisseling spoedig met de nieuw be
mande CGD een redelijke basis voor onderhandelingen hoopte te vinden. 
Met deze uitlating haakte Van Kleffens in op het eerder genoemde, halver
wege juli 1948 gevoerde overleg tussen een Nederlandse delegatie (missie- 
Blom) en een vertegenwoordiging van het State Department, dat was uitge
lopen op het inmiddels door de Nederlandse regering aanvaarde Ameri
kaanse aanbod voor een nieuw voorstel ter oplossing van de Indonesische 
kwestie. Van Kleffens behoefde derhalve niet bang te zijn dat de tirade van 
Palar bij de Amerikaanse delegatie enige weerklank zou vinden. Van Klef
fens besteedde verder de nodige aandacht aan een uiteenzetting van de zo
geheten economische blokkade, die volgens hem niet meer was dan een re
geling voor geheel Indonesië tot bevordering van de wettige handel en het 
tegengaan van smokkel en gewapende infiltratie. Hij zag de klachten van de 
Republiek op dit punt dan ook slechts als een poging de publieke opinie in 
Nederland te mobiliseren, niet als klachten over een daadwerkelijk pro
bleem. De Nederlandse regering bleef er niettemin naar streven om met de 
Republiek tot overeenstemming te komen. Hij hoopte dat de VR de CGD de 
ruimte zou laten om daarbij te helpen. De discussie in de VR beschouwde hij 
in dit verband als tijdverlies.1572

De aankondiging door Van Kleffens dat de onderhandelingen spoedig 
hervat zouden kunnen worden, zodra een nieuw kabinet in Nederland in
structies had gegeven en het nieuwe Amerikaanse CGD-lid zijn plaats had 
ingenomen - een aankondiging die door de vertegenwoordiger van de V.S. 
zou worden bevestigd -, kan er voor hebben gezorgd dat binnen de VR de 
behoefte om de beschuldigingen van Palar uit te diepen en Nederland aan de 
schandpaal te nagelen is weggeëbd. Toonde de Philippijnse vertegenwoor
diger zich overtuigd van kwade bedoelingen van Nederland op basis van de 
CGD-rapportage, de Chinese vertegenwoordiger wilde zo ver niet gaan. Hij 
meende dat de VR niet tot een eindoordeel kon komen op grond van die 
rapportage. Gezien de twee tegenover elkaar staande visies in het geschil 
was het volgens hem zaak een gemeenschappelijke noemer te vinden. Hij 
stelde daarom een resolutie voor, waarbij de VR gezien de CGD-rapportage,
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zoals over de impasse in de onderhandelingen en de handelsrestricties, beide 
partijen opriep om met de bijstand van de CGD de militaire en de economi
sche artikelen van de Renville-bestandsovereenkomst nauwkeurig na te leven 
en de Rerci;i7/e-beginselen spoedig en volledig ten uitvoer te leggen. De verte
genwoordiger van de V.S. steunde deze resolutie na de onpartijdigheid van 
de CGD-rapportage te hebben geprezen. Nu Nederland had laten weten dat 
de onderhandelingen op economisch gebied voortgang vonden en de Ameri
kaanse CGD-delegatie de indruk had dat de moeilijkheden bij de politieke 
onderhandelingen overwonnen konden worden, sprak de Amerikaan zijn 
vertrouwen uit dat na de spoedig te verwachten aankomst van het nieuwe 
Amerikaanse CGD-lid (Cochran) in Indonesië de onderhandelingen hervat 
konden worden met een behoorlijke kans op succes. Ook Canada, Syrië en 
Argentinië verklaarden het Chinese voorstel te steunen. De Sovjet-verte- 
genwoordiger daarentegen beschouwde het Chinese voorstel als te neutraal. 
Hij vond het noodzakelijk dat de VR de CGD zou instrueren het "working 
paper" van Dubois en Critchley bij de VR in te dienen en dat de VR maatre
gelen zou nemen tegen de economische blokkade van de Republiek door 
Nederland, een standpunt dat vanzelfsprekend door de satelliet Oekraïne 
werd overgenomen. De twee Oostblok-landen zouden dan ook hun stem aan 
de Chinese resolutie onthouden. De Chinese resolutie werd met negen 
stemmen voor aangenomen. Aan Nederlandse kant kon men verheugd con
stateren dat de VR naar aanleiding van de CGD-rapportage niet tot enige 
actie was overgegaan en zich niet had bemoeid met het handelsregime in In
donesië. De partijen moesten gewoon weer aan het werk, aldus de bood
schap. Een poging van de voorzitter (Oekraïne) om de Sovjet-gedachte om
trent het "working paper" als een Sovjet-voorstel in de VR in stemming te 
brengen faalde ten gevolge van de scherpe opstelling van de Amerikaan. Te
kenend voor de houding van de Amerikanen in de Indonesische kwestie op 
dat moment, gezien het CGD-lidmaatschap en het mede door het Ameri
kaanse CGD-lid aangezwengelde compromisvoorstel, was wel dat de VR- 
vertegenwoordiger van de V.S. vervolgens voorstelde het bedoelde "work
ing paper" - dat al op het secretariaat van de VR aanwezig was - vertrouwe
lijk aan de leden van de VR over te leggen.1573 Dat betekende dat weliswaar 
het "paper" geen onderwerp kon worden van een VR-debat over de Indone
sische kwestie en daarmee aanleiding tot een confrontatie met de Nederlan
ders, maar wel het bewijs kon vormen van de inzet van de betrokken CGD- 
leden en van de mogelijkheid van een alomvattende regeling ter oplossing 
van de Indonesische kwestie. De Amerikanen, erop uit om van de construc
tie van de V.N. en met name van de VR een succes te maken, hadden zich nu 
eenmaal in de Indonesische kwestie als toetssteen voor dit succes vastgebe
ten en zouden niet meer loslaten.1574 Hoe welwillend de houding van het 
State Department dan ook volgens Van Kleffens en Blom in de besprekingen 
van juli 1948 over de verdere aanpak van de Indonesische kwestie ook was 
geweest, uit het optreden van de Amerikaanse vertegenwoordiger in de VR
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kon blijken dat niet verwacht mocht worden dat de Amerikanen hun positie 
als neutrale groep binnen de CGD zouden prijs geven en het mede door hun 
toedoen gevonden compromisvoorstel (Dubois-Critchley-plan) geheel zou
den herroepen. Nederland diende, zo kon de boodschap van het Amerikaan
se gedrag in dit VR-debat luiden, er rekening mee te houden dat het nieuwe 
door de Amerikanen te produceren voorstel trekken zou hebben van het 
"working paper".

Met de VR-resolutie van 29 juli 1948 en de verspreiding van het Ameri
kaans-Australische compromisvoorstel binnen de VR was symbolisch de pe- 
riode-Beel in de Indonesische kwestie afgesloten: de oproep aan de partijen 
om met de hulp van de CGD het R enville-pakket na te leven respectievelijk 
uit te voeren betekende dat de impasse in deze kwestie een half jaar na de 
Renuz7Ze-plechtigheden werd onderkend in de internationale gemeenschap en 
dat gehoopt werd alsnog na de zomer van 1948 met een nieuw kabinet in 
Den Haag en een weer complete CGD voortgang in de onderhandelingen op 
de verschillende terreinen te kunnen boeken. Dat aan het succes van die on
derhandelingen, gegeven de vrijwel onoverbrugbare standpunten van de 
twee partijen bij hun uitleg van het Renville-pakket, in de internationale ge
meenschap werd getwijfeld, bewees de interesse in de VR in het bedoelde 
compromisvoorstel, die door de Amerikanen werd gehonoreerd. Het com
promisvoorstel moest immers de richting aangeven waarin de oplossing van 
het geschil in Indonesië zou kunnen en moeten gaan. Dat Nederland water 
bij de wijn zou moeten doen en tot concessies zou moeten komen, zoals in de 
eisen aan de Republiek waar het ging om de vorming van een interimrege
ring en de afbakening van het republikeins grondgebied en in de bepaling 
van de verhouding van de deelnemende staten tot de Unie, stond derhalve 
door de doorslaggevende opstelling van de Amerikanen in deze kwestie 
vast, al kon Nederland proberen zoals zo vaak de feiten in Indonesië (de re
publikeinse en "federale" factoren) en in de internationale gemeenschap 
(afhankelijkheid van de V.S. op politiek en financieel terrein) nog enige tijd te 
negeren. De vraag was alleen nog maar of Nederland die concessies op eigen 
kracht zou kunnen opbrengen, dan wel slechts onder druk van de interna
tionale gemeenschap, bijvoorbeeld nadat de eigen Nederlandse weg op basis 
van gewenste feiten onbegaanbaar was gebleken. De volgende kabinetsperi
ode in Nederland zou daarop het antwoord geven.

De boedel bij de overdracht in 1948 beschreven: was er nog een uitweg uit de In
donesische kwestie?

Bij de wisseling van de wacht in Den Haag was de Indonesische kwestie 
weliswaar in een impasse geraakt en moest worden geconstateerd dat de zo 
optimistisch stemmende resultaten van de Re«uz7Ze-onderhandelingen niet 
waren vertaald in een politiek akkoord tussen Nederland en de Republiek, 
maar aan Nederlandse kant was men toch niet bij de pakken gaan neerzitten 
en was het nodige werk ter hand genomen om bij het aantreden van een 
nieuw kabinet niet met lege handen te staan. De wettelijke voorbereiding
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voor de nieuwe rechtsorde van het Rijk was in de vorm van nieuwe bepalin
gen van de Grondwet, die bij de herziening van de Grondwet in 1948 onder 
meer aan de orde waren, onderweg. De contouren van het bewind in Indo
nesië in overgangstijd als antwoord op het Amerikaans-Australische 
"working paper" en op de verschillende initiatieven uit Indië waren in de 
maak. Het gewicht van de "federale" factor werd onderkend. Het demissio
naire kabinet-Beel ondernam een poging de banden met de V.S., die waren 
belast door de Nederlandse houding inzake het Dubois-Critchley-plan, aan 
te halen. Het kabinet besloot om het Amerikaanse aanbod voor een nieuw en 
zorgvuldig in te dienen voorstel ter oplossing van het geschil in Indonesië te 
accepteren. Deze diplomatieke actie heeft op korte termijn er in ieder geval 
voor gezorgd dat de hernieuwde aandacht van de VR voor de Indonesische 
kwestie, dank zij de houding van de Amerikaanse vertegenwoordiger in de 
VR, aan de Nederlandse positie geen afbreuk heeft gedaan. Met de oproep 
van de VR aan beide partijen van 29 juli 1948 kon worden geleefd. De vraag 
was vervolgens of bij de overdracht van de boedel - de Indonesische kwestie
- er, gegeven al deze aanzetten voor nieuwe kansen ter oplossing van de In
donesische kwestie onder een nieuw kabinet, een werkelijk uitzicht was op 
een voorspoedig einde van deze kwestie. Enkele vooraanstaande, bij de In
donesische kwestie betrokken Nederlanders hebben bij gelegenheid van de 
kabinetswisseling in Den Haag in hun aanbevelingen laten uitkomen waar 
de knelpunten wel eens konden liggen en hoe uitzichtloos de Indonesische 
kwestie voor Nederland wel eens zou kunnen zijn.

Wanneer de verkiezingen (7 juli 1948) - met groot succes voor de voor
standers van een harde aanpak in Indië (w.o. de dissidente katholieke lijst- 
Welter) - achter de rug zijn, laat Van Mook aan Beel, die op dat moment for
mateur was, weten hoe hij tegen de stand van zaken in de Indonesische 
kwestie aankijkt. Natuurlijk kookte het gemoed van de landvoogd nog 
steeds over bij de gedachten aan het Dubois-Critchley-plan, dat volgens hem 
moest uitlopen op het uitleveren van Indonesië aan de ongesaneerde Repu
bliek en derhalve ook de gematigde krachten aan de Republiek zou uitleve
ren aan extremisten en gewapende benden. Met name Dubois was in de visie 
van Van Mook de kwade genius. Deze had volgens hem de naam en het 
prestige van de V.S. verbonden aan een voorstel dat slechts tot chaos kon 
leiden en derhalve tot winst van de duistere macht van de Sovjet-Unie en het 
communisme. De angstvallige houding van Nederland jegens de V.S. en van 
de V.S. jegens de publieke opinie en de VR was Van Mook, waar het immers 
volgens hem ging om - afgezien van de eigen Nederlandse belangen - de vi
tale belangen van Indonesië en het westers-democratisch blok, een doorn in 
het oog. In dit kader moest Nederland zelf een slagvaardig beleid bijdragen, 
aldus Van Mook. Het was maar de vraag of verbreding van de basis van het 
nieuwe kabinet, zoals met de volgens hem conservatief geachte VVD, zou 
kunnen bijdragen aan een dergelijk noodzakelijk beleid. Naast de keuze van 
personen voor de zogeheten Indische posten - Van Mook had, naast de ver-
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vanging van Van Vredenburch als Gedelegeerde van het Opperbestuur, ook 
zijn eigen positie op het oog - stond bij Van Mook vooral een snelle af
handeling van het wetsontwerp voor de interimperiode voorop, met name 
om de "federalen" bij de les te houden. Tenslotte kwam Van Mook tot een 
slotconclusie. Volgens hem verkeerde de Indonesische kwestie, na maanden
lang voortgemodder, op een gevaarlijk keerpunt: "Het eindeloze gehannes 
met Djocja en met de Veiligheidsraad heeft velen reeds sterk ontmoedigd en 
ook in de door ons bezette gebieden wordt de situatie slechter. Er moet een 
einde komen aan het praten en een begin gemaakt worden met het definitie
ve doen." Hoewel Nederland het financieel en militair langer had volgehou
den dan de grootste optimisten hadden kunnen denken, vreesde Van Mook 
vooral de erosie van het vertrouwen in de Nederlanders bij de Nederland 
welgezinde Indonesiërs. Juist nu de Republiek volgens hem zwakker en vo
zer werd, volhardde Nederland echter in een aarzelende houding. Hij achtte 
het derhalve gewenst op korte termijn een eindvoorstel aan de Republiek 
voor te leggen, dat kon worden aanvaard of verworpen, maar waarover niet 
meer kon worden onderhandeld. Mocht Djocja een dergelijk voorstel ver
werpen, dan kon volgens de landvoogd de vrijheid van handelen worden 
hernomen. Men kon dan trachten delen van de Republiek los te weken en 
voor de niet-republikeinse oplossing te doen kiezen ofwel de rekening met 
Djocja in één keer te vereffenen. Van Mook gaf de voorkeur aan de eerste 
methode, al had hij talloze argumenten ten gunste van de tweede methode in 
eerdere brieven en ook in deze brief geleverd. In dit scenario paste zijn plei
dooi om van de interimregering een overtuigende demonstratie van het door 
Nederland voorgestane model voor de nieuwe rechtsorde te maken.1575

Van Mook had dan wel in algemene lijnen de noodzaak geschetst om in 
Indië nu eens spijkers met koppen te slaan, over de concrete invulling van 
het door hem bepleite eindvoorstel aan de Republiek was hij duister geble
ven. Men kan aannemen dat Van Mook, gezien de door hem na het Akkoord 
van Linggadjati bepleite aanpak van de Republiek, niet afweek van de eerder 
door "Den Haag" en "Batavia" ingenomen positie tegenover Djocja, zoals 
inzake de eis dat de Republiek eerst de symbolen van de eigen zelfstandig
heid moest opgeven alvorens te kunnen toetreden tot de interimregering. 
Juist op dit punt had het Dubois-Critchley-plan getracht een oplossing te 
bieden. Vanuit de Nederlandse onderhandelingsdelegatie is goed onderkend 
dat de Republiek op dit punt niet voor Nederland kon en wilde buigen en 
dat Nederland door aan deze eis vast te houden een oplossing belemmerde. 
De hoogleraar mr.dr. W.C. Vegting (G.U.), lid van de Nederlandse onder
handelingsdelegatie, stelde daarom voor de pre-federale regering juist op het 
terrein van de buitenlandse betrekkingen en de strijdkrachten vérgaande be
voegdheden te geven, waardoor de Republiek kon worden overgehaald de 
eigen betrekkingen en strijdkrachten in federale organen onder te brengen. 
Ook inzake de afbakening van de deelstaten en de opzet van de Unie wilde 
Vegting aanknopen bij het Amerikaans-Australische "working paper" en de
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Republiek tegemoet komen. Of een dergelijk eindbod Djocja over de streep 
zou kunnen trekken, waagde ook Vegting te betwijfelen, omdat de tijd wel 
eens te ver kon zijn voortgeschreden. Daarbij hield Vegting er rekening mee 
dat de Republiek door het Dubois-Critchley-plan gesterkt zich weinig soepel 
zou opstellen. Precies als de landvoogd was Vegting er van overtuigd dat 
Nederland tegenover de internationale gemeenschap en de "federalen" ver
plicht was met een wettelijke regeling van de overgangstijd te komen, alsook 
met een regeling voor de afbakening van de deelstaten.1576

Vegting had in zijn bericht aan Beel geklaagd over het solistische optreden 
van Van Vredenburch, waardoor de delegatie slecht was geïnformeerd en 
niet als team had kunnen opereren. De boodschap van Vegting was simpel: 
de mening van Van Vredenburch vertolkte nauwelijks die van de delegatie. 
Het punt was echter dat Van Vredenburch door zijn positie in staat was zijn 
eigen visie op hoog niveau overal te ventileren, waartegen de kritische ge
luiden - als hoogleraar durfde en kon Vegting het aan uit de pas te lopen - 
gemakkelijk wegvielen. Het ging hier om een organisatorisch probleem, dat 
aan actualiteit niets heeft ingeboet: de chef (delegatieleider, directeur) wordt 
toegestaan of voorgeschreven de contacten naar buiten toe te monopoliseren 
met in een aantal gevallen fatale gevolgen voor de noodzakelijke feitelijke 
informatievoorziening. Waar Vegting onderkende dat de Republiek een uit
weg moest worden geboden door Nederland om tot een politiek akkoord te 
kunnen komen, hield Van Vredenburch zonder meer vast aan zijn eerder al 
in deze paragraaf beschreven harde opstelling jegens de Republiek en allen 
die Djocja tegemoet wilden komen, waarbij vooral het Amerikaanse oud- 
CGD-lid, Dubois, in zijn optiek de schurk in het verhaal was: "een vrij ge
niepig individu", zoals hij aan Van Kleffens schreef. Toen Van Vredenburch 
in het kabinet verslag mocht uitbrengen van de werkzaamheden van de Ne
derlandse delegatie in het eerste halfjaar van 1948, kenschetste hij de Repu
bliek als volkomen onhandelbaar en stelde hij vast dat er een algehele wijzi
ging van het standpunt van de Amerikaanse CGD-delegatie ten nadele van 
Nederland had plaatsgegrepen. Van Vredenburch beval aan dat er na de 
verkiezingen met grote snelheid moest worden gewerkt, vanwege de positie 
van Nederland in de VR, het groeiend defaitisme bij de "federalen" en bij de 
in Indië gevestigde Nederlanders, de vermindering van de militaire slag
kracht en de ontwikkelingen in de internationale toestand. Dat Van Vreden
burch opteerde voor een eindbod aan Djocja om, bij weigering ervan, militair 
op te treden, had hij al eerder laten weten. Beel concludeerde in het kabi
netsberaad van 5 juli 1948 na de woorden van Van Vredenburch dat het ge
geven beeld niet opwekkend was. Van Vredenburch hield overigens niet al
leen de republikeinse kant - gesteund door de Australische en Amerikaanse 
CGD-leden - voor de moeilijkheden in Indië schuldig. Aan Van Kleffens liet 
hij weten de nodige kritiek te hebben op de Nederlandse kant. Zo had hij 
geen hoge dunk van de Nederlandse regering, die hij incompetent achtte, en 
van de Nederlands-Indische regering, die hij onbetrouwbaar vond. Van de
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Nederlandse Kamerleden, zoals hij die had mogen meemaken in het overleg 
met het College van Negenmannen op 20 juli 1948 over het Amerikaanse 
aanbod betreffende een nieuw voorstel, had hij een zeer lage dunk: "Partij- 
veetetjes en stokpaardjes vormden de hoofdschotel van de drie uren durende 
vergadering met in letterlijke zin gesloten deuren en ramen". Het onderhoud 
met de prinses-regentes moet voor Van Vredenburch nog een welkome af
wisseling zijn geweest temidden van zoveel geminacht publiek, al bood ook 
dit gesprek geen uitzicht op enige oplossing: "Zij wil het goede en ziet wat 
nodig is, doch ook zij kan niet veel doen".1577

Het weinig opwekkende beeld van de stand van zaken in de Indonesische 
kwestie, dat Van Vredenburch in het kabinet had gegeven, werd onder
streept door hetgeen legercommandant Spoor over de militair-politieke kant 
van deze kwestie moest melden. Het gewroet van de republikeinen in door 
Nederlandse troepen gecontroleerde gebieden - volgens Spoor zonder meer 
deel van het wereldgevaar: het communisme - vroeg volgens hem om on
middellijke actie, zoals hij begin juli 1948 aan Van Mook en Neher liet we
ten.1578 Van Mook zag zich hierin eens te meer bevestigd om de regering in 
Den Haag voor te houden dat in de Indonesische kwestie snel moest worden 
gehandeld. Van militair standpunt werd de situatie niet tot oktober 1948 
houdbaar geacht, aldus zijn boodschap.1579 Ook op internationaal-politiek 
terrein had Nederland, volgens Van Kleffens in zijn evaluatie van de inter
nationale kanten van de Indonesische kwestie, weinig tijd meer. Van Klef
fens meende dat de behandeling van de Indonesische kwestie in de VR voor 
Nederland tot de wisseling van de wacht in Nederland buitengewoon gun
stig was verlopen, iets dat volgens hem door de regering tegenover de critici 
in het parlement met hun "even oppervlakkige als zelfgenoegzame taal" on
voldoende was benadrukt. Gegeven de niet-eerlijke en niet-zakelijke menta
liteit in de VR en de neiging van de Amerikaanse regering om terwille van 
de publieke opinie in dit forum steun te geven aan de anti-koloniale senti
menten, adviseerde Van Kleffens om de controverse met de Republiek zo 
snel mogelijk uit de wereld te krijgen. Hoe langer de zaak voortsleepte, hoe 
groter het ongeduld in de VR zou worden, vooral omdat volgens deze di
plomaat menigeen buiten Nederland "onze politiek niet vrij acht van eng- 
hartigheid, met weinig vermogen om nieuwe realiteiten te onderkennen en 
recht te doen wedervaren, en met halsstarrig vasthouden aan formules ... die 
ons passen", kortom eigenschappen die eerder al verantwoordelijk moesten 
worden gesteld voor de Belgische afscheiding in de 19e eeuw. Natuurlijk kon 
het communistisch gevaar tot op zekere hoogte naar de inschatting van Van 
Kleffens de Nederlandse zaak ten goede komen, maar men moest van dit 
argument ook weer niet te veel verwachten, "aangezien nu eenmaal, in het 
bijzonder bij de Amerikaanse regering, de gedachte heeft postgevat, dat het 
communisme veel minder aantrekkingskracht voor de Indonesiërs zal heb
ben wanneer zij hun vrijheid zullen hebben verworven dan nu, zolang zij 
nog voor hun onafhankelijkheid strijden". Van Kleffens gaf hiermee een
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eindoordeel over de Indonesische kwestie, gericht aan het adres van de pas 
aangetreden nieuwe minister van Buitenlandse Zaken (Stikker, VVD), dat 
een lange reeks van aanbevelingen van deze diplomaat nog eens samenvatte 
bij gelegenheid van zijn afscheid als vertegenwoordiger van het Koninkrijk 
in de Veiligheidsraad.1580

Het waren aanbevelingen en oordelen die het inmiddels demissionair ge
worden kabinet-Beel - voor zover gericht aan leden van dit kabinet - heeft 
gelaten voor wat ze waren. Waar dit kabinet nog iets in de Indonesische 
kwestie ondernam, betrof dit - aldus berichtte minister Jonkman aan de 
landvoogd in Indië - zaken die niet prejudicieerden op de taak van het vol
gende kabinet, zoals in het parlement was toegezegd. Daarbij was de voorbe
reiding van een noodwet-Indonesië ex art. 109 (na doornummering in 1948: 
110) van de Grondwet, zoals die in herziene versie in eerste lezing door de 
Kamers was aanvaard, in het geding, naast de coördinatie van de verschil
lende lopende initiatieven op het terrein van de voorbereiding van een rege
ling van de interimperiode waarvoor het toegezegde overleg met de 
"federalen" (BFO) door moest gaan. Ook de voortzetting van de grote Ban
doeng-conferentie over de nieuwe rechtsorde in en met Indonesië kon niet 
afhankelijk worden gesteld van het aantreden van een nieuw kabinet in Ne
derland. De voorbereiding van een nader standpunt van de Nederlandse re
gering in het conflict met de Republiek, met name in vervolg op de stappen 
die de regering in Washington had laten nemen, vond plaats. De nieuwe 
bemanning van de Amerikaanse CGD-delegatie moest op doortocht naar 
Indië worden ontvangen. Jonkman hoopte dat het mogelijk zou zijn de goe
de diensten van deze delegatie, zoals die waren toegezegd in reactie op de al 
eerder genoemde missie-Blom ter weerlegging van het Dubois-Critchley- 
"working paper", te kunnen benutten, hetzij ter oplossing van het geschil 
met de Republiek, hetzij om de federatie met internationale steun te kunnen 
uitbouwen zonder de Republiek.1581

Wat was nu de erfenis die het kabinet-Beel in de Indonesische kwestie 
voor het volgende kabinet achterliet? Er was een blauwdruk van hoofdlijnen 
voor de nieuwe rechtsorde in en met de Overzeese Gebieden ontwikkeld, dat 
zijn weerslag had gevonden in het voorstel tot herziening van de Grondwet 
dat bij de verkiezingen van 1948 aan de orde was. Die blauwdruk - Konink- 
rijk-nieuwe-stijl (Nederland en de West) met de Verenigde Staten van Indo
nesië verbonden in een Unie met eigen werkterrein - was te Linggadjati en 
op de Renville door de Republiek Indonesia erkend. Het probleem was echter 
dat de Republiek zich niet op voorhand wilde onderwerpen aan de door 
Nederland geformuleerde begrenzingen van deelstaat in een federatie en 
van een federatie in een "half-zware", laat staan "zware" Unie. De Republiek 
wilde noch kon de rol van drijvende kracht van het Indonesisch nationalisme 
opgeven; in haar aanspraken als belangrijkste toekomstige deelstaat van de 
federatie zag zij zich door de de-facto toewijzing van Java, Sumatra en Ma
doera aan de Republiek bij het Akkoord van Linggadjati bevestigd. De door
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Nederland politiek gewenste "aankleding" van het Akkoord van Linggadjati 
werd dan ook geweigerd. De poging van Nederland om, na het verloren spel 
om de "aankleding" van het Akkoord, alsnog de Republiek de maat van de 
nieuwe rechtsorde te nemen en de onderwerping van de Republiek aan het 
centrale gezag in Indië en de samenwerking met de rest van Indië op het ter
rein van orde en gezag (gemengde gendarmerie) en vooral op financieel- 
economisch terrein (voorstellen van 27 mei 1947) te vorderen, liep eveneens 
spaak. De weigering van Djocja om aan deze uitleg van de erkenning van de 
Nederlandse soevereiniteit tegemoet te komen, had de politiële actie van
1947 uitgelokt. De onder bemiddeling van de Commissie van Goede Dien
sten van de VR tot stand gekomen bestandsovereenkomst en over en weer 
bevestigde lijsten van politieke beginselen voor de totstandkoming van de 
interimperiode en de opbouw van de nieuwe rechtsorde (Renville, januari 
1948) hadden een voor Nederland gunstig uitgangspunt voor een politiek 
akkoord met de Republiek gevormd. Maar ook dit keer waren de Nederlan
ders er niet in geslaagd om de Republiek, waar een nieuwe politieke wind 
was gaan waaien, over de streep te krijgen. Tegenover de Nederlandse eisen 
met betrekking tot de buitenlandse betrekkingen, de strijdkrachten en de 
munt van de Republiek - die eerst moesten worden opgegeven respectieve
lijk ingebracht in de federale organisatie - was de Republiek begonnen af te 
dingen op het karakter van de Unie en op het Renville-beginsél betreffende 
de plebiscieten in (voormalig) republikeins gebied. De Republiek had het 
Nederlands gezag ervan beschuldigd in strijd met de erkenning van het de- 
facto gezag van de Republiek op Java, Sumatra en Madoera, zoals te Ling
gadjati overeengekomen, van de bestandsovereenkomst (status-quo-lijn) ge
bruik te maken om deelstaten te creëren in voormalig republikeins gebied en 
aldus de Republiek terug te dringen. De uitsluiting van de Republiek bij de 
vorming van een Voorlopige Federale Regering in maart 1948 kon als een 
onderdeel van deze politiek worden gezien. Deze ten koste van voormalig 
republikeins gebied gevoerde zogeheten kleine deelstatenpolitiek van Van 
Mook, die met de erkenning van Zuid-Sumatra tot negara op 30 augustus
1948 zijn laatste creatie op dit gebied liet zien, en de onbuigzame houding 
van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie, waarachter Van Vreden
burch als centrale figuur de kwade genius was, botsten op de evenzeer door 
binnenlands-politieke overwegingen gedicteerde recalcitrante houding van 
de Republiek. Nederland, dat meende door het Renville-pakket met steun 
van de CGD de eigen en parlementair-politiek enig mogelijke visie op de 
nieuwe rechtsorde te kunnen doorvoeren, heeft vervolgens in juni 1948 
moeten constateren dat het ongeduld binnen de CGD over het uitblijven van 
een politiek akkoord groot was. Het daardoor uitgelokte initiatief van de 
Amerikaanse en Australische CGD-leden, Dubois en Critchley, markeerde 
achteraf de mislukking van de post-R enville-bespvekingen  en zou gevolgen 
hebben die zich laten traceren tot ver in de volgende kabinetsperiode.
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Het initiatief van Dubois en Critchley tot het opstellen van een "working 
paper" met voorstellen voor een algeheel politiek akkoord tussen Nederland 
en de Republiek, die de visie van Djocja verregaand tegemoet kwamen, kon 
namelijk door de Nederlanders nog wel onschadelijk worden gemaakt, maar 
het signaal was toch niet mis te verstaan. De Nederlanders moesten er mee 
rekening houden dat de V.S., hoe welwillend die ook jegens Nederland wa
ren, vanuit een bepaalde inschatting van de internationale verhoudingen een 
snel einde aan het conflict in Indonesië wensten. Aan Nederlandse kant zag 
men zich verplicht een antwoord te formuleren op het Amerikaans- 
Australische initiatief in de vorm van een voorstel tot regeling van een wer
kelijk pre-federaal bewind in Indonesië en van een ontwerp-politiek akkoord 
met de Republiek. De noodzaak hiertoe klemde te meer, daar binnen de 
groep van "federalen" of niet-republikeinse gebieden in Indonesië - de groep 
waarop het Nederlands gezag zijn kaarten had gezet - in de vorm van de Bij
eenkomst Federaal Overleg precies als binnen de CGD de zorg over het 
voortdurende conflict tussen Nederland en de Republiek zich had gemani
festeerd en had geleid tot een voorstel voor de inrichting van het interimbe
stuur in Indonesië als brug ook naar de Republiek. Dit voorstel is door een 
BFO-delegatie naar Nederland gebracht en naast het inmiddels uit Batavia 
ontvangen voorstel over hetzelfde onderwerp gelegd. De Nederlandse rege
ring moest vervolgens niet alleen snel tot een beslissing komen langs welke 
lijnen het interimbestuur kon worden ingericht terwille van de steun van de 
Indonesische vrienden voor de Nederlandse plannen ten aanzien van de 
nieuwe rechtsorde, maar ook met het oog op de opinie in het buitenland 
over de waarde van deze plannen. Ook al had het State Department in 
Washington in reactie op de Nederlandse onvrede over het Dubois- 
Critchley-plan (via de missie-Blom) laten weten de Nederlanders niet meer 
voor verrassingen te plaatsen, men had in Den Haag goed begrepen dat het 
beste antwoord op verdere CGD-initiatieven zou zijn het ontwikkelen van 
een eigen plan ter oplossing van alle hangende vraagstukken (interimbe
stuur; verhouding met de Republiek), dat kon rekenen op voldoende politie
ke steun in eigen land en op minimaal de "federale" steun in Indonesië. 
Hoewel enkele adviezen in de zomer van 1948 (Vegting; Van Kleffens) de 
strekking hadden Nederland een soepeler houding te laten innemen tegen
over de Republiek, was de overheersende toon van de adviezen dat Neder
land bij herwinning van het initiatief zoals hierboven aangegeven desnoods 
zonder Republiek de federale inrichting van Indonesië ter hand kon nemen. 
De republikeinse gebieden zouden dan vanzelf wel voor aansluiting bij de 
federatie opteren. De militaire kaart, die met steeds meer moeite in reserve 
werd gehouden, kon altijd nog worden gespeeld. In ieder geval moesten de 
knopen worden doorgehakt, zoals Van Mook en Van Vredenburch hadden 
geadviseerd. Tot die overtuiging was ook Beel zelf al lang gekomen. Toen hij 
onder het volgende kabinet werd aangewezen als Gedelegeerde van het Op
perbestuur en vervolgens als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon - in
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welke functie hij Van Mook als topfiguur in het Indische bestuur zou ver
vangen zou Beel vanuit deze overtuiging de verantwoordelijkheid nemen 
voor het bevel tot de tweede politiële actie, dit keer gericht op het hart van 
de Republiek.

Het volgende kabinet stond derhalve voor een zware taak: de impasse in 
de onderhandelingen met de Republiek doorbreken na alles wat er gebeurd 
was en het bouwwerk van de nieuwe rechtsorde redden zonder de politieke 
steun in eigen land, de steun van het Nederland welgezinde deel van de In
donesische bevolking en de steun van de internationale gemeenschap te ver
spelen. De afwikkeling van de Indonesische kwestie onder verantwoorde
lijkheid van het brede kabinet-Drees-Van Schaik zou laten zien dat deze taak 
te zwaar was voor dit kabinet. Evenmin als het kabinet-Beel zou ook dit ka
binet in staat zijn de kwestie vreedzaam en in der minne - tot tevredenheid 
van het thuisfront, Indonesische en internationale gemeenschap - te regelen. 
Weliswaar werd eind 1948 op basis van de Noodwet Indonesië het Besluit 
Bewind Indonesië in Overgangstijd afgekondigd, maar vrijwel tegelijkertijd 
was de teerling geworpen voor een tweede politiële actie tegen de Repu
bliek. De onderhandelingen met de Republiek hadden niet geleid tot de door 
de Nederlanders gewenste resultaten. Na het ingrijpen van de VR volgde een 
hectisch jaar, waarin Sassen als minister van O.G. en Beel als Hoge Verte
genwoordiger van de Kroon in Indonesië zouden aftreden en Nederland 
zich gedwongen zag na de nodige onderhandelingen (Van Roijen-Roem- 
overeenkomsten; RTC) genoegen te nemen met een directe - zonder interim
periode - soevereiniteitsoverdracht aan de VSI, waarvan de Republiek zon
der plebiscietregeling weer deel (op basis van de republikeinse gebieden van 
begin januari 1948) uitmaakte, in een volkenrechtelijke unie verbonden met 
Nederland. Nieuw-Guinea zou van deze soevereiniteitsoverdracht worden 
uitgesloten. Vervolgens werd op 17 augustus 1950 de eenheidsstaat Republik 
Indonesia geproclameerd. In 1954 volgde de eenzijdige beëindiging door In
donesië van de Unie; in 1956 werd de schuldenregeling eenzijdig door Indo
nesië geschrapt. Vervolgens werden de Nederlandse bedrijven genaast en 
volgde de uittocht van (Indische) Nederlanders en allen die meenden slechts 
veilig te zijn onder Nederlandse vlag uit Indonesië. De kwestie-Nieuw- 
Guinea, symbool van het voortgaande conflict tussen Nederland en Indone
sië, leidde tenslotte na verbreking van de diplomatieke betrekkingen tussen 
beide landen tot een zodanige confrontatie tussen de twee landen, dat be
moeienis van de internationale gemeenschap wederom uitkomst moest bie
den. Nadat Nederland in 1962 de soevereiniteit over Nieuw-Guinea had 
overgedragen aan het V.N.-bestuur ter plaatse als opmaat naar een volledig 
Indonesische bestuur, konden de betrekkingen tussen de twee landen wor
den genormaliseerd.

Zoals in het begin van dit hoofdstuk is geschreven, waren de kaarten van 
de Indonesische kwestie - de plaats van de Republiek als pretentieus natio
nalistisch bolwerk, de beperkte betekenis van de niet-republikeinse gebie-
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den, de moeizame positie van het Nederlands gezag temidden van de inter
nationale aandacht - in de periode 1945-1946 al geschud. Nederland heeft in 
de periode-Beel tweemaal een kans gehad om de feiten, zoals die in 1945- 
1946 konden worden onderkend, voor zich te laten spreken en daaruit met 
staatsmanswijsheid conclusies te trekken ter oplossing van het geschil in In
dië. Aan Nederlandse kant zijn deze kansen tweemaal verspeeld: de twee 
politiële acties - een onder verantwoordelijkheid van het kabinet-Beel; een 
kort na het aantreden ervan onder verantwoordelijkheid van het kabinet- 
Drees-Van Schaik - moesten datgene redden, dat in onderhandelingen niet 
kon worden verkregen. Een derde kans heeft Nederland niet meer gekregen: 
het volgende kabinet moest de liquidatie aanvaarden van de mislukte Indië- 
politiek van het kabinet-Beel.

Om een aantal redenen zijn de twee kansen op een politiek vergelijk met 
de Republiek in de periode-Beel verspeeld. In de loop van het voorgaande 
betoog zijn enkele van die redenen in verband met de problemen in de ver
schillende stadia van het Indië-beleid van het kabinet-Beel genoemd. Aller
eerst moet hier worden vermeld de neiging tot legalisme aan Nederlandse 
kant - de neiging om alles in schriftelijke overeenkomsten en formules dicht 
te willen spijkeren en uitvoering van hetgeen was overeengekomen en afge
sproken naar de letter op te eisen - ,  mogelijk gevolg van het grote aantal ju
risten in landsbestuur en parlement. Verder valt de traagheid in de besluit
vorming (zoals in de procedure tot "aankleding" van het Akkoord van Ling
gadjati) te laken, alsook de kennelijke onmogelijkheid om een groot gebaar te 
maken zoals na het Akkoord van Linggadjati en na de afsluiting van het 
R enville-pakket. Men bleef hardnekkig zoeken naar een weg om de Repu
bliek te onderwerpen aan een uitleg van "Linggadjati” naar Nederlandse snit 
(27-mei voorstellen; post-RerzwZZe-onderhandelingen). Gewezen moet worden 
op de door de armoede van het land uitgelokte korte termijnpolitiek, zoals in 
de financiële overwegingen versus landsbelang op langere termijn, vanaf het 
voorjaar van 1947, waarbij de minister van Financiën Lieftinck (PvdA) een 
overwegende rol heeft gespeeld. Het gebrek aan inzicht in historische pro
cessen, waarvoor personen als CG-voorzitter Schermerhorn en minister 
Zonder Portefeuille en vervolgens ambassadeur te Washington Van Kleffens 
wél aandacht hadden, valt op, alsook het neerlandocentrisme in de analyse 
van de problemen en het gering vermogen zich in de positie van de andere 
partij te kunnen verplaatsen (met name vanaf het voorjaar van 1947). In het 
verhaal is gewezen op het groepsdenken binnen de regering bij de aanpak 
van de crisis in de relatie met de Republiek (mei-juli 1947) en de daardoor 
uitgelokte fixatie op de oplossing via de straffende hand de "goeden" van de 
"kwaden" onder de republikeinen te kunnen scheiden, waarmee de schep
ping van een negatief beeld van de Republiek - waarmee nog in november 
1946 een Akkoord was gesloten - als een bolwerk van terreur parallel liep. In 
deze fase werd het aan Nederlandse kant dan ook normaal gevonden de eis 
tot invoering van een gemengde gendarmerie - die eerder slechts als één van
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de vormen van ordehandhaving was voorgesteld - op tafel te leggen. De ge
beurtenissen overziende vraagt men zich ook af of de regering in Den Haag 
voldoende tegenwicht bood tegen de lobby's (militaire en civiele top in Bata
via) door niet controleerbare feiten, maar de eigen blauwdrukken als maat
staf te nemen en daardoor een sfeer van "wishful thinking" (zoals omtrent de 
aanhang van de Republiek onder de Indonesiërs) te scheppen (zomer 1947). 
De Nederlandse regering heeft zich na veel moeite dan wel neergelegd bij 
het aanbod van de goede diensten van de Veiligheidsraad (25 augustus 
1947), maar vervolgens niet nagelaten de VR en de Commissie van Goede 
Diensten te bruskeren: de inname van het nog niet bezette deel van het ei
land Madoera in weerwil van de VR-resolutie van 1 november 1947 en de 
steeds terugkerende onaangenaamheden jegens met name de vertegenwoor
diger van de V.S. in de CGD, wanneer die het waagde niet mee te gaan in de 
Nederlandse denktrant. Op de hulp van de V.S., financiëel en politiek, was 
Nederland echter wel aangewezen. Niet ongenoemd mag blijven de blind
heid voor de effecten van het eigen handelen op de tegenpartij en voor de 
geloofwaardigheid van de eigen politiek tegenover de internationale ge
meenschap zoals in de kleine deelstatenpolitiek in bezet republikeins gebied, 
waartegenover de hevige verontwaardiging stond over alles wat de Neder
landse status afbreuk deed, zoals de republikeinse gestes met betrekking tot 
de buitenlandse relaties (voorjaar 1948). In de loop van 1948 wordt ook dui
delijk dat het Nederlandse beleid de ontwikkelingen van de "federale" factor 
had miskend, zoals in het achterstellen van het scheppen van een basis voor 
een werkelijke Voorlopige Federale Regering bij een regeling met de Repu
bliek en het incident rond het initiatief van de Bijeenkomst Federaal Overleg 
(brief Abdulkadir). Al met al moet men concluderen dat aan Nederlandse 
kant het eigen gelijk en de eigen mogelijkheden zijn overschat en de moge
lijkheden van de andere partij en het daardoor bewerkte gelijk zijn onder
schat. Wat de parlementaire kant van het Indonesische vraagstuk betreft, 
moet gesteld worden dat de regeringspolitiek nu niet bepaald gehaast werd 
in de richting van een soepele dekolonisatie van Indonesië op basis van de 
erkenning van de feiten. Integendeel. Uit het voorgaande betoog over de 
parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk uit de periode- 
Beel moge duidelijk zijn geworden dat de regering zelfs nog moeite heeft 
gehad voor haar zeer gematigde Linggadjati-politiek een voldoende politiek 
draagvlak te vinden. Kort samengevat komt de parlementaire houding op 
het volgende neer. Het rechterdeel van de oppositie was nog niet toe aan de 
gedachte van een volledige dekolonisatie van Indië. De CHU en de 
PvdV/VVD gingen in het zicht van de herziening van de Grondwet om ten 
gunste van de Linggadjati-constructie, mits die strikt - zoals in 1947 met de 
door deze groeperingen toegejuichte politiële actie - werd toegepast; ARP en 
SGP bleven die constructie verwerpen. Het linkerdeel van de oppositie - de 
CPN - heeft zich in de beschreven periode achter de republikeinse aspiraties 
gesteld en gewaarschuwd voor de gevolgen van de regeringspolitiek. Zeker
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in de periode 1946-1947 heeft de CPN de minst ideologisch beladen betogen 
over de Indonesische kwestie uit haar na-oorlogse geschiedenis gehouden. In 
haar analyse heeft de CPN - achteraf beschouwd - feitelijk gelijk gekregen. 
Het probleem was dat de pro-republikeinse houding van de CPN taboe was 
verklaard, zodat een open debat - met daarin ook het thema van de volko
men onafhankelijkheid van Indonesië - uitgesloten was en de CPN werd ge- 
isoleerd (letterlijk in de uitsluiting van deze groep van het College van Ne
genmannen, waartoe wel de ARP, CHU en VVD werden toegelaten). De 
rooms-rode parlementaire meerderheid, waarop het kabinet-Beel steunde, 
was het nog wel eens over de nieuwe verhoudingen met en in de overzeese 
gebieden, zoals uitgetekend in het Akkoord van Linggadjati, maar verdeeld 
over de accenten die daarbij moesten worden geplaatst. De KVP onder 
Romme poogde de Nederlandse invloed om nationale redenen via de Unie 
te behouden en streefde er naar de Republiek strikt aan de afspraken van het 
Akkoord van Linggadjati te houden. Deze partij had het oog te houden op 
groeiende ontevredenheid van de rechtervleugel (de groep-Welter), die geen 
vertrouwen had in de Linggadjati-politiek. In de Eerste Kamer was de KVP- 
er Kerstens een effectloze dissident ter linkerzijde. De PvdA steunde de ge
dachte van een geleidelijke dekolonisatie van de overzeese gebiedsdelen van 
harte en had in de Tweede Kamerleden Logemann en Joekes uitstekende 
woordvoerders van de door deze partij voorgestane dekolonisatiepolitiek. 
Deze woordvoerders hebben ook gewaarschuwd voor een al te anti-republi- 
keinse en te kortzichtige houding bij de aanpak van de Indonesische kwestie. 
Aan de andere kant zijn de PvdA-politici er voor teruggeschrokken - uit coa- 
litieoverwegingen en uit angst voor de gevolgen van een algehele breuk in 
de relatie tussen Nederland en Indië - werkelijk door te tasten toen het er op 
aankwam de eigen ideële beginselen inzake de dekolonisatie veilig te stellen, 
zoals in de aanloop tot de politiële actie van 1947 en in het tijdvak van de 
post-Renw/Ze-onderhandelingen, toen veel (zoals de kleine deelstatenpolitiek) 
er op wees dat Nederland voor de tweede keer de kans op een vlotte politie
ke overeenstemming dreigde te missen. De PvdA-politici hebben nog wel in 
de zomer van 1947 onder aanvoering van minister Drees een algehele breuk 
in de coalitie en tegelijk in de geloofwaardigheid van Nederland in het bui
tenland weten te voorkomen door een uitbreiding van de politiële actie in 
weerwil van de aangekondigde beperktheid ervan te bruskeren. De partij is 
evenwel niet in staat geweest, ondanks de druk van de linkervleugel binnen 
de partij en de groeiende groep van achteraf-ontevredenen over het militaire 
optreden in 1947, de koers in de Indonesische kwestie in de richting van een 
grotere soepelheid te verleggen.

Alles overziend kan men begrip hebben voor de verantwoordelijke politi
ci, civiele en militaire ambtenaren van die dagen, die verrast door de vaak 
gewelddadige gebeurtenissen en politieke ontwikkelingen in Indië tegen de 
achtergrond van het verarmde moederland en de vrees voor de totale chaos 
in Indië met alle gevolgen vandien (uittocht van Nederlanders en Indische
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Nederlanders naar Nederland; breuk in de economische betrekkingen) van
uit een niet altijd onoprecht besef van verantwoordelijkheid hebben gehan
deld. Maar men kan zich bij het opmaken van de rekening van de Indië- 
politiek van het kabinet-Beel niet onttrekken aan de indruk dat de koloniale 
mentaliteit zijn sporen bij de meeste van die politici en ambtenaren te diep 
had nagelaten om zich aan totaal nieuwe verhoudingen werkelijk aan te 
kunnen passen.
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de Conferentie van Malino 16-24 ju li 1946, ingezonden bij brief van minister Jonkman van 
18 oktober 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 341, alsook de verslagen van deze con
ferentie, zoals opgenomen in Van der Wal V, nrs. 1, 4, 8, 9, 14, 15, 16, 23, 25. Verder: C. 
Smit, De Indonesische Quaestie, Leiden 1952, pp. 104-112. MR 22 juli 1946, in: Van der Wal 
V, nr. 21, pt. 12 a; MR 29 juli 1946, in: idem, nr. 42, pt. 3 b, p. 103.

18 Van der Wal V, nrs. 295, 296 en 307; Jan Pluvier, Indonesië: kolonialisme, onafhankelijkheid, 
neo-kolonialisme. Een politieke geschiedenis van 1940 tot heden, Nijmegen 1978, par, 13 en 14; 
Ann Swift, The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948, Ithaca (N.Y., 
USA) 1989, p. 6. Voor de ontwikkeling van de politieke organisaties na de uitroeping van 
de Republiek Indonesia zij verwezen naar: Eerste periodiek verslag van de NEFIS, afge
sloten per ultimo december 1945, in: S.L. van der Wal, Officiële bescheiden betreffende de Ne- 
derlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, dl. II, 9 nov.-31 dec. 1945, 's-Gravenhage 1972, 
nr. 259, Politieke Vereenigingen, pp. 559-565.

19 Zie de Aide-Mémoire bestemd voor de Britse regering, d.d. 6 aug. 1946, in: Van der Wal
V, nr. 69; vergadering Raad-MAK, 31 juli 1946, in: Van der Wal V, nr. 49, spec. pp. 125- 
126.

20 Advies Raad van State, d.d. 26 juli 1946, in: Van der Wal V, nr. 35; advies Meyer Ranneft, 
behorend bij Advies Raad van State, a.w., in: idem, pp. 94-98.
Jan Willem Meyer Ranneft (1887-1968) had na zijn studie voor Indisch bestuursambte
naar te Leiden in Indië van 1907 tot juli 1936 carrière gemaakt in het bestuur, waar hij 
vooral om zijn kennis van de sociaal-economische samenhang van Nederlands-Indië be
kend werd. Hij verkreeg een eredoctoraat in de handelswetenschappen van de Universi- 
teit van Amsterdam in 1932. Vanaf 1936 was hij ambteloos burger in Nederland. Tijdens 
de bezetting was hij geïnterneerd in St. Michielsgestel. In 1945 werd hij benoemd tot lid 
van de Raad van State, welke functie hij tot 1959 zou bekleden. Als lid van de Raad van
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State heeft hij niet geschroomd zich te verzetten tegen de door hem als fataal beschouw
de Indië-politiek van de regering. Behorend tot de zogeheten "ethische richting" in het 
debat over de aanpak van het koloniale vraagstuk, in het bijzonder met betrekking tot 
Nederlands-Indië, pleitte Meyer Ranneft voor emancipatie en grotere zelfstandigheid 
van Indië, maar in Koninkrijksverband en onder Nederlandse leiding terwille van de 
verzekerde ontwikkeling van een gemengde samenleving (het ARP-standpunt). Gege
vens ontleend aan: F.J.M. Otten, lemma Jan Willem Meijer (M eyer Ranneft), in: BWN, dl. I, 
pp. 381-382. Zie verder de terugblik van Meyer Ranneft op de dekolonisatie in: J.W. Mey
er Ranneft, Nederlands geestesmerk in Indië, in: H. Baudet, I.J. Brugmans (red.), Balans van 
beleid. Terugblik op de laatste eeuw van Nederlands-Indië, Assen 1961, pp. 329-351.

21 jonkman heeft in zijn begeleidingsbrief bij beide stukken aan de Koningin terzake van 
het vermeende punt van overdracht van bevoegdheden van opperbestuur en het punt 
van de positie van de landvoogd t.o.v. de CG nog eens belicht vanuit zijn visie, die in dit 
hoofdstuk al vanuit de Kamerstukken (wetsontwerp uitzending CG) worden beschreven, 
zie Van der Wal V, nr. 56.

22 Wetsontwerp instelling van een Commissie-Generaal voor Nederlandsch-Indië, Bijlagen 
HTK 1946 II, nr. 256, 2.

23 Memorie van Toelichting, nr. 256,3.
24 Voorlopig Verslag d.d. 12 augustus 1946, behorend bij wetsontwerp nr. 256. 4, HTK 1946

II Bijlagen, par. 1 van de Algemeene Beschouwingen.
25 Memorie van Antwoord d.d. 13 augustus 1946, wetsontwerp nr. 256. 5, HTK 1946 II Bij

lagen, Algemeene Beschouwingen.
26 Nota van Wijziging, nr. 256. 6, betr. art. 8, eerste lid; MR 12 aug. 1946, pt. 3 b, in: Van der 

Wal V, nr. 85, p. 206.
27 HTK 1946 II, 16 aug. 1946, pp. 133-1381. Citaat: p. 137II.
28 Debat over instelling CG. a.v., pp. 138-176 I; Vonk, pp. 138-1411, cit. p. 138 I; Meijerink, 

pp. 141-143; Schouten, pp. 156-160; Zandt, pp. 160 1-162, cit. p. 162 II; Tilanus, pp. 143 II- 
1461, cit. p. 145II.

29 Logemann, a.v., pp. 147-149; Palar, pp. 146-1471.
Johann Heinrich Adolf Logemann (1892-1969) was ongetwijfeld het Kamerlid met de 
meeste kennis van de Indonesische kwestie. Na zijn indologiestudie in Leiden had hij 
verschillende ambten bij de Nederlands-Indische bestuursdienst tussen 1912-1921 be
kleed. Zijn verlofperiode had hij gebruikt om zijn studie af te ronden: in 1923 promo
veerde hij cum laude in de rechtswetenschappen. Teruggekeerd in Indië werd hij in ok
tober 1924 benoemd tot hoogleraar in het staats- en administratief recht van Nederlands- 
Indië aan de nog jonge Rechtshogeschool in Batavia (tot 1939). In deze periode als hoog
leraar werd hij betrokken bij de groep rond het blad De Stuw , dat nieuwe wegen in de 
verhoudingen met en binnen Nederlands-Indië bepleitte. Zijn verlofperiode in patria 
werd onderbroken door de inval van de Duitsers, die hem als (Indische) gijzelaar eerst in 
Buchenwald en vervolgens in Haaren en St.Michielsgestel (1940-1944) interneerden. Tij
dens deze internering maakte hij kennis met medegijzelaars als de latere formateurs van 
het eerste na-oorlogse kabinet, te weten de sociaal-democraat W. Drees en de vrijzinnig- 
democraat prof. dr.ir. W. Schermerhorn, en leverde bijdragen aan het beraad over de na
oorlogse samenleving. Vandaar dat hij, bekend als progressief en voor dit terrein des
kundig, werd gevraagd in het eerste na-oorlogse kabinet de portefeuille van Overzeese 
Gebiedsdelen te beheren (1945-1946). De partijloze Logemann werd lid van de begin 1946 
geboren PvdA, voor welke partij hij in de Tweede Kamer kwam bij de verkiezingen van
17 mei 1946. Hij verliet de Kamer in oktober 1947 om hoogleraar in het staats- en admini-
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stratief recht van Nederlands-Indië, Suriname en Curagao (Antillen) aan de RU Leiden te 
worden. Gegevens ontleend aan: Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, 
pp.69-70; C. Fasseur, lemma Johann Heinrich Adolf Logemann, in: J. Charité, A.J.C.M. Ga- 
briëls (red.), Biografisch Woordenboek van Nederland, dl.IV, 's-Gravenhage 1994, pp.316-318.

30 Van Poll, a.v., pp.149 11-153 I; Ruys, pp. 153-156 I.
31 Wagenaar, a.v., pp. 163-165 I; Hoogcarspel, pp. 165-167. Voor de steun van de Neder

landse communisten aan het Gemenebest-idee in Koninkrijksverband, zoals door de In- 
donesië-commissie (ingesteld op verzoek van de regering in ballingschap in Londen, on
der voorzitterschap van ir. W. Schermerhorn met vertegenwoordigers van diverse ille
gale bladen, w.o. De Waarheid, ter uitwerking van de 7-december-1942-redevoering van 
Koningin Wilhelmina en op 1 mei 1945 gepubliceerd in de betrokken ondergrondse pers) 
voorgesteld, zie: Joop Morriën, Indonesië los van Holland. De CPN en de PKI in hun strijd te
gen het Nederlandse kolonialisme, Amsterdam 1982, pp. 112-114.

32 Jonkman, TK 16 aug. 1946, pp. 168-1721, citaten: p. 170 I.
33 Jonkman, a.v., p. 170 I en p. 172 I.
34 Tweede termijn: TK 16 aug. 1946, pp. 17211-1761, alwaar eindstemming.
35 Voorlopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs (Eerste Kamer), wetsontwerp nr. 

256, d.d. 26 augustus 1946, HEK 1946 II Bijlagen; Memorie van Antwoord, Eindverslag 
van de Commissie van Rapporteurs (Eerste Kamer), wetsontwerp nr. 256, d.d. 27 augus
tus 1946, HEK 1946 II Bijlagen.

36 Stikker, HEK 1946 II, 30 aug. 1946, pp. 37 1-39. Motie-Stikker, a.v., p. 65 I, toezegging 
Jonkman, p. 66 II, stemming, p. 67.
Dirk Uipko Stikker (1897-1979) studeerde aan de RU Groningen rechten en begon een 
loopbaan in het bankwezen. In 1935 trad hij toe tot de directie van Heineken's Bierbrou
werij NV in Amsterdam. Onder de oorlog was hij betrokken bij ondergronds werk. Hij 
kreeg contact met bestuurders van de oude vakbeweging en met allerlei maatschappelij
ke groeperingen. Daaruit resulteerde zijn initiatief (1943) tot de oprichting van de Stich
ting van de Arbeid, die na de oorlog werkgevers en werknemers moest bijeenbrengen 
voor besprekingen over sociale aangelegenheden teneinde de arbeidsvrede en daarmee 
de wederopbouw te bevorderen. In de periode 1945-1948 was Stikker voorzitter van deze 
Sdchting, alsook van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond en van de Raad van Be
stuur in Arbeidszaken. Aan de vooravond van de verkiezingen van 1946 was hij betrok
ken bij de oprichting van de liberale Partij van de Vrijheid, die de als te conservatief en 
weinig kansrijk beschouwde oude Liberale Staatspartij verving. Nadat hij al sedert 20 
november 1945 als partijloos lid deel had uitgemaakt van de Eerste Kamer van de Voor
lopige Staten-Generaal, kon hij zijn zetel in de senaat in 1946 voor deze partij continue
ren. In de periode-Beel was hij de liberale woordvoerder in de Eerste Kamer voor bui
tenlandse politiek en bij een enkele gelegenheid voor overzeese gebiedsdelen. Toen 
mr.P.J. Oud, de oud-vrijzinnig democratische minister van Financiën in de kabinetten- 
Colijn III (1933-1935) en IV (1935-1937) en burgemeester van Rotterdam, teleurgesteld 
was over de Indië- en sociaal-economische politiek van zijn nieuwe politieke onderdak, 
de PvdA, en contact zocht met PvdV-voorzitter Stikker, leverde de fusie tussen de groep- 
Oud en de PvdV de oprichting van de W D  op 24 januari 1948 op. Stikker, die na de 
oorlog voor zijn brouwerij onder meer naar Indië was gereisd, zou sterke bemoeienis 
krijgen met de afwikkeling van de Indonesische kwestie in zijn functie als minister van 
Buitenlandse Zaken in het KVP-PvdA-CHU-WD-kabinet Drees-Van Schaik (1948-1951), 
welke functie hij ook in het kabinet-Drees I (1951-1952) bekleedde. Vervolgens werd hij 
ambassadeur te Londen en permanent vertegenwoordiger bij de NAVO. In de periode 
1961-1964 was hij secretaris-generaal van de NAVO. Gegevens ontleend aan: H.N. Boon,
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lemma Dirk Uipko Stikker, in: J. Charité (red.), Biografisch Woordenboek van Nederland, dl.II, 
Amsterdam 1985, pp.536-539; Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, hfdst.I, 
par.4.b: De werkgevers en werknemers; M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Neder
land na 1945, deel II: De periode van het kabinet-Beel 3 ju li 1946 - 7 augustus 1948, Banden A- 
B-C, 's-Gravenhage 1989, Band A, hfdst.I, par.I.b, pp.20-21 (Partij van de Vrijheid); hfdst.II, 
par.VII.b: Het ontstaan van de VV D  als thuishaven voor zwalkende doorbraakpolitici; hfdst.II: 
Buitenlandse Zaken, passim.
Prof.dr.J.A.J. Barge (KVP) (geb.1884) studeerde geneeskunde aan de GU Amsterdam. 
Sedert 1919 hoogleraar anatomie en embryologie te Leiden. Was sedert 21 september 
1937 lid van de Eerste Kamer, eerst voor de RKSP, vervolgens voor de KVP.
H.F.M. baron van Voorst tot Voorst (KVP) (geb.1886) was generaal-majoor b.d., Gene
rale Staf. Sedert 23 juli 1946 lid van de Eerste Kamer, waar hij woordvoerder militaire za
ken was (zie in dit boek, Band A, hoofdstuk III).
Ir.F.GM. Wijffels (KVP) (geb.1899) studeerde te Delft. Was minister van Sociale Zaken in 
het tweede kabinet-Gerbrandy (23 februari - 24 juni 1945), vervolgens inspecteur-gene- 
raal van de mijnen en voorzitter van de Mijnindustrieraad. Hij was lid van de Eerste Ka
mer sedert 20 november 1945. Zie de gegevens over Wijffels in dit boek in Band B, p.1279, 
aantekening 51.

37 De Zwaan, HEK 1946 II, 30 aug. 1946, pp. 39 11-43 I; Algra, idem, pp. 43-47; Stufkens, 
idem, pp. 4711-49; Van Voorst, idem, pp. 50-511; Kerstens, idem, pp. 56 11-57; Koejemans, 
idem, pp. 5111-56 I; Molenaar, idem, pp. 57 11-58; minister, idem, p. 58 II en pp. 59-63 I; 
Koejemans, Stufkens, Algra, Stikker, Kerstens en minister Jonkman in tweede termijn, 
idem, pp. 63-66; indiening motie Koejemans, idem, p. 56 II; stemming, pp. 66 11-67 I; 
eindstemming, p. 67. Voor Kerstens’ probleem als hoofdredacteur van De Tijd met zijn 
commissarissen: Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, pp. 237-238; Ruud Rottier, 
Piet Kerstens: "De Tijd" vooruit. De hoofdredacteur die struikelde over de Indonesische kwestie, 
in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1988, Nijmegen 1988, pp. 156-172. 
Hendrik Algra (1896-1962) - Fries, gereformeerd, anti-revolutionair - was achtereen
volgens landarbeider, onderwijzer, leraar (Nederlands, Geschiedenis), waarnaast hij pu
blicistisch actief was (Het erfdeel der vaderen, 1932-1946) en zich journalistiek ontplooide 
als politiek hoofdredacteur van het Priesch Dagblad (1935-1970). In de bezettingstijd gegij
zeld. Na de bezetting in 1946 lid geworden van de Eerste Kamer voor de ARP. In 1970 
verscheen zijn autobiografie M ijn werk, mijn leven. Gegevens ontleend aan: A.Th. van 
Deursen, lemma Hendrik Algra, in: J. Charité (red.), Biografisch woordenboek van Nederland, 
dl.HI, 's-Gravenhage 1989, pp.4-5.
Anthoon Johan Koejemans (1903-1982) was na een periode als kantoorbediende werk
zaam geweest op de redactie van het communistische partijdagblad De Tribune, resp. Het 
Volksdagblad (tot 15 mei 1940). In 1943 werd hij betrokken bij en kreeg vervolgens de 
hoofdredactie van het illegale en na de bevrijding legale partijorgaan De Waarheid, welke 
functie de tamelijk irenische Koejemans door het CPN-partijbestuur op 10 januari 1948 in 
het kader van de verstrakking van de partijlijn en de keuze voor een hardere oppositie - 
onder meer ten gevolge van de Indonesische kwestie en de Koude Oorlog - werd ontno
men; hij werd vervolgens gedwongen zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer (waarvan 
hij sedert 20 november 1945 deel uitmaakte) op 23 februari 1948 neer te leggen (zie hier
voor ook in dit boek Band C, p.1911). Gegevens ontleend aan: A.A. de Jonge, lemma 
Anthoon Johan Koejemans, in: J. Charité (red.), Biografisch woordenboek van Nederland, dl.III, 
's-Gravenhage 1989, pp.340-342.

38 Voordat het wetsontwerp tot instelling van de CG de EK had gepasseerd, waren er al 
enige personen gepolst omtrent hun bereidheid zitting te nemen in de CG. Beel had de
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katholieke oud-minister voor Handel en Nijverheid, Steenberghe, benaderd, maar deze 
had verklaard geen deel te willen uitmaken van een CG, waarin Schermerhorn zitting 
zou hebben. Zie MR 26 aug. 1947, in: Van der Wal V, nr. 116, p. 271 (pt. 3 b). Van ka
tholieke zijde was Van Poll gesuggereerd, die toezei. Daarop was het plan geboren om de 
voorzitter van de TK, Van Schaik, in plaats van Van Poll te vragen, die dan ook het voor
zitterschap van de CG zou moeten bekleden. Hoewel Van Poll al benaderd was en had 
toegezegd, leek het de Raad gewenst Van Schaik te benaderen, aangezien diens kennis 
van het staatsrecht groot was en diens functie het aanzien van de CG zou kunnen verho
gen. Van Schaik meende echter niet voldoende kennis voor het CG-lidmaatschap in huis 
te hebben, zodat op Van Poll moest worden teruggevallen. Zie MR 2 sept. 1946, in: Van 
der Wal V, nr. 127, p. 287 (pt. b). Van Poll was niet favoriet bij Jonkman en Van Mook. 
Zie: Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir. W. Schermerhorn als voorzit
ter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië 20 september 1946-7 oktober 1947, uitgegeven 
door C. Smit, (2 dln), Groningen 1970 (nader aan te duiden als: Dagboek), Eerste deel, In
leiding, pp. XVI-XVII.

39 Van Poll (lid TK) aan Jonkman (min. van O.G.), 7 sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 139; 
MR 9 sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 141, pp. 312-313 (pt. 3 a). Installatierede bij Jonk
man, Nederland en Indonesië beide vrij, pp. 49-50.

40 Biografisch materiaal over CG-drietal: W. Schermerhorn, Wat, wie en waar brak het Konink
rijk?, in: Vrij Nederland, 21 mei 1949, p. 1; W. Schermerhorn (interview met Igor Corne- 
lissen), De spijt van prof. Schermerhorn: "Ik had het kabinet moeten laten springen", in: Vrij Ne
derland, 28 aug. 1965, pp. 7-8; W. Schermerhorn, Professor Schermerhorn, eerste minister-pre
sident van na de oorlog: "Er zijn twee dingen waarvan ik spijt heb" (interview door een mede
werker), in: Leeuwarder Courant, 4 mei 1970, p. 6; H.W. von der Dunk, lemma W illem  
Schermerhorn, in: BW N  dl. I, pp. 530-533; M.D. Bogaarts, lemma Maximus Josephus Maria 
van Poll, in: BW N  dl. I, pp. 462-465; P.J. Drooglever, De Vaderlandse Club 1929-1942. Totoks 
en de Indische politiek, Franeker 1980, p. 107 en p. 258; D.A. Delprat, De reeder schrijft zijn  
journaal. Herinneringen van mr. D.A. Delprat, 's-Gravenhage 1983 (betr. de loopbaan van F. 
de Boer bij de Stoomvaartmaatschappij Nederland:passim); R. Roegholt, Amsterdam in de 
20e eeuw, dl. 2 (1945-1970), Utrecht-Antwerpen 1979, pp.1-18 (betr. F. de Boer als waar
nemend burgemeester van Amsterdam 1945-1946);NRC-Handelsblad, 20 augustus 1976: 
"Burgemeester der driehonderd dagen" Feike de Boer overleden; Wie is dat? 1948, 's-Gravenhage
1948.

41 De instructie in: HTK 1946-1947 Bijlagen A, Rijksbegroting voor 1946 en 1947, hfdst. XIII, 
Mem. v. Antw., d.d. 5 dec. 1946, Bijlage A (2 XIII 9); bij brief van Jonkman en de s.g. van
O.G., J.M. Kiveron, d.d. 24 sept. 1946 aan de voorzitter van de TK ter vertrouwelijke ken
nisneming aangeboden, zie HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 256.

42 Financiële instructie, in: Van der Wal V, nr. 152.
43 MR 9 sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 141, pt. 3 a, pp. 313-315.
44 Zie Van der Wal V, nrs. 212, 250, 254, 273, 313. Bedoelde ambtenaar zou aanvankelijk 

worden de plv. Thesaurier-Generaal van Financiën, H.A.M. van den Dries. De plaatsing 
van deze ambtenaar als pottenkijker in Indië ging uiteraard niet zonder de nodige strub
belingen met het Nederlands-Indische gezag gepaard. Een aparte instructie vergezelde 
deze ambtenaar naar Indië.

45 Van der Wal V, nr. 141, pp. 313-315.
46 Notulen le  vergadering CG 10 sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 147, ad art. 18, p. 330- 

331.
47 Van der Wal V, nr. 98. aantekening 2, brief Schermerhorn aan Van Kleffens d.d. 9 juli 

1946; reactie Van Kleffens, d.d. 15 aug. 1946, in: Van der Wal V, nr. 98.
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48 Dagboek, dl. 1,20 sept. 1946, p. 1.
49 Voor gegevens over generaal Spoor: Ton Schilling (oud-luitenant OVW), Spoor, onze gene

raal. Door zijn  vrienden en soldaten, Amsterdam 1953, alsook: F.J.M. Otten, lemma Simon 
Hendrik Spoor, in: B W N, dl. I., pp. 558-559, en H.F.L.K. van Vredenburch, Den Haag ant
woordt niet. Herinneringen van Jhr.Mr. H.F.K.L. van Vredenburch, Leiden 1985, pp. 370-371. 
Inzake de bevelsverhoudingen in Nederlands-Indië zij vermeld dat de landvoogd 
"opperbevelhebber" was van de in Nederlands-Indië aanwezige zee- en landmacht (ook: 
legerluchtmacht), nadat de oorlogsfunctie van Bevelhebber van de Nederlandse Strijd
krachten in het Oosten (BSC) was opgeheven en de Indische Staatsregeling op dit punt 
weer gelding had. Lt.adm. C.E.L. Helfrich was bij KB van 16 febr. 1946, nr. 3, van zijn 
functie als BSO ontheven. Directeur van het (Indische) departement van Oorlog was de 
legercommandant (Spoor), die derhalve een dubbele functie had; zowel als legercom
mandant als in de functie van departementsdirecteur was Spoor ondergeschikt aan de 
landvoogd. Zeggenschap over de Kon. Marine in Indië had Spoor niet: de marine- 
eenheden vielen organisatorisch rechtstreeks onder de minister van Marine (de Expedi
tionaire Macht daarentegen viel wel onder Spoor: de minister van oorlog was de betrok
ken eenheden dan ook "kwijt"). De coördinatie tussen zee- en landmacht in Indië werd 
op stafniveau verzorgd en kon formeel door de landvoogd worden opgelegd. Zie over 
dit alles: Van der Wal III, nrs. 38 en 39. Strategie e.d., zie Spoor in R-MAK, 31 juli 1946, in: 
Van der Wal V, nr. 49, en in MR, 5 aug. 1946, in: idem, nr. 63. Zie verder: Nederlands- 
Indië militair algemeen: J.F.R. van Vogelpoel, De Koninklijke Landmacht na de Tweede We
reldoorlog, dl. II De opbouw ten behoeve van de pacificatie van Nederlands-Indië, 5 mei 1945 - 27 
december 1949, Den Haag 1959; B.C. Cats, L.I.B.'s in de Tropen. Een overzicht van het verblijf 
van onze oorlogsvrijwilligers bij de lichte infanteriebataljons in het voormalige Nederlandsch- 
Indië 1945-1949, Maastricht 1961; J. Hoffenaar, B. Schoenmaker, M et de blik naar het Oosten. 
De Koninklijke Landmacht 1945-1990, Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht, 
Den Haag 1994, Hoofdstuk een: Inzet in Nederlands-Indië 1945-1950; in dit boek ook: Band 
B, hoofdstuk II; bovenal zij verwezen naar: P.M.H. Groen, Marsroutes en dwaalsporen. Het 
Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesië 1945-1950, hfdst. Wapenschouw. De Neder
landse militair-strategische vooruitzichten in de Indische archipel (augustus 1945 - maart 1946), 
spec. pp. 62-75 (H et plan-Spoor; De uitgestelde Java-oorlog; Conclusies) en hfdst. Ceterum cen- 
seo Djocjakartum esse delendum. Dat Spoor, gevoed door zijn onvrede over de ontwikkelin
gen na de eerste politiële actie in 1947, voelhorens heeft uitgestoken naar de buitenpade- 
mentaire oppositie in Nederland, kan worden afgelezen uit het te zijnen behoeve gelegde 
contact tussen KNIL-generaal Engles en personen als Meyer Ranneft, Gerbrandy en 
Welter, begin febrauri 1948, zie aantekening 727. Voor de aangehaalde stellingname van 
Jonkman, zie: Verslag van de bijeenkomst van minister van O.G. (Jonkman) met zijn af
delingschefs op 27 sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 193, spec. p. 429.

50 MR 5 aug. 1946, pt. 3, in: Van der Wal V, nr. 63.
51 R-MAK (Notulen Raad voor Militaire Aangelegenheden van het Koninkrijk) 7 aug. 1946, 

in: Van der Wal V, nr. 72.
De training van de dienstplichtigen voor de uitzending naar Indië was allesbehalve glad 
verlopen. Op 11 oktober 1946 vond in de Eerste Kamer bij monde van A.J. Koejemans 
(CPN), toentertijd hoofdredacteur van De Waarheid, een interpellatie plaats over het grote 
aantal dodelijke ongevallen en ongevallen met ernstig lichamelijk letsel bij de training 
naar Engelse op oorlogsomstandigheden toegesneden methode (onder meer met scherp). 
Zie in dit boek Band A, hoofdstuk II Oorlog en Marine, par. Ill.a: De interpellatie Koejemans 
over de gevolgen van de training in Indië, pp. 774-776.
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52 Mogelijkheden tot actie besproken in: R-MAK 31 juli 1946, in: Van der Wal V, nr. 49. Re
solutie PvdA-Indonesië-congres in: Dagboek, dl. I, p. 2, alsook KH A, sept. 1946, p. 6871 A. 
Zie verder het Verslag van het Congres-Indonesië gehouden door de PvdA  op 7 september 1946, 
Amsterdam z.jr. (1946). Voor de discussie in het partijbestuur van de PvdA over de uit
zending van Nederlandse militairen naar Indië: notulen Partijbestuur van de PvdA, 24 
augustus 1946, pt. 3, aanwezig in: PvdA-archief, IISG, Amsterdam. Voor de reis van 
Frans Goedhart zie: Pieter 't Hoen, Terug uit Djocja, Amsterdam 1946. Alsook: Jan 
Schenkman, De Indonesië-reizen van Goedhart, alias Pieter 't Hoen. Een land in revolutie. Be
vindingen en vertolking, Doctoraalscriptie Nieuwste geschiedenis KU Nijmegen, Nijmegen 
1990, hfdst. 2. Voor de inzage in zijn scriptie ben ik de heer Schenkman zeer verplicht. 
Overzicht bemiddelingspogingen van Frans Goedhart in: Madelon de Keizer, "Mission 
Impossible": The lntermediary Role of the Dutch Politician and Journalist Frans Goedhart in the 
Dutch-lndonesian Conflict, 1945-1947, in: Indonesia (Cornell Univ.) 1993, nr.55, pp. 113-139, 
spec. pp. 121-124: The First Dutch Journalist in Revolutionary Yogyakarta.

De Menadonees Lambertus Nicodemus Palar was in 1900 geboren. Na studie aan de 
Rechtshogeschool was hij in 1928 naar Nederland gekomen, waar hij in 1930 lid werd 
van de SDAP. Hij zette zich in voor een vreedzame en evolutionaire dekolonisatie van 
Indië. Van de in 1933 opgerichte gezamenlijke koloniale commissie van N W  en SDAP en 
de gezamenlijke persdienst voor Indonesië (Persindo) werd hij lid. Palar, die tot dan toe 
in zijn onderhoud als journalist en vertaler had voorzien, werd bezoldigd secretaris van 
deze beide instellingen. In 1938 ging Palar voor een rondreis naar het toenmalige Neder- 
lands-Indië. In de bezettingstijd is Palar ondergedoken, was betrokken bij de "Vrij Ne- 
derIand"-groep en onderhield contacten met de Perhimpoenan Indonesia, de voort
zetting sedert 1925 van de Indische Vereeniging (van Indiërs in Nederland), ontstaan in 
1908. Als werknemer bij de ondergedoken organisatie van de SDAP ontving Palar een 
uitkering van de illegale kas van de SDAP. Na de oorlog was hij betrokken bij de oprich
ting van de Vereniging Nederland-Indonesië. Palar kwam voor de SDAP in de Tweede 
Kamer (Voorlopige Staten-Generaal 1945-1946), welke positie hij na de verkiezingen van 
1946 kon behouden. Hij verliet de Tweede Kamer naar aanleiding van de eerste politiële 
actie in 1947. Palar koos vervolgens voor de Republiek, die hij op verzoek van Sjahrir on
middellijk te hulp schoot voor het forum van de V.N.. Vanaf 4 oktober 1947 leidde Palar 
officieel de republikeinse delegatie bij de vergaderingen van de Veiligheidsraad en ver
volgens bij de V.N., waartoe het inmiddels souvereine Indonesië op 26 september 1950 is 
toegelaten. Palar bekleedde voor de Republiek vervolgens ambassadeursposten in Mos
kou, Londen en Washington en leidde tussen 1961-1967 opnieuw de Indonesische dele
gatie bij de V.N.. Hij overleed in 1981. Voor gegevens over Palar moge worden verwezen 
naar: Peter van Tuijl, "Mijn positie is helaas niet erg benijdenswaardig". Nico Palar en de kolo
niale politiek van de N ederlandse Sociaal-D em ocratie 1930-1947, Amsterdam 1985 
(Doctoraalscriptie Instituut voor Moderne Aziatische Geschiedenis Amsterdam); Peter 
van Tuijl, Koloniale politiek in crisistijd: de SD AP en Indonesië, 1930-1935, in: Marnix Krop 
e.a. (red.), Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam 1986, pp. 44-73; 
Harry Poeze e.a., In het land van de overheerser. Indonesiërs in Nederland 1600-1950, Dor- 
drecht-Cinnaminson (USA) 1986, trefwoord Palar, Lambert J. Giebels, D e Indonesiër L.N. 
Palar, in: Orion, jrg. 2 (1985/86), nrs. 4 (pp. 22-23 en 25), 5 (pp. 38-39) en 6 (p. 18).

53 R-MAK 14 aug. 1946, in: Van der Wal V, nr. 93; het stuk over De Greeve is niet bij Van 
der Wal opgenomen.

54 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 24 aug. 1946, in: Van der Wal V, nr. 111.
55 A.v., p. 266, aantekening 1.
56 R-MAK 4 sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 134.
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57 R-MAK 24 sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 177; rede Kruis, idem, p. 389-390, aantek. nr. 
11.

58 R-MAK 24 sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 177, p. 390; de stemming bij aankomst in 
Indië bleek algemeen uitstekend, zie R-MAK 22 okt. 1946, in: Van der Wal V, nr. 291, p. 
619.

59 KHA  1946, p. 6893 G.
De dienstweigeraars onder de dienstplichtigen konden worden onderscheiden naar ge
wetensbezwaarden - enige honderden tezamen genomen voor de lichtingen 1945, 1946 
en 1947, die door de wet van 23 juli 1923, Stbl. nr. 357, werden beschermd - en politiek 
bezwaarden, die geen wettelijke bescherming genoten en wier weigering als desertie in 
oorlogstijd kon worden beschouwd. Om de dienstweigeraars in afwachting van de uit
spraak van de commissie-gewetensbezwaarden geen voordeel op de andere dienstplich
tigen te gunnen door hen in Nederland te laten, was in augsutus 1946 van hogerhand be
paald dat ook de dienstweigeraars naar Indië zouden worden verscheept. Deze door de 
minister van Oorlog A.H.J.L. Fiévez (KVP) uitgevaardigde maatregel werd door het 
CPN-Tweede Kamerlid Schoonenberg bij gelegenheid van de bespreking van de begro
ting van Oorlog voor 1946 en 1947 op 26 november 1946 fel bekritiseerd, maar door het 
PvdA-Tweede Kamerlid Vermeer verdedigd onder verwijzing naar het inmiddels be
reikte Akkoord van Linggadjati tussen Nederland en de Republiek dat de bezwaren te
gen uitzending van de troepen zou hebben weggevaagd. Het PvdA-Eerste Kamerlid 
Donkersloot heeft op 25 februari 1947 bij gelegenheid van de bespreking van de genoem
de begrotingen daarentegen kritiek geuit op de handelwijze van de minister, die evenwel 
niet op zijn beleid is teruggekomen. Op aandrang van de Tweede Kamer heeft de minis
ter wel op 20 februari 1947 een commissie-gewetensbezwaarden in Indië gevestigd. Uit
eindelijk zijn slechts 43 dienstweigeraars in het najaar van 1946 naar Indië verscheept. De 
afwikkeling van de overige weigeringen vond toch in Nederland zelf plaats. De intimide
rende straffen die in enkele processen tegen Indië-weigeraars - politiek bezwaarden - 
werden opgelegd, zorgden er voor dat van de 1.200 Indië-weigeraars die in maart 1947 in 
kampen in Nederland verbleven er ruim 1.100 door de knieën gingen. Van deze naar In
dië getransporteerde groep zouden er uiteindelijk 26 overlopen naar de Republiek. Een 
van hen zou zich ook daadwerkelijk scharen aan de zijde van het republikeinse leger, 
namelijk Jan "Poncke" Princen. De afloop van de kwestie van de Indië-weigeraars is be
schreven in: Ben Dankbaar, Dienstweigering en desertie tijdens de oorlog met Indonesië 1945- 
1950, in: Jaarboek voor de geschiedenis van en arbeidersbeweging in Nederland, 1977, Nijmegen 
1977, pp. 341-366; Kees Bals, Martin Gerritsen, De Indonesië-weigeraars, Amsterdam 1989 
(1) en 1993 (3) (gewijzigde heruitgave met een voorwoord van Poncke Princen). Voor de 
visie van Poncke Princen op zijn optreden zie: interview door Wiecher Hulst met Poncke 
Princen in: De Volkskrant, 10 januari 1995, p. 8: "De weg is gebaand voor vorm van eerherstel''; 
bekorte tekst van een toespraak van Poncke Princen voor een groep vrienden en beken
den tijdens zijn verblijf in Nederland in: NRC Handelsblad, 10 januari 1995, p. 8: "Voor een 
andere mening moet je  durven uitkomen".

60 R-MAK 24 sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 177; N R C  en Trouw  van 23 sept. 1946; Beel en 
Fiévez in Tweede Kamer, 25 sept. 1946, pp. 40-42.
De Waarheid, 30 sept. 1946, p. 1: Geen troepen naar Indonesië. Er zouden vier getuigen zijn 
geweest, die pertinent hebben volgehouden dat een brigadier van politie had geschoten, 
waardoor zeker Van Gessel in de hiel was getroffen. Gegeven dit feit - terwijl Fiévez be
weerde dat niemand de gehele dag een schot had gelost - ging De Waarheid er van uit dat 
ook Dobbelaar slachtoffer was geworden van een politie- of marechausseekogel. Zie ook 
De Waarheid, 24 sept. 1946, p.1.
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62 De Volkskrant, 25 sept. 1946, p. 1.
63 Trouw  en NRC, 24 sept. 1946, p. 1.
64 De Waarheid, 24 sept. 1946, p. 1: De maat is vol! Zie ook: Richter Roegholt, Amsterdam in de 

20e eeuw, dl. 2 (1945/1970), Utrecht-Antwerpen 1979, pp. 117-119.
65 De Volkskrant, 25 sept, 1946, p. 1.
66 Paul Coomans e.a., De Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-1948, pp. 415-417.
67 Trouw, 25 sept. 1946, p. 1: Amsterdam weer rustig.

68 R-MAK 24 sept. 1946, in: Van der Wal V, pp. 390-391.
69 Commentaar, jrg. 1, nr. 6 ,30 sept. 1946.
70 R-MAK 24 sept. 1946, a.w., pp. 391-392.
71 Trouw, 25 sept. 1946, p. 1.
72 Coomans-De Jonge-Nijhof, De Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-1948, pp. 416-417; Het Vrije 

Volk, 24 sept. 1946, p.3: Verklaring N .V .V ..

73 De Waarheid, 30 sept. 1946, p. 1: Geen troepen naar Indonesië.

74 Trouw, 25 sept. 1946, p. 1.
75 Verslag van de bijeenkomst van minister van O.G. (Jonkman) met zijn afdelingschefs op 

27 sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 193, p. 430.
76 NRC, 21 sept. 1946, p. 1: Troepen voor Indië; NRC, 24 sept. 1946, p. 1: In het belang van Indië.

77 Trouw, 25 sept. 1946, p. 1: Staking.

78 De Volkskrant, 25 sept. 1946, p. 1: De rel; Het Vrije Volk, 25 sept. 1946, p. 1: Verklaring van 
P.B..

79 Vrij Nederland, 16 nov. 1946, p. 6: Troepenzending, staking, Indonesië, Wat Nederland er van 
denkt.

80 Wagenaar, TK 25 sept. 1946, pp. 38-39.
81 Beel, a.v., pp. 40-411; Fiévez, idem, pp. 41-42 I.
82 Trouw, 26 sept. 1946, p. 1.
83 Wagenaar, TK 25 sept. 1946, pp. 42 11-43 I; voor Goedhart, zie Van der Wal V, pp. 368-369, 

aantek. nr. 5. Gegevens Indonesische congres van de PvdA: Het Vrije Volk, 9 sept. 1946, p.
1. Zie voor de reis van Goedhart en diens verslag op het PvdA-congres: Schenkman, De 
Indonesiëreizen van Goedhart, alias Pieter 't Hoen, hfdst. 2.

84 Van der Goes, TK 25 sept. 1946, pp. 32-44 I. Van der Goes refereerde aan een redevoering 
van Wagenaar in Drachten op 16 mei 1946, waar deze gezegd zou hebben dat er een alge
m ene staking zou losbarsten als er een regering zou komen zonder CPN. Volgens Van 
der Goes was hiervoor de Indonesische zaak misbruikt. Over de uitsluiting van de CPN 
bij de formatie: Band A, hoofdstuk I, pp. 163-166, van dit boek.

85 De Groot, TK 25 sept. 1946, pp. 44-45 I; Vorrink, idem, pp. 46-47. Voor de geschiedenis 
van de Vereniging Nederland-Indonesië: S. de Blauw, L. Severein, De Vereniging Neder- 
land-Indonesië. Vooruitstrevend Nederland: dekolonisatieopvattingen en de houding in het kon- 
flikt met Indonesië, IMAG-publikatie nr. 1 (doctoraalscripde) Amsterdam 1980.

86 Van den Muijzenberg-W., TK 25 sept. 1946, pp. 47-48.
87 Schouten, a.v., pp. 45-461; Romme, pp. 48 11-49; Tilanus, pp. 49 11-50.
88 Beel, a.v., p. 52; Fiévez, pp. 5211-531.
89 Palar, a.v., p. 53 II, alwaar stemming over motie.
90 MR 30 sept. 1946, pt. 2 B c. Voor de Amsterdamse context: Roegholt, Amsterdam in de 20e 

eeuw, dl. 2 (1945/1970), pp. 119-122. Aankondiging minister van Oorlog Fiévez van ver
bod De Waarheid en andere bladen voor militairen en het daarover gevoerde debatje in de
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Tweede Kamer bij gelegenheid van de behandeling van wetsontwerp Dienstplichtvoor- 
zieningen: Fiévez, TK 10 oktober 1946, p. 82 I; Van Sleen, idem, pp. 86-87 I; Wagenaar, 
idem, pp. 87 11-88; Fiévez, idem , p. 88 II. Voor beschuldiging Jonkman en verweer De 
Groot: TK 24 juli 1947, p. 2132 I en p. 2138 I.

91 Betrokkenheid Lord Killearn bij Z.O. Azië en ontwikkeling voorstel-Killearn: Min. van 
O.G. (Logemann) aan LtGG (Van Mook), 2 april 1946, in: Van der Wal IV, nr. 11; Verslag 
van de 45ste gem engde bijeenkomst van de geallieerde opperbevelhebber in Zuid-Oost 
Azië (Mountbatten) op 25 mei 1946, in: idem, nr. 155; Min. van Buitenlandse Zaken (Van 
Roijen) aan buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister t /b  van de LtGG (Van By- 
landt), 29 juni 1946, in: idem, nr. 291; Aide Mémoire van Britse regering van 29 juni 1946, 
bijlage bij: Minister van Buitenlandse Zaken (Van Roijen) aan ministers van Algemene 
Oorlogvoering van het Koninkrijk (Schermerhorn) en van O.G. (Logemann), 1 juli 1946, 
in: idem, nr. 313, nr. 300; MR 1 juli 1946, in: idem, nr. 301; MR 3 juli 1946, in: idem, nr. 
3 1 3 ,14. Voorstel Killearn; Aide Mémoire van Britse regering van 3 juli 1946, bijlage bij: Van 
Boetzelaer (minister van Buitenlandse Zaken) aan Jonkman (minister van O.G.), 4 juli
1946, in: idem, nr. 314; MR 8 juli 1946, in: idem, nr. 323, p. 618: b. Voorstel Killearn; MR 15 
juli 1946, in: idem, nr. 354, pp. 665-666: B. Voorstel Killearn; Aide Mémoire van N eder
landse regering van 6 aug. 1946: Minister van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 7 
aug. 1946, in: Van der Wal V, nr. 69; Aide Mémoire van Britse regering van 15 aug. 1946, 
bijlage bij: Ambassadeur te Londen (Michiels van V.) aan minister van Buitenlandse Za
ken (Van Boetzelaer), 15 aug. 1946, in: idem, nr. 97; Min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG 
(Van Mook), 18 aug. 1946, in: idem, nr. 101; LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. 
(Jonkman), 20 aug. 1946, in: idem, nr. 103; Min. van Buitenlanse Zaken (Van Boetzelaer) 
aan ambassadeur te Londen (Michiels van V.), 23 aug. 1946, in: idem, nr. 106; Ambassa
deur te Londen (Michiels van V.) aan min. van Buitenlandse Zaken (Van Boetzelaer), 23 
aug. 1946, in: idem, nr. 108; Consul-generaal te Singapore (Vigeveno) aan LtGG (Van 
Mook), 25 aug. 1946, in: idem, nr. 112; LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman),
27 aug. 1946, in: idem, nr. 120; Verslag van de bijeenkomst van min. van O.G. (Jonkman) 
met zijn afdelingschefs op 13 sept. 1946, in: idem, nr. 153; LtGG (Van Mook) aan min. van 
O.G. (Jonkman), 15 sept. 1946, in: idem, nr. 159; Notulen 2e vergadering CG op 19 sept.
1946, in: idem, nr. 166; Eerste verslag der Commissie-Generaal voor Nederlandsch-Indië Woens
dag 18 Sept.-Zaterdag 28 Sept., bijlage bij: Schermerhorn (voorzitter CG) aan Jonkman 
(min. van O.G.), 30 sept. 1946, in: idem, nr. 202; Special Commissioner South East Asia 
(Killearn) aan Foreign Office, 6 okt. 1946, in: idem, nr. 225; Notulen 16e verg. CG op 20 
okt. 1946, in: idem, nr. 278, pt. 4; MR 28 okt. 1946, in: idem, nr. 327, p. 678 (telegram CG 
van 26 okt. 1946). W antrouwen Killearn jegens Nederlandse bedoelingen: Van Mook 
(LtGG) aan Logemann (min. van O.G.), 21 juni 1946, in: Van der Wal IV, nr. 259 (n.a.v. 
bericht Van Bylandt over onderhoud met Killearn). Uitnodiging Van Mook aan republi
keinen voor voorbereidend contact en republikeinse reactie: Van Mook (LtGG) aan 
Sjahrir (minister-president van de republiek Indonesië), 9 sept. 1946, in: Van der Wal V, 
nr. 140; Soedarsono (rep. minister van binnenlandse zaken) aan Van M ook (LtGG), 14 
sept. 1946, in: idem, nr. 156; zie ook: Notulen 2e verg. CG op 19 sept. 1946, in: idem, nr. 
166, p. 361. Uitnodigingen van de kant van de Nederlands-Indische en republikeinse re
geringen gericht aan Lord Killearn om  assistentie te verlenen bij de eerste bijeenkomst 
van de CG en een republikeinse delegatie: Van Mook (LtGG) aan Sjahrir (min.-pres. van 
de rep. Indonesië), 20 sept. 1946, bijlage, in: Van der Wal V, p. 699; Soedarsono (rep. min. 
van binnenlandse zaken) aan Killearn (special commissioner South-East Asia), 22 sept.
1946, in: idem, pp. 699-700.

92 Killearn in Djocja: Van der Wal V, nrs. 122,123, 125,138,150; "aftrap" door Killearn: zie 
2e verg. CG 19 sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 166, pt. 6; commissie-Koets: MR 16 sept.
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1946, pt. 3, in, idem, nr. 161; alsook, idem, nr. 168. Rapport commissie-Koets: HTK 1946- 
1947 Bijlagen nr. 335. Ook Koets in 4e verg. CG, 20 sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 170. 
Voor Goedhart: Schenkman, De lndonesïê-reizen van Goedhart, alias Pieter 't Hoen, hfdst. 2. 
Dr.P.J. Koets (1901-1995) werd geboren in Macon (V.S.), waar zijn vader docent was aan 
het W eslyan Female College. Hij studeerde klassieke letteren in Utrecht, welke studie hij 
met een promotie cum laude in 1929 afsloot. Hij vertrok vervolgens naar Indië om  daar 
het leraarschap uit te oefenen. Na enige jaren werd hij benoem d als ambtenaar op het 
ministerie van Onderwijs in Batavia. In deze tijd was hij betrokken bij de beweging rond 
het blad De Stuw , overtuigd als hij was dat aan de koloniale tijd een einde m oest komen 
en een wereldorde naar de idealen van de Amerikaanse president W ilson m oest worden 
tot stand gebracht. Inspiratie daarvoor had hij opgedaan toen hij na zijn afstuderen een 
jaar doorbracht in Londen, waar hij in contact was gekomen met Brits-Indische nationa
listen. Door de Japanners als reserveofficier KNIL krijgsgevangen gemaakt werd hij afge
voerd naar Birma, waar hij aan de beruchte spoorweg m oest werken. In 1946 terugge
keerd in Batavia en met zijn gezin herenigd, werd hij benoemd tot directeur van het mi
nisterie van Onderwijs en vervolgens in juni 1946 tot directeur van het kabinet van de 
landvoogd, de luitenant-gouverneur-generaal dr.H.J. van Mook. Koets had Van Mook al 
voor de oorlog leren kennen in De S tuw -groep. Zijn ambtelijke loopbaan in Indië zette hij 
nog voort tot na de onafhankelijkheid van Indonesië. Hij vertrok in 1950 naar Nederland, 
waar hij leraar werd aan het Barleausgymnasium in Amsterdam. In 1951 werd hij hoofd
redacteur van Het Parool (tot in 1961). Vervolgens zou hij nog 8 jaar wethouder (voor de 
PvdA) in Amsterdam zijn. Gegevens ontleend aan: NRC-Handelsblad, 13 m ei 1995: Oud- 
hoofdredacteur Het Parool overleden; Het Parool, 13 mei 1995: Ras-bestuurder Koets (93) overle
den.

93 Zie notulen 5e verg. CG, 21 sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 171; MR 23 sept. 1946, pt. 3, 
in: idem, nr. 174; telegram min. van O.G. (Jonkman) aan CG, 25 sept. 1946, in: idem, nr. 
184. Verslag van de vergadering van de Vaste Commissie voor Indische Zaken van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal op 3 October 1946 te 's-Gravenhage, in: Archief 
Tweede Kamer, Den Haag.

94 Nota van LtGG (Van Mook) voor de leden van de CG, 27 sept. 1946, in: Van der Wal V, 
nr. 191.

95 Van M ook over Van Poll: brief van Van Mook aan Bannier, gecommitteerde voor Indi
sche zaken bij het ministerie van O.G., 24 sept. 1946, in: Van der Wal V, aantek. nr. 2 bij 
nr. 269 (p. 569). Verder: notulen 10e verg. CG, 30 sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 203, pt. 
3.

96 R-MAK 31 juli 1946, in: Van der Wal V, nr. 49, p. 129. Voor de incidenten: Verslag CG, 
tweede helft sept. 1946, in: idem, nr. 202.

97 Verslag van de bijeenkomst van minister van O.G. 0onkman) met zijn afdelingschefs, 27 
sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 193, p. 429.

98 Verslag van de audiëntie van de ondernemersraad voor Nederlands-Indië bij Beel en 
Jonkman, 30 sept. 1946, in: Van der Wal V, nr. 208. Zie ook, in: idem, nr. 217.

99 Dr. A. Loudon, ambassadeur te Washington, in MR 29 juli 1946, in: Van der Wal V, nr. 42, 
p. 105; ambass. te W. (Loudon) aan min. van Buit. Zaken (Van Boetzelaer), 17 aug. 1946, 
in: idem, nr. 100.

100 v ersiag Van de conferentie van Pangkal Pinang, ingezonden bij brief van 12 dec. 1946, 
HTK 1946-1947 Bijlagen nr. 376. D.J. van Wijnen, Pangkal pinang. Werkelijkheidszin der min
derheden, RVD-uitgave, Batavia 1946. Zie ook: Dagboek, dl. I, pp. 27-28.
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101 Notulen le  verg. Nederlandse en Indonesische delegaties onder voorzitterschap van 
Lord Killearn, 7 okt. 1946, in: Van der Wal V, nr. 228, pp. 502-507.

102 A.v., nr.228, pt. 10; Dagboek, dl. I, pp. 31-32; ook: notulen 13e verg. CG, 8 okt. 1946, in: 
Van der Wal V, nr. 229, p. 511; CG aan min. van O.G. (Jonkman), 9 okt. 1946 (verslag le  
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268 Drees (min. van Soc. Zaken) aan Schermerhorn (voorzitter CG), 19 febr. 1947, in: Van 

der Wal VII, nr. 179.
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Zwaan, idem, pp. 418-420.

276 Algra, EK 26 febr. 1947, pp. 388-395.
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286 Min., a.v., pp. 465 11-466 I; disc. over motie-Stikker, idem, p. 470, alwaar eindstemming. 
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The Memoirs of A li Sastroamijoyo, pp. 130-134; Rose, Indonesia Free: A  Political Biography of 
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1935; 1937-1942). Dr. L.J.C. Beaufort o.f.m. (kloosternaam: Didymus) was lector in de 
ethica bij de franciscanen geweest en directeur van de ontwikkelingscentrale van het R.K. 
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in: Van der Wal VIII, nr. 47. W ensen KVP-Tweede Kamerfractie: Geheime nota van de 
KVP-Tweede Kamerfractie aan alle KVP-ministers, z.d. (maart 1947), in: Archief-Beel, 
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333 MR 14 april 1947, in: Van der Wal VIII, nr. 94. Verzoek CG m.b.t. overkomst ministers: 
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der: Minister van O.G. (Jonkman) aan CG en LtGG (Van Mook), 11 april 1947, in: Van der 
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O.G. (Jonkman) aan CG en LtGG (Van Mook), 10 april 1947, in: idem, nr. 77 (met nader 
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343 "Kort verslag der besprekingen op het kabinet van de Minister-President", 18 april 1947, 
in: Van der Wal VIII, nr. 116.

344 Min. van Financiën (Lieftinck) aan min. pres. (Beel), 18 april 1947, in: Van der Wal VIII, 
nr. 120.

345 MR 21 april 1947, in: Van der Wal VIII, nr. 130, met bijlage (pp. 343-346).
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346 Hirschfeld en Albarda aan min. pres. (Beel), 21 april 1947, in: Van der Wal VIII, nr. 132.
347 R-MAK 22 april 1947, in: Van der Wal VIII, nr. 134; Nota van minister van Oorlog 

(Féviez) aan de leden van R-MAK, 21 april 1947, in: idem, nr. 131.
348 Nota van de chef generale staf KL (Kruis) aan minister van Oorlog (Fiévez), 9 april 1947, 

in: Van der Wal VIII, nr. 73.
349 R-MAK 22 april 1947, in: Van der Wal VIII, nr. 134.
350 Helfrich (bevelhebber der zeestrijdkrachten) aan Pinke (commandant der zeemacht in 

Nederlands-Indië), 30 maart 1947, in: Van der Wal VIII, nr. 34.
351 Van der Wal VIII, nr. 134, pp. 359-360.
352 A.v., pp. 361-365.
353 Zie de notulen van de Nederlands-Indonesische werkvergaderingen, nrs. 1 tot en met 8, 

resp. 26 maart 1947, 28 maart 1947, 14 april 1947 (2x), 15 april 1947, 16 april 1947 (2x), 3 
mei 1947, in: Van der Wal VIII, resp. nrs. 14, 24, 97, 98 ,103,109, 110 en 181; de notulen 
van de CG, nrs. 65, 66, 67, 68 en 70, resp. 28 maart 1947, 9 april 1947, 10 april 1947 en 5 
mei 1947 (balans van de onderhandelingen), in: idem, nrs. 23,44, 74, 75 en 184; nota's van 
Van Mook, resp. van 6, 25 en 28 april 1947, in: idem, nrs. 59, 149 en 154; Schermerhorn 
(voorz. CG) aan Lieftinck (min. van Fin.), 7 april 1947, in: idem, nr. 61; CG aan min. van 
O.G. (Jonkman), 18 april 1947, nr. 117; Nota betreffende de politieke toestand, op gesteld 
door de CG, 7 mei 1947, in: idem, nr. 190. Ook: Van Mook, Indonesië, Nederland en de w e
reld, pp. 170-171; Smit, Het Accoord van Linggadjati, pp. 125-127.

354 Notulen Nederlands-Indonesische werkvergadering, nr. 3 ,14  april 1947, in: Van der Wal
VIII, nr. 97, p. 218.

355 Notulen Nederlands-Indonesische werkvergadering, nr. 4 ,14  april 1947, in: Van der Wal
VIII, nr. 98, pp. 224-225. Ook: Dagboek, dl. I, pp. 442-443. Inzake de boycot van de Water- 
side Worker's Federation in Australië: zie Chef DIRVO (Elink Schuurman) aan minister 
van Buitenlandse Zaken (Van Boetzelaer), 26 mei 1947, in: Van der Wal IX, nr. 28 (met 
aantekening); uitvoerig in: Margaret George, Australia and the Indonesian Revolution, Mel- 
bourne 1980, spec. ch. 5-6.

356 Notulen Nederlands-Indonesische werkvergadering, nr. 5 ,15  april 1947, in: Van der Wal
VIII, nr. 103.

357 CG aan min. van O.G. (Jonkman), 18 april 1947, in: Van der Wal VIII, nr. 118.
358 Schermerhorn (voorz. CG) aan Lieftinck (min. van Fin.), 3 mei 1947, in: Van der Wal VI-

II, nr. 178.
359 Notulen 70e CG-vergdering, 5 mei 1947, in: Van der Wal VIII, nr. 184; Dagboek, dl. II, p. 

493.
360 Trouw, 10 mei 1947, p. 5; ook: De Maasbode, 23 april 1947, p. 1 (Opening parlement).
361 Gouverneur, algemeen hoofd tijdelijke bestuursdienst Java (Abbenhuis), aan LtGG (Van 

Mook), 29 april 1947, in: Van der Wal VIII, nr. 159; LtGG (Van Mook) aan commandant B- 
divisie (De Waal), 3 mei 1947, in: idem, nr. 179 (met aantekening); Nefis-publikatie over 
de Soendanese onafhankelijkheidsbeweging, 13 mei 1947, in: idem, nr. 211; Resident, 
hoofd tijdelijke bestuursdienst te Buitenzorg (Statius Muller), aan LtGG (Van Mook), 26 
mei 1947, in: Van der Wal IX, nr. 29; Pinke (Cdt. Zeemacht) aan Helfrich (BDZ), 27 mei
1947, in: idem, nr. 32, p. 58; MR 28 mei 1947, in: idem, nr. 37, p. 68; Van Mook (LtGG) aan 
Logemann (lid TK), 30 mei 1947, in: idem, nr. 52, p. 104. Ook: De Jong, Diplomatie of strijd, 
pp. 371-372. Zie verder: Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, pp. 327-334.

362 Dagboek, dl. II, pp. 496-497; pp. 499-502; pp. 524-526; pp. 550-551; pp. 560-561 en p. 597.
363 Dagboek, dl. II, pp. 506-511.
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364 Notulen van de vergadering m et min. pres. (Beel) en min. van O.G. (Jonkman), 14 mei
1947, in: Van der Wal VIII, nr. 222.

365 A.v.; ook: Dagboek, dl. II, pp. 534-534. Een nadere becijfering van de financieel-economi- 
sche toestand op dat moment gaven Hirschfeld en Albarda (financieel adviseurs van de 
min. pres. en de min. van O.G.), na enige gespreksrondes in Batavia, op 14 mei 1947, zie: 
Van der Wal VIII, nr. 223.

366 Zie Schermerhorn in Dagboek, dl. II, p. 537, over zijn indruk van het optreden van Van 
Mook in de eerste vergadering van de Indische top met min. pres. Beel en min. van O.G. 
Jonkman op 15 mei 1947, zie de notulen in: Van der Wal VIII, nr. 234.

367 Notulen eerste vergadering van de Indische top met Beel en Jonkman,15 mei 1947, in: 
Van der Wal VIII, nr. 234; zie ook Dagboek, dl. II, pp. 535-536.

368 Notulen tweede vergadering van de Indische top met Beel en Jonkman, 15 mei 1947, in: 
Van der Wal VIII, nr. 235; zie ook Dagboek, dl. II, pp. 537-542.

369 Notulen derde vergadering van de Indische top met Beel en Jonkman, 15 mei 1947, in: 
Van der Wal VIII, nr. 236; zie ook Dagboek, dl. II, pp. 542-544. Voor de verklaringen van 
minister Jonkman in het parlement: EK 28 febr. 1947, p. 4 2 7 II (met de beperking dat voor 
de Nederlandse regering voortgaande schending van het bestand door de Republiek on
aannemelijk was) en TK 25 maart 1947, p. 1320 II; congresresolutie PvdA in: Van der Wal
VIII, p. 556, aantek. 2.

370 De situatierapporten over de toestand in Nederlands-Indië, in het bijzonder langs de de
marcatielijn, geven aan Nederlandse zijde een somber beeld, zie bijvoorbeeld het rapport 
van 14 mei 1947, dat door LtGG Van Mook aan minister Jonkman is aangeboden, in: Van 
der Wal VIII, nr. 227; over Modjokerto-samenwerking: Legercdt. (Spoor) aan LtGG (Van 
Mook), 16 mei 1947, in: idem, nr. 242.

371 Notulen vierde vergadering van de Indische top met Beel en Jonkman, 16 mei 1947, in: 
Van der Wal VIII, nr. 244; Dagboek, dl. II, pp. 547-549.

372 Verslag van de bespreking van min. pres. (Beel) en min. van O.G. (Jonkman) met verte
genwoordigers van het bedrijfsleven, 20 mei 1947, in: Van der Wal VIII, nr. 254, p. 742.

373 Jonkman, Nederland en Indonesië beide vrij, pp. 101-102. Indonesië als land en de diverse 
ontvangsten hadden op Beel, bij zijn bezoek aan de Oost in het voorjaar van 1947, een 
grote indruk gemaakt, zie zijn brieven aan de familie Beel zoals afgedrukt in: Ronald Ga- 
se, Beel in Batavia. Van contact tot conflict. Verwikkelingen rond de Indonesische kwestie in
1948, Baarn 1986, Bijlage, pp. 295-298.

374 Min. van Binnenlandse Zaken van Oost-Indonesië (Ide Anak Agung Gde Agung) aan 
min. pres. (Beel), 19 mei 1947, in: Van der Wal VIII, nr. 252.

375 Persatoean Timoer Besar (De Fretes e.a.) aan de Koningin, 8 mei 1947, in: Van der Wal
VIII, nr. 192. Zie over deze groepen en deze petitie vooral: Richard Chauvel, Nationalists, 
soldiers and separatists. The Ambonese islands from colonialism to revolt 1880-1950, KITLV 
Press, Leiden 1990, pp. 205-210; pp. 233-258. De Fretes was onderofficier in het KNIL. 
Voor de kwestie van de vertegenwoordiging van de Zuid-Molukken op de conferentie 
van Den Pasar: J.J.P. de Jong, De omgekeerde striptease van Linggadjati, in: De Volkskrant, 3 
sept. 1977, p. 33; Chauvel, a.w., p. 234.

376 Jonkman in zijn verslag over de rondreis van de ministers in Indië in het kabinetsberaad 
van 28 mei 1947, in: Van der Wal IX, nr. 37, p. 67. Zie voor de afloop van de petities: 
LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 24 maart 1948, in: P.J. Drooglever, M.J.B. 
Schouten, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, 
dl. XIII, 20 februari-4 juni 1948, 's-Gravenhage 1986, nr. 109, met aantek. 8 (Voorstel Van 
M ook ter beantwoording petitie voor afzonderlijke status Ambon-Minahassa-Timor uit
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1947 met bevestiging door minister Jonkman d.d. 27 april 1948: verwezenlijking doelein
den beter in het kader van Oost-Indonesië); alsook Chauvel, Nationalists, soldiers and sepa
ratists, p. 258.

377 Gegevens over rep. afvaardiging bij aankomst en vertrek Nedl. del. en over ontmoetin
gen: Verslag van de bijeenkomst van minister van O.G. (Jonkman) met zijn afdelingschefs 
op 30 mei 1947, in: Van der Wal IX, nr. 50, p. 98; alsook: MR 28 mei 1947, in: idem, nr. 37, 
pp. 65-66.

378 MR 19 mei 1947, in: Van der Wal VIII, nr. 250, p. 727.
379 Verslag audiëntie ministers Beel en Jonkman aan deputatie Indische Ondernemersbond 

op 16 mei 1947, in: Van der Wal VIII, nr. 243.
380 Verslag van de bespreking van de ministers Beel en Jonkman met vertegenwoordigers 

van het bedrijfsleven (18 mei 1947, Soerabaja), 20 mei 1947, in: Van der Wal VIII, nr. 254.
381 Notulen vergadering van de Indische top met Beel en Jonkman, 21 mei 1947, in: Van der 

Wal IX, nr. 7, p. 12. Visie Van Mook ontleend aan: LtGG (Van Mook) aan CG, 19 mei 
1947, in: Van der Wal VIII, nr. 253; Van Mook (LtGG) aan Logemann (lid TK), 20 mei 
1947, in: idem, nr. 258; Van Mook (LtGG) aan Logemann (lid TK), 23 mei 1947, in: Van 
der Wal IX, nr. 22.

382 Notulen vergaderingen van de Indische top met Beel en Jonkman, 22 mei 1947, in: Van 
der Wal IX, nrs. 13,14 en 15; de slotzitting tussen de ministers, de CG en de landvoogd  
op 23 mei 1947 had betrekking op militaire zaken (doelstelling bij militaire actie), alsook 
de positie van Van Mook, zie Dagboek, dl. II, pp. 566-567.

383 Nota van de Commissie-Generaal aan de republikeinse delegatie, 27 mei 1947, in; HTK 
1946-1947, Bijlagen, nr. 475.2, alsook: Van der Wal IX, bijlage, pp. 749-777. Missie-Iden- 
burg: CG aan min. van O.G. (Jonkman), 27 mei 1947, in: Van der Wal IX, nr. 30; LtGG 
(Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 28 mei 1947, in: idem, nr. 36 (slot); "Indrukken 
omtrent Djocja" van d.g. Algemene Zaken (Idenburg), 31 mei 1947, in: idem, nr, 59; LtGG 
(Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 1 juni 1947, in: idem, nr. 67 (samenvatting 
rapportage missie-Idenburg).

384 Notulen van de vergadering van de Indische top met Beel en Jonkman, 22 mei 1947, in: 
Van der Wal IX, rur. 15, p. 33.

385 KHA mei 1947, p. 7171; De Volkskrant, 28 mei 1947, p. 1.
386 MR 28 mei 1947, in: Van der Wal IX, nr. 37. Kredietzaak: Hirschfeld en Albarda (fin. ad

viseurs van de min.pres. en de min. van O.G.) aan min.pres. (Beel) en min. van O.G. 
(Jonkman), 21 mei 1947, bijlage bij: Van der Wal VIII, nr. 256 (waarin verslag van onder
houd met Am. consul-generaal te Batavia, Foote, die voorlopig geen mogelijkheden voor 
kredietaanvrage zag en doortastend optreden aanried); Min. van Financiën (Lieftinck) 
aan min.pres. (Beel), 20 m ei 1947, in: idem, nr. 260 (over publikatie Sjahrir). Voor
genomen reis van Van Mook en Lieftinck naar de V.S.: Verslag van de bijeenkomst van 
min. van O.G. (Jonkman) met zijn afdelingschefs op 30 mei 1947, in: Van der Wal IX, nr. 
50, p. 99. Betreffende optreden V.S.: Minister van Buitenlandse Zaken (Van Boetzelaer) 
aan ambassadeur te Washington (Loudon), 29 mei 1947, in: Van der Wal IX, nr. 44, met 
bijlage 1: Oral statement, bijlage 2: Aide Mémoire; Kort verslag van een bespreking van 
(prof.drs. G.A.Ph.) Weyer met de ambassadeur der V.S. (Baruch) op 29 mei 1947, in: 
idem, nr. 45 (prof. Weyer had met dr. A.D.A. de Kat Angelino, hoofdambtenaar ter be
schikking van de minister van O.G., een financiële missie t.b.v. Nederlands-Indië onder
nomen naar o.m. de V.S., waar hij een ontmoeting had gehad met ambassadeur Baruch, 
die hem had uitgenodigd voor een gesprek in Den Haag).
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387 Reis Schermerhorn en Van Poll naar Nederland (voorjaar 1947): Dagboek, dl. II, pp. 558- 
559, pp. 574-578 en p. 582 (oordeel van Drees). Notulen Partijbestuur KVP, 6 juni 1947, in: 
KVP-archief, KDC, Nijmegen. Notulen Partijbestuur PvdA, 19 mei 1947, pt. 1, in: PvdA- 
archief, IISG, Amsterdam. Bezoek Palar aan Indië: R. Stevens, "Hier en daar een klap zal de 
Republiek tot bezinning brengen". De P vdA  en de eerste politionele actie, Doctoraal- 
bijvakscriptie Parlementaire Geschiedenis KU Nijmegen, Nijmegen 1989, pp. 28-29, als
ook Dagboek, dl. II, p. 360, pp. 498-499, pp. 517-520 en p. 538. Voor berichtgeving Scher
merhorn aan Van Mook m.b.t. indrukken uit PvdA-beraad: Voorzitter CG (Schermer
horn) aan LtGG (Van Mook), 30 m ei 1947, in: Van der Wal IX, nr. 51. SOBSI-congres: zie 
KHA, mei 1947, p. 7163 D. Naast Kupers en Suurhoff namen N. Vijlbrief, voorzitter A lge
mene Bond van Ambtenaren, en B. Blokzijl van de EVC namens Nederlandse vakorgani
saties hieraan deel. Voor de ervaringen van Kupers en Suurhoff in Indië: Dagboek, dl. II, 
pp. 563-564.

388 MR 29 mei 1947, in: Van der Wal IX, nr. 40; zie voor de 27-mei-nota aantekening nr. 383.
389 Overleg Schermerhorn met PvdA-politici: Dagboek, dl. II, pp. 584-585. Verder: "Indruk

ken omtrent Djocja" van directeur-generaal Algemene Zaken (Idenburg), 31 mei 1947, in: 
Van der Wal IX, nr. 59. Van Mook had er bij Jonkman (met afschrift aan Beel) op aange
drongen door de ministerraad geen definitieve beslissingen te laten nemen, alvorens de
ze nota-Idenburg was gelezen, zie: Van der Wal IX, nr. 58. Van Mooks samenvatting van 
de rapportage van de missie-Idenburg in: Van der Wal IX, nr. 67. Zie over de reis van de 
groep-Idenburg (28 mei tot en met 31 mei 1947) naar de Republiek (Djocja) het dagboek 
van een der deelnemers aan deze reis, de adviseur van de landvoogd (tot 1 mei 1947 
waarnemend chef DIRVO), de diplomaat dr. H.N. Boon: Cees Wiebes, Bert Zeeman, In
donesische dagboeknotities van Dr. H.N. Boon 1946-1949, Houten 1986, pp. 77-85.

390 Van Kleffens (min. Zonder Portefeuille) aan Beel (min. pres.), 29 mei 1947, in: Van der 
Wal IX, nr. 38; MR 2 juni 1947, in: idem, nr. 68, pp. 185-188, p. 197 (ten 7e). Voor de reis 
van Van Vredenburch en Hirschfeld naar Londen en Washington ook: H.F.L.K. van Vre
denburch, Den Haag antwoordt niet. Herinneringen van Jhr.Mr. H.F.L.K. van Vredenburch, 
Leiden 1985, pp. 256-259. Voor de inzet van de consuls-generaal van Engeland en de V.S. 
in Indië t.b.v. een positief republikeins antwoord op de Nederlandse 27-mei-voorstellen: 
Minister van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 3 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 
76; LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 4 juni 1947, in: idem, nr. 85, met 
aantekening 5; Min. van Buitenlandse Zaken (Van Boetzelaer) aan chef DIRVO (Elink S.), 
5 juni 1947, in: idem, nr. 96; Min. van BuZa (Van B.) aan chef DIRVO (Elink S.), 6 juni 
1947, in: idem, nr. 99, met aantekening 2; Ambassadeur te Washington (Loudon) aan min. 
van BuZa (Van B.), 7 juni 1947, in: idem, nr. 104; Ambassadeur te W. (Loudon) aan min. 
van BuZa (Van B.), 7 juni 1947, in: idem, nr. 105, met aantekening 3; Chef DIRVO (Elink 
S.) aan min. van BuZa (Van B.), 7 juni 1947, in: idem, nr. 107, met aantekening 3 (over po
gingen van bepaalde kringen om de reis van M itcheson naar Djocja te verhinderen); 
LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 9 juni 1947, in: idem, nr. 112; effecten 
Britse démarche in Djocja: m ededeling Foreign Office, zoals verzonden uit ambassade te 
Londen op 13 juni 1947, in: idem, aantekening 5 (behorend bij nr. 130), pp. 291-292.

391 MR 2 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 68, p. 190 en pp. 193-194 (ten 3e, 4e en 5e). Onvre
de binnen CG: Dagboek, dl. II, pp. 756-757. Voor het beroep van Van Mook op Beel: LtGG 
(Van Mook) aan min. pres. (Beel), 23 mei 1948, in: Van der Wal IX, nr. 21: conclusies Mey
nen: Meynen (directeur "Algemene Kunstzijde Unie N.V.") aan min. pres. (Beel) en min. 
van O.G. (Jonkman), 2 juni 1947, in: idem, nr. 69.

392 MR 2 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 68, pp. 189-193 (ten le  en 2e). Communiqué MR, 
in: Van der Wal IX, p. 196, aantekening 1. Over het initiatief van Lieftinck m.b.t. dit
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communiqué: Dagboek, dl. II, pp. 581-582. Voor de wisselvallige houding van Lieftinck te
genover de ontwikkelingen in Indië sedert het begin van de onderhandelingen met de 
Republiek zie: M.D. Bogaarts, Lieftinck en de druk op de Indische ketel 1946-1947, in: Politieke 
Opstellen 1990, Jaarlijkse uitgave van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van 
de Faculteit Rechtsgeleerdheid, nr. 10, Nijmegen 1990, pp. 57-83.

393 De Groot, TK 3 juni 1947, p. 1633 I; Van Schaik, Kamervoorzitter, TK 4 juni 1947, p. 1651
II, alwaar besluit Kamer. Persconferenties en contact Jonkman met De Groot, ontleend 
aan: Verslag van de bijeenkomst van Jonkman met zijn afdelingschefs, 6 juni 1947, in: 
Van der Wal IX, nr. 98, pp. 237-238. Afwikkeling interpellatie-De Groot: Beraadslaging 
over het voorstel Hoogcarspel, TK 1 juli 1947, pp. 1834 11-1839; verklaring van De Groot, 
TK 11 juli 1947, p. 2061II.

394 MR 9 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 110, p. 256. Biografische gegevens over Suurhoff 
te vinden in dit boek in Band B, p. 1355 en de in de daarbij behorende aantekening 5, p. 
1364, genoem de en aan Suurhoff gewijde biografie van A.A. de Jonge in BW N, dl. II, pp. 
551-552.

395 Vorrink (lid TK) aan Schermerhorn (voorz. CG), 16 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 157, 
p. 352. Communiqué N W  van 29 juni 1947 in: Het Vrije Volk, 30 juni 1947, p. 1.

396 Schouten en Bruins Slot in Indië, vrijwel gelijktijdig met het bezoek van de ministers 
Beel en Jonkman aldaar, zie: Verslag van de bijeenkomst van min. van O.G. (Jonkman) 
met zijn afdelingschefs op 6 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 98, p. 239, alsook de gege
vens in aantekening 461. Zie voor de stemming in de ARP in het bijzonder: Doeko Bos- 
scher, Om de erfenis van Colijn. De AR P op de grens van twee werelden 1939-1952, Alphen a.d 
Rijn 1980, hfdst. IV, spec. pp. 250-251. H et PvdA-beraad in: Vorrink (lid TK) aan Scher
merhorn (voorz. CG), 16 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 157.

397 Nota van antwoord van de republikeinse delegatie aan de CG, in: HTK 1946-1947 Bijla
gen, nr. 475.4, alsook in: Van der Wal IX, bijlage 2 (pp. 767-777). Beweerd was wel dat de 
secretaris-generaal van de CG, mr. P. Sanders, die deel uitmaakte van de m issie- 
Idenburg, op bijzondere wijze republikeinen van advies had gediend bij de opstelling 
van hun antwoord op de 27-mei-voorstellen, zie: Chef DIRVO (Elink S.) aan min. van 
Buitenlandse Zaken (Van Boetzelaer), 8 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr, 109. Zie over 
deze bewering speciaal: Ad van Liempt, Een mooi woord voor oorlog. Ruzie, roddel en achter
docht op weg naar de Indonesië-oorlog, Den Haag 1994, pp. 70-72.

398 CG aan min. van O.G. (Jonkman), 15 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 147, spec. p. 321. 
Zie verder ook de verbeterde proeve van een samenvatting van de zakelijke verschilpun
ten inzake de economische voorstellen, CG aan min. van O.G. (Jonkman), 16 juni 1947, in: 
Van der Wal IX, nr. 149.

399 De op 12 juni 1947 door Secretary of State Marshall afgelegde verklaring, in: Van der 
Wal IX, p. 291, aantekening 1. Communiqué van de Nederlandse regering in eerste reac
tie op de antwoordnota van 7 /8  juni 1947, zoals opgesteld in het kabinetsberaad van 9 
juni 1947: MR 9 juni 1947, in: Van der Wal IX, p. 256, aantek. 1.

400 Resolutie partijraad PvdA, zaterdag 14 juni 1947, in: Van der Wal IX, pp. 348-349, aante
kening 4. Brief partijbestuur PvdA aan de hoofdbesturen van de socialistische groeperin
gen in de Republiek, getekend door de algemeen voorzitter K. Vorrink, in: Het Vrije Volk, 
26 juni 1947, p. 2. Tocht van Goedhart naar Indië, in: Dagboek, dl. II, p. 668; Schermerhorn 
(voorz. CG) aan Vorrink (lid TK), 26 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 225. Van Mook zag 
in de boodschap van Goedhart eerder doelbewuste partijpolitiek, zoals blijkt in zijn 
schrijven aan Logemann, 27 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 226, p. 475. In zoverre in de 
openbaarheid was gekom en het bericht dat Goedhart zou hebben gezegd (in Djocja) dat 
militair optreden altijd moest leiden tot aftreden van het kabinet, achtte Van Poll, gelet
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op de besluitvorming in het kabinet en op de effecten in de Republiek en het buitenland, 
dit standpunt verwerpelijk, zie Van Poll (lid CG) aan Beel (min. pres.), 7 juli 1947, in: Van 
der Wal IX, nr. 292, p. 605. Zie verder: Notulen Partijbestuur PvdA, 14 juni 1947, in: 
PvdA-archief, IISG, Amsterdam. Voor de problemen binnen de PvdA-partijraad: Van 
Liempt, Een mooi woord voor oorlog, pp. 95-97: De worsteling binnen de PvdA. Goedharts 
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gramwisseling Romme-Van Poll in: Van Liempt, idem, pp. 92-93: Een dagje Romme.
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d.d. 14 juni 1947; Memorandum van het dagelijksch bestuur van den West-Kalimantan 
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406 MR 19 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 178.
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Revolutie, p. 300.
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ring al opgeroepen - na de eerste antwoordnota van de republikeinse regering op de 27- 
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1: En nu?. De consequenties van de Linggadjati-politiek volgens Romme in: De Volks
krant, 23 juni 1947, p. 1 en p. 2: Linggadjati-politiek. Voor de problemen binnen de PvdA  
zie ook: Van Liempt, Een mooi woord voor oorlog, pp. 145-146; brief PvdA-fractiebestuur: 
zie aantekening 427.

409 MR 20 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 185.
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411 Min. van O.G. (Jonkman) aan CG en LtGG (Van Mook), 21 juni 1947, in: Van der Wal IX, 
nr. 194; tekst aide mémoire ook in: HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 475.7, p. 26. Van Mook 
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structie, niet ontgaan: Cees Wiebes, Bert Zeeman, Indonesische dagboeknotities van Dr. H.N. 
Boon 1946-1949, p. 89 (21 /06 /'47).

412 CG aan min. van O.G. (Jonkman), 20 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 187, inhoudende 
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dl. II, pp. 645-649. Antwoord CG: CG aan min. van O.G. (Jonkman), 21 juni 1947, in: Van 
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Dagboek, dl. II, p. 710 - de ontsteltenis van minister Vos over deze gang van zaken met 
name werd genoemd.

417 Zie CG aan min. van O.G. (Jonkman), 22 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 198.
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Dagboek, dl. II, pp. 664-666.
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Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 23 juni 1947, in: idem, nr. 202; Van Mook (LtGG) 
aan Sjahrir (republikeins minister-president), 24 juni 1947, in: idem, nr. 210.
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422 Nota van de president van de Republiek Indonesia (Soekarno) aan de Nederlandse rege
ring, 27 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 228, ook: HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 475.9, p. 
36.

423 Notulen 74e vergadering CG, 27 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 227.
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LtGG (Van Mook), 17 juni 1947, in: idem, nr. 165, en: Legercdt. (Spoor) aan LtGG (Van 
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426 MR 28 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 236, pp. 494-495; Memorandum van de Ameri
kaanse regering, bestemd voor de Nederlandse regering, in: Min. van Buitenlandse Za
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427 MR 28 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 236, pp. 495-502. Brief fractiebureau PvdA- 
Tweede Kamerfractie (ondertekend: Van der Goes; Burger), gericht aan alle PvdArminis- 
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432 CG aan min. van O.G. (Jonkman), 29 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 250; ook HTK
1946-1947 Bijlagen, nr. 475.12, p. 42.

433 Van Mook (LtGG) aan Soekarno (president van de Republiek Indonesië), 29 juni 1947, 
in: Van der Wal IX, nr. 251.

434 M emorandum van de legercommandant (Spoor), 29 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr.
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435 MR 30 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 258.
436 Ambassadeur te Washington (Loudon) aan minister van Buitenlandse Zaken (Van Boet

zelaer), 1 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 263.
437 Soekarno (president van de Republiek Indonesië) aan Van Mook (LtGG), 5 juli 1947, in: 

Van der Wal IX, nr. 285 (met vertaling onder aantekening 2).
438 Brief van de eerste minister van de Republiek Indonesië (Amir Sjarifoeddin) aan LtGG 

(Van Mook), 5 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 287 (telegram LtGG Van Mook en CG aan 
minister van O.G. Jonkman, 6 juli 1947); ook HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 475.12, p. 43.

439 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 6 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 289, 
p. 597.

440 Zie de in aantekening 438 genoemde brief.
441 Notulen 75e vergadering CG, 6 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 288.
442 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 6 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 289; 

Voorz. CG (Schermerhorn) aan min. van O.G. (Jonkman), 7 juli 1947, in: idem, nr. 291.
443 Dagboek, dl. II, pp. 730-737.
444 Van Poll (lid CG) aan Beel (min. pres.), 7 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 292.
445 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 7 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 296.
446 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), resp. 6 en 7 juli 1947, in: Van der Wal

IX, nrs. 289 en 294. Voor de reis van Setyadjit langs Nederland en Batavia: Logemann (lid 
TK) aan Van Mook (LtGG), 30 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 259; Dagboek, dl. II, pp. 
674-675. Zie ook de m ededeling van Drees over Setyadjits kennis van het Nederlands 
standpunt ten gevolge van zijn verblijf in Nederland op doorreis naar Indië: MR 28 juni 
1947, in: Van der Wal IX, nr. 242, p. 507. Zie ook: J.E.C.M. van Oerle, De weg naar Madiun. 
P.K.1. en C.P.N. tussen twee opstanden, 1927-1948, in: Politieke Opstellen 1986, Jaarlijkse uit-
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gave van het Centrum voor Parlementaire G eschiedenis van de Faculteit Rechtsge
leerdheid, nr. 8, Nijm egen 1986, pp. 33-59, spec. p. 44. Gegevens over Setyadjits tijd in 
Nederland: Poeze e.a., In het land van de overheerser, I Indonesiërs in Nederland 1600-1950, 
trefwoord Setyadjit.

447 MR 7 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 300, pp. 612-615.
448 A.v., p. 615-621. Conclusies in telex min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 7 

juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 301.
449 Brief van de eerste minister van de Republiek Indonesia (Amir Sjarifoeddin) aan LtGG 

(Van Mook), 8 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 304 (telegram Nederlands-Indische rege
ring aan minister van O.G. (Jonkman), 8 juli 1947); ook HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 
475.12, p. 44. Voor de diplomatieke stappen van Foote en M itcheson, zie: LtGG (Van 
Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 8 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 303; alsook - me
de bericht over de uitzending van radio-Djoqa - in: Dagboek, dl. II, pp. 741-743.

450 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 8 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 305; 
Dagboek, dl. II, p. 750 (slot 8 juli 1947).

451 Min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 9 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 307.
452 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 9 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 311; 

dit telegram had de instemming gekregen van legercommandant Spoor, zie idem, p. 637, 
aantekening 1. Zie verder ook: Legercdt. (Spoor) aan verbindingsofficier bij kabinet van 
minister-president (Moolenburgh), 10 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 316.

453 Zie hiervoor bijvoorbeeld: Pinke (commandant der zeemacht) aan Helfrich (bevelhebber 
der zeestrijdkrachten), 27 mei 1947, in: Van der Wal IX, nr. 32; Pinke aan Helfrich, 29 mei 
1947, in: idem, nr. 49; Helfrich aan Pinke, 4 juni 1947, in: idem, nr. 87; Pinke aan Helfrich,
17 juni 1947, in: idem, nr. 164; Helfrich aan Pinke, 25 juni 1947, in: idem, nr. 216; Leger
commandant (Spoor) aan chef generale staf KL (Kruis), 14 juli 1947, in: idem, nr. 333.

454 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 9 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 311; 
Van Mook aan Jonkman, 10 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 321.

455 MR 23 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 204, p. 447; MR 30 juni 1947, in: idem, nr. 258, 
pp. 538-539.

456 Voor de gehele affaire rond de inzet van de seniorenconventen van de beide Kamers der 
Staten-Generaal: de plaats van het seniorenconvent in Tweede en Eerste Kamer bij J.G. 
Pippel, Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zijn geschiedenis en 
toepassing, 's-Gravenhage 1950(3), p. 90 aantek. 1, p. 94 aantek. 1, p. 350 aantek. 2 (in fine);
A.H.J. Strak, Vergelijking van het Reglement van Orde van 1983 met de Reglementen van Orde 
van 1815, 1849, 1888, 1950 en 1967, in: A. Postma (red.), De Reglementen van Orde van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal, deel II, 's-Gravenhage 1989, p. 279; G.H. Hagelstein, De 
parlementaire commissies. Nederlands parlementsrecht 6, Groningen 1991, p. 44 met aantek. 
60, p. 94, p. 111 en p. 361; E. van Raalte, Het Nederlandse Parlement, bewerkt door P.P.T. 
Bovend'Eert en H.R.B.M. Kummeling, 's-Gravenhage 1991, pp. 200-201; m ededeling  
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dit seniorenconvent zich gaandeweg had ontwikkeld als orgaan van advies op het terrein 
van de werkzaamheden van deze Kamer in ruime zin, is ook in de Eerste Kamer een der
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457 MR (Buitengewone vergadering) 10 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 323; Telegram van 
"Batavia": LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 9 juli 1947, in: idem, nr. 311.

458 Regeringsverklaring ten aanzien van Nederlands-Indië, TK 10 juli 1947, pp. 2044-2045. 
Zie verder Romme, TK 11 juli 1947, p. 2098 II en de reactie van Jonkman, idem, p. 2100II.

459 De Groot, TK 11 juli 1947, p. 2061II; Vonk, idem, pp. 206111-2064.
460 Tilanus, a.v., pp. 2076-2080.
461 Voor de reis van Schouten en Bruins Slot naar Indië, mei-juni 1947, zie: Ben van Kaam, 

Verhaal vooraf, in: J.A.H.J.S. Bruins S lot,... en ik was gelukkig. Herinneringen, Baarn 1972, pp. 
30-31; Doeko Bosscher, Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden 1939- 
1952, p. 238. Verder: Schouten, TK 11 juli 1947, pp. 2080 11-2086 I.

462 De Groot, TK 11 juli 1947, pp. 207111-2076 I.
463 Romme, a.v., pp. 206811-2071.
464 Palar, a.v., pp. 206411-2068.
465 Logemann, a.v., pp. 2086-2088.
466 Jonkman, a.v. pp. 2089-2096 (avondvergadering).
467 Jonkman, TK 11 juli 1947, p. 2092 I; Romme, idem, p. 2098 I.
468 Vonk, a.v., p. 2100 I; Schouten, idem, pp. 2096 11-2097; De Groot, idem, pp. 2099 11-2100 I; 

Romme, idem, pp. 209711-2099 I; Logemann, idem, p. 2099; Palar, idem, p. 2099 I.
469 Jonkman, a.v., pp. 2100-21011.
470 Dagboek, dl. II, pp. 754-755.
471 Vorrink en Joekes (voorzitter resp. lid van het bestuur van de PvdA) aan de ministers 

van de PvdA, 16 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 350. Over Goedhart en diens Indië- 
tocht 1947: Schermerhorn (voorz. CG) aan Vorrink (lid TK), 26 juni 1947, in: Van der Wal
IX, nr. 225; Vorrink (lid TK) aan min. pres. (Beel) (m.b.t. telegram Goedhart over aftreden 
kabinet-Sjahrir), 28 juni 1947, in: idem, nr. 246; telegram van Goedhart over gesprek met 
Britse consul, d.d. 14 juli 1947, doorgegeven aan Jonkman en Van Boetzelaer, in: idem, 
pp. 700-701, aantekening 2; Van Poll (lid CG) aan Beel (min. pres.) (o.m. over verklaring 
Goedhart in Djocja), 7 juli 1947, in: idem, nr. 292, p. 605. Zie ook: Frans van Baardewijk, 
De P vdA  van het koninkrijk 1945-1947, in: Jan Bank e.a. (red.), Het tweede jaarboek voor het 
democratisch socialisme, Amsterdam 1980, pp. 164-212, spec. p. 201; alsook: Schenkman, De 
hidonesië-reizen van Goedhart, alias Pieter 't Hoen, hfdst. 3.

472 LtGG (Van Mook) aan Logemann (lid TK), 12 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 329. Ge
sprek op 9 juli 1947 tussen landvoogd, CG en ambtenaren enerzijds en leden van de re
publikeinse delegatie onder leiding van Setyadjit anderzijds, zie: Dagboek, dl. II, pp. 750- 
752. Voor een uiteenzetting van het begrip "groepsdenken" en politiek handelen zij ver
w ezen naar de in 1990 te Leiden verdedigde dissertatie van: Paul ’t Hart, Groupthink in 
government. A study ofsm all groups and policy failure, Amsterdam 1990.
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473 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 14 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr.
332.

474 Dagboek, dl. II, pp. 757-758.
475 Legercdt. (Spoor) aan chef generale staf KL (Kruis), 14 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr.

333.
476 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 14 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 

332.
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481 Zie de gegevens onder aantekening nr. 479.
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nister van Marine (Schagen van Leeuwen) aan Pinke (Cdt. Zeemacht), 16 juli 1947, in: 
idem, nr. 345.

485 MR 16 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 347; Legercdt. (Spoor) aan chef GS KL (Kruis),
16 juli 1947, in: idem, nr. 343.

486 Alleen het telegram aan Van Mook is beschikbaar: min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG 
(Van Mook), 16 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 349, decimo; zie verder: min. van Marine 
(Schagen van Leeuwen) aan Cdt. Zeemacht (Pinke), 16 juli 1947, in: idem, nr. 345.

487 MR 16 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 347; min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van 
Mook), 16 juli 1947, in: idem, nr. 349. CG-zaak: MR 14 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 
331; vgl. Dagboek, dl. II, p. 756.

488 Zie aantekening 471: Van der Wal IX, nr. 350.
489 Beel in MR 16 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 347, p. 692; LtGG (Van Mook) aan min. 

van O.G. (Jonkman), 17 juli 1947, in: idem, nr. 351, p. 704; Dagboek, dl. II, pp. 762-763.
490 Dagboek, dl. II, p. 764.
491 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 17 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 

351.
492 Ontwerp-statement inzake beëindiging van de vijandelijkheden en tegenvoorstel betref

fende de binnenlandse veiligheid, op 17 juli 1947 door de minister van Justitie van de Re-
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publiek Indonesia (Soesanto) overhandigd aan de luitenant-gouverneur-generaal (Van 
Mook), in: Van der Wal IX, nr. 353; ook: HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 475.13 (nr. 3), p. 46.

493 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 17 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 
354.

494 Voorz. CG (Schermerhorn) aan min. van O.G. (Jonkman), 17 juli 1947, in: Van der Wal
IX, nr. 352; Dagboek, dl. II, pp. 766-772. Volgens het dagboek heeft Schermerhorn het hier 
bedoelde telegram verzonden na ontvangst van het officiële antwoord van de Republiek 
en de daarbij gegeven m ondelinge toelichting; men vergelijke de volgorde in Van der 
Wal IX, nrs. 352 t /m  354. Indruk telegram-Schermerhorn in PvdA-kring: M. van der Goes 
van Naters, M et en tegen de tijd. Herinneringen, p. 171.

495 Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, p. 304.
496 MR 17 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 355. Gebruik is verder gemaakt van: Van 

Liempt, Een mooi woord voor oorlog, pp. 246-250: Beslissend beraad, met name de gegevens 
ontleend aan een interview met oud-minister Mansholt.

497 Een overzicht van de door Lieftinck ingenom en standpunten inzake de Indonesische 
kwestie tot aan de eerste politiële actie in: M.D. Bogaarts, Lieftinck en de druk op de Indische 
ketel 1946-1947, in: Politieke Opstellen 1990, Nijm egen 1990, pp. 57-83. Een poging zekere 
ordening aan te brengen in de argumentatie aan Nederlandse kant, die vooraf ging aan 
het besluit in het kabinetsberaad van 17 juli 1947, waarbij de auteur evenwel toegeeft dat 
door de w isselende beoordeling van waarden en kansen bij de betrokken personen het 
niet goed mogelijk is een vast schema voor de gehanteerde strategieën in deze situatie te 
ontwerpen: I.N. Gallhofer, Beslissingen betreffende de eerste politionele actie, in: Acta Politica, 
jrg. XVI (1981), pp. 501-529.

498 MR 21 juli 1947, in: P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betreffende de 
Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, deel X, 21 ju li -3 1  augustus 1947, ‘s-Graven- 
hage 1982, (nader aan te duiden als: Drooglever X), nr. 4, p. 7.

499 Min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 18 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 
357. Citaat uit memoires van Jonkman: Jonkman, Nederland en Indonesië beide vrij, p. 112.

500 Zie bij P.M.H. Groen, Ceterum censeo Djocjakartum esse delendum, in: G. Teitler, P.M.H. 
Groen (red.), De politionele acties, Amsterdam 1987, pp. 91-120, spec. p. 107.

501 Deze samenvattende beschouwing over de verschillende plannen voor de militaire ope
raties tegen de Republiek is gebaseerd op: M emorandum van de legercommandant 
(Spoor), "inzake de Nederlandsche troepensterkte op Java en Sumatra", 7 m ei 1947, in: 
Van der Wal VIII, nr. 187; Notulen van de vergadering met minister-president (Beel) en 
minister van O.G. (Jonkman) op 15 mei 1947, in: idem, nr. 236; Notulen van de 6e verga
dering van de legerraad, 11 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 118; N otulen van een be
spreking van legercommandant (Spoor) met hoofdambtenaren van het departement van 
Economische Zaken (m.b.t. bepaling economisch belangrijke gebieden), 12 juni 1947, in: 
idem, nr. 124; "Operationele Directieven" van het hoofdkwarder van de generale staf in 
Nederlands-Indië, 16 juni 1947, in: idem, nr. 153; Legercdt. (Spoor) aan LtGG (Van Mook) 
(m.b.t. data voor operaties in juni-juli 1947), 17 juni 1947, in: idem, nr. 165; Legercdt. 
(Spoor) aan LtGG (Van Mook) (betr. data en benodigde voorbereidingstijd), 2 juli 1947, 
in: idem, nr. 271. Daarnaast is gebruik gemaakt van: Documenten betreffende de eerste poli
tionele actie (20/21 ju li - 4 augustus 1947), u itgegeven en ingeleid door H.L. Zwitzer, 's- 
Gravenhage 1983, alsmede van het in aantekening nr. 500 genoemde artikel, waarnaar zij 
verwezen voor nadere details.
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502 Men zie het oordeel van Jonkman over Spoor in een bijeenkomst met zijn afdelings
chefs, 18 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 366, p. 733; alsmede conclusies van Groen, Cete- 
rum censeo, p. 117.

503 Aantekening uit het dagboek van Sanders (s.g. van de CG), 20 juli 1947, in: Van der Wal
IX, nr. 377, pp. 744-745; zie ook: LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 18 juli 
1947, in: idem., nr. 358 (slot); Dagboek, dl. II, pp. 774-775; Van Liempt, Een mooi woord, voor 
oorlog, pp. 111-114: Sanders' wanhoop; pp. 250-253: Het buitenland en pp. 266-267: Exit San
ders.

504 Vice-voorz. rep. delegatie (Gani) aan voorz. CG (Schermerhorn), 20 juli 1947, in: Van 
der Wal IX, nr. 374; Schermerhorn aan Gani, 20 juli 1947, in: idem, nr. 375; ook in: HTK
1947-1948 Bijlagen, nr. 475.16, nrs. I-II. Zie verder: Dagboek, dl. II, pp. 791-792.

505 Lt. gouverneur-generaal (Van Mook) aan de regering van de Republiek Indonesië, 20 
juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 376; alsook in: HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 475.14 (inge
zonden op 23 juli 1947).

506 Radiorede van de minister-president (Beel) van 20 juli 1947, in: Drooglever X, bijlage 1; 
Verklaring van de LtGG (Van Mook) van 21 juli 1947, in: idem, bijlage 2; Dagorder van  
de legercommandant (Spoor) van 21 juli 1947, in: idem, bijlage 3. Zie verder: KHA  juli 
1947, pp. 7234 C-7236 B, alsook pp. 7241 B-7242.

507 KHA  juli 1947, p. 7238 A.
508 Min. van Buit. Zaken (Van Boetzelaer) aan ambassadeurs te Londen (Michiels van Ver- 

duynen) en te W ashington (Loudon), 20 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 373. Bedoeld 
memorandum opgenom en in: Min. van Buit. Zaken (Van Boetzelaer) aan chef Directie 
Verre Oosten (DIRVO) te Batavia (Elink Schuurman), 4 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 
278. Voor de kwesties van het inlichten van de V.N.: Indonesië in de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties (Januari 1946 - September 1947), 's-Gravenhage 1947 (Ministerie van Bui
tenlandse Zaken, nr. 5), Par. I: De behandeling van de klacht van de Oekraïne in de Veilig
heidsraad van 9-13 Februari 1946, alsook bijlagen III en IV; Minister Zonder Portefeuille 
(Van Roijen) aan de Koningin, 16 febr. 1946, in: Van der Wal III, nr. 198. Op de achter
grond van het initiatief van de Oekraïne (een satelliet van de Sovjet-Unie) speelde de 
toenmalige controverse over de kwestie-Iran, waarbij Engeland betrokken was. De tege
moetkomende houding van Van Kleffens jegens de Veiligheidsraad kan niet los worden  
gezien van het succes dat geboekt was bij het torpederen van het voorstel van de Oekraï
ne en de Sovjet-Unie voor een onderzoekscommissie van de Veiligheidsraad voor Indië 
en van het voorstel van Egypte om  de Veiligheidsraad bevoegd te verklaren kennis te 
nem en van de onderhandelingen in Indië. Zie verder: MR 21 juli 1947, pt. 3 slot, in: 
Drooglever X, nr. 4, pp. 8-9; KHA  juli 1947, pp. 7236 C - 7237.

509 Ambassadeur te Londen (Michiels van V.) aan minister van Buitenlandse Zaken (Van 
Boetzelaer), 18 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 362; Minister van Buitenlandse Zaken 
(Van B.) aan ambassadeur te Washington (Loudon), 18 juli 1947, in: idem, nr. 365; Aante
kening van ambassaderaad te Londen (Bentinck van Schoonheeten) aan minister van  
Buitenlandse Zaken (Van B.), 21 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 3 (met Britse verklaring 
op p. 5, aantekening 5); Min. van Buit. Zaken (Van Boetzelaer) aan chef DIRVO (Elink S.), 
22 juli 1947, in: idem, nr. 6 (met Amerikaanse verklaring in tekst); Nederlands (ant- 
woord-)communiqué van 21 juli 1947, in: idem, pp. 7-8, aantekening 6.

510 MR 21 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 4.
511 Het PvdA-beraad ontleend aan: Notulen Partijbestuur PvdA, 19 juli 1947, pt. Indonesië, 

in: PvdA-archief, IISG, Amsterdam; Van Baardewijk, De PvdA van het koninkrijk 1945- 
1947, pp. 201-204; Anet Bleich, Een partij in de tijd. Veertig jaar Partij van de Arbeid 1946-
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1986, Amsterdam 1986, pp. 37-42. Verklaring PvdA-partijbestuur in: KHA  juli 1947, p. 
7238 B, alsook in: Het Vrije Volk, 22 juli 1948, p. 3.
Jacques de Kadt (1897-1988) was na zijn middelbare schooltijd werkzaam bij de PTT. 
Werd jong lid van de in 1918 tot Communistische Partij Holland om gedoopte Sociaal-De- 
mocratische Partij (1909). Maar in 1924 verliet hij de CPH weer en stichtte de Bond van 
Kommunistische Strijd- en Propagandaclubs, die evenwel met het blad De Kommunist in 
1927 werden opgeheven. De Kadt had sterke kritiek op de totalitaire koers in de Sovjet- 
Unie. In 1928 werd hij lid van de SDAP en redacteur van het orgaan van de linkervleugel 
binnen de SDAP, De Socialist. In 1932 ging hij m ee met een linker afsplitsing, de Onaf
hankelijke Socialistische Partij. Electoraal was de OSP geen succes. Hoewel De Kadt af
stand nam van de revolutionaire mystiek, werd hij toch verantwoordelijk gehouden voor 
een opruiende brochure van de OSP over de gebeurtenissen op de Zeven Provinciën. De 
drie maanden celstraf benutte hij voor een publikatie, waarin hij afrekende met het Sov- 
jet-communisme (Van Tsarisme tot Stalinisme). Inmiddels ontslagen bij de PTT week De 
Kadt uit vrees voor arrestatie na het jordaanoproer uit naar België, waarna hij na enkele 
maanden weer terugkeerde in Nederland. Daar m oest hij zich moeizaam als publicist in 
leven houden. Zijn belangrijkste publikatie verscheen in 1939: Het fascisme en de nieuwe 
vrijheid, waarin hij het extremisme ter rechter- en ter linkerzijde bestreed en zich bekende 
tot de liberale democratische beginselen. Na de inval van de Duitsers in Nederland op 10 
mei 1940 week De Kadt - van Joodse komaf - met zijn ouders en twee broers uit naar En
geland en vandaar naar Nederlands-Indië. Na aankomst aanvankelijk gearresteerd en 
vrijgelaten op voorwaarde dat hij zich buiten de interne politiek in Indië zou houden, be
gon hij zich als journalist voor verschillende bladen te ontplooien. De Japanse inval bete
kende voor De Kadt en zijn familie de gang naar het interneringskamp, waar zijn ouders 
en een broer van hem om het leven kwamen. Na de bevrijding werd De Kadt correspon
dent van Het Parool en medewerker van het voor de Nederlanders bestemde blad van de 
regering-Sjahrir van de Republiek, Inzicht geheten. De Kadt stond achter de onafhanke
lijkheidsverklaring van de Republiek. De benoeming van Spoor tot bevelhebber van de 
Nederlandse strijdkrachten was voor De Kadt aanleiding terug te keren naar Nederland, 
waar hij toetrad tot de PvdA. Van 1948-1963 maakte hij deel uit van de PvdA-fractie in de 
Tweede Kamer. Hij verliet de PvdA in 1969. In 1949 publiceerde De Kadt: De Indonesische 
tragedie. Het treurspel der gem iste kansen (Amsterdam), waarin hij afrekende met de N e
derlandse Indië-politiek: "Als voorbeeld van hoe m en een belangrijk politiek probleem  
niet m oet behandelen, is de Indonesische kwestie bij mijn w eten onovertroffen." Voor 
zijn ervaringen in Indië zij verwezen naar: J. de Kadt, Jaren die dubbel telden. Politieke her
inneringen uit mijn "Indische" jaren, Amsterdam 1978, dat onderdeel was van een serie 
herinneringen: Uit mijn communistentijd (Amsterdam 1965) en Politieke herinneringen van 
een randfiguur (Amsterdam 1976). Gegevens over Jacques de Kadt ontleend aan: Jan Bank, 
Martin Ros, Bart Tromp, Gesprek met Jacques de Kadt, met aansluitend van de hand van 
Floris Cohen Bibliografie, in: Jan Bank e.a. (red.), Het eerste jaarboek voor het democratisch so
cialisme, Amsterdam 1979, pp. 283-346.

512 KHA  juli 1947, p. 7238 B slot; Trouw, 23 juli 1947, p. 2; idem, 24 juli 1947, p. 1; Het Vrije 
Volk, 24 juli 1947, p. 2. Lijst ondertekenaars PvdA-groep-Aris: ds. B.J. Aris, ds. J.J. Buskes, 
E. Bouman, H. Bovenkerk, J. Groen, H. van H euven Goedhart, mevr. R. de Korte, A. 
Langkampen, C. v.d. Maar, B.J. Max, mevr. L. Mazurel, P. Meertens, W. Romeyn, B. Sajet,
B. Schaper, D. Schilp, A. Scholten, mevr. E. v.d. Sluis-Fintelman, B. van Tijn, J. den Uyl, 
mevr. L. v. W eezel, S. de Wolff, L. Zimmerman, K. Kief, T. de Jong, ontleend aan: Ste
vens, "Hier en daar een klap zal de Republiek tot bezinning brengen." De PvdA en de eerste poli
tionele actie, p. 113, aantek. 11. Voor de protesten Vereniging Nederland-Indonesië: De
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Blauw-Severein, De Vereniging Nederland-lndonesië, pp. 99-101. N otulen Partijbestuur 
PvdA, 28 juli 1947, in: PvdA-archief, IISG, Amsterdam.

513 Commentaar Romme in De Volkskrant, 19 juli 1947, p. 1: Dubbele werkelijkheid. Medede
lingen Romme over contact met KVP-bewindslieden én over op handen zijnde militaire 
actie: Notulen Partijbestuur KVP, 19 juli 1947, in: KVP-archief, KDC, Nijmegen. Manifest 
van de KVP: K H A  juli 1947, p. 7239, kolom I, alsook in: Het Binnenhof, 21 juli 1947, p. 1. 
Voor de zienswijze van Mgr. Soegyapranata: Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, 
pp. 120-122, p. 244 en p. 322. Protest deel protestantse zending in Indië tegen militaire 
actie: Doeko Bosscher, Om de erfenis van Colijn. De AR P op de grens van twee werelden 1939- 
1952, pp. 238-239.

514 Paul Coomans, Truike de Jonge, Erik Nijhof, De Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-1948, 
Groningen 1976, pp. 455-457; Telegrammen en oproep N W  van 20 juli 1947, in: Het Vrije 
Volk, 21 juli 1947, p. 1; resolutie van de hoofdbesturen van de bij het NVV aangesloten 
organisaties, in vergadering bijeen op 21 juli 1947 in Amsterdam, in: Het Vrije Volk, 22 juli 
1947, p. 1, alsook in: Drooglever X, p. 7, aantekening 7; verklaringen vakverenigingen: 
KHA juli 1947, p. 7239, k. I; ook: Herstel, 31 juli 1947, p. 1, en: Bank, Katholieken en de Indo
nesische Revolutie, pp. 318-319 (m.b.t. verklaringen KAB en CNV).

515 KHA  juli 1947, pp. 7239 A-7240 (Nederlandse persstemmen); pp. 7240 B-7241 (Commen
taar van de buitenlandse pers). Voor de achtergrond van het artikel van Van Randwijk in 
Vrij Nederland, zie: Gerard Mulder, Paul Koedijk, H.M . van Randwijk. Een biografie, Am
sterdam 1988, hoofdstukken 69 en 70. Verder is gebruik gemaakt van het overzicht van 
de persreacties in de tweede helft juli 1947 tot de behandeling van de Indonesische kwes
tie in de VR, aangeboden door minister Van Boetzelaer aan de ambassadeur te W ashing
ton (Van Kleffens), 22 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 360.

516 MR 17 juli 1947, in: Van der Wal IX, nr. 355, pp. 718-719; MR 21 juli 1947, in: Drooglever
X, nr. 4, p. 9.

517 Brief L.N. Palar, TK 23 juli 1947, p. 2103; Van der Goes, idem, pp. 2110 11-21111.
518 Beel, a.v., pp. 2105-2107.
519 De Groot, avondvergadering, TK 23 juli 1947, pp. 2108-2110.
520 Van der Goes, a.v., p. 2110 II. Voor de context van de door Van der Goes genoem de  

feiten: Rudolf von Albertini, Dekolonisation. Die Diskussion über Verwaltung und Zukunft 
der Koloniën 1919-1960, Köln-Opladen 1966, pp. 437-458; Henri Grimal, Decolonization: the 
British, French, Dutch and Belgian Empires, 1919-1963, London-Henley 1978, ch. 8.

521 De Groot, TK 24 juli 1947, p. 2139 I.
522 Schoonenberg, 23 juli 1947, pp. 2111-2113 I.
5Z3 Wagenaar, a.v., pp. 2128-2130.
524 Van den Muijzenberg-W., a.v., pp. 2118-2120.
525 Logemann, a.v., pp. 212111-2125; Bank, Katholieken en de Indonesiche Revolutie, p. 320.
526 Nederhorst, a.v., pp. 212511-21281.

527 Tilanus, a.v., pp. 2113-21151; Schouten, idem, p. 2115; Zandt, idem, pp. 2120 11-2121.
528 Vonk, a.v., pp. 211511-21171.
529 Romme, a.v., pp. 2117-21181.
530 Zie de alinea behorend bij aantekening 456 voor de discussie in de Kamer over de wijze, 

waarop minister Jonkman het seniorenconvent in het geding bracht.
531 Jonkman, TK 24 juli 1947, pp. 213111-2137.
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532 Romme, a.v., pp. 2139 11-2140; Logemann, idem, pp. 2140 11-2141; Schouten, idem, p. 
2143; Van der Goes, idem, p. 2145; Tilanus, idem, pp. 2145 11-2146; Jonkman, idem, pp. 
214711-2148.

533 De Groot, a.v., pp. 2137 11-2139; Joekes, idem, pp. 2141 11-2143 I; Nederhorst, idem, p. 
2149 I; Eindstemming motie De Groot c.s., idem, p. 2149.

534 Overzicht Nederlandse troepen en troepensterkte aan de vooravond van de eerste poli
tiële actie in: H.L. Zwitzer, Documenten betreffende de eerste politionele actie (20/21 ju li - 4 au
gustus 1948), Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, 's-Gravenhage 1983, 
bijlagen G en H (pp. 67-72). Voor het verloop van operatie-"Product" en de verliescijfers: 
Drooglever X: Van Mook aan Jonkman, 23 juli 1947, situatierapport nr. 72 van 19 juli
12.00 uur tot 22 juli 12.00 uur, nr. 14; Van Mook aan Jonkman, 24 juli 1947, nr. 22; Van 
Mook aan Jonkman, 25 juli 1947, situatierapport nr. 73 van 22 juli tot 23 juli, nr. 29; idem, 
situatierapport nr. 74 van 23 juli 12.00 uur tot 24 juli 12.00 uur, nr. 30; Van M ook aan 
Jonkman, 26 juli 1947, situatierapport nr. 75 van 24 juli 12.00 uur tot 25 juli 12.00 uur, nr. 
45; Van Mook aan Jonkman, 27 juli 1947, situatierapport nr. 76, van 25 juli 12.00 uur tot 26 
juli 12.00 uur, nr. 57; Van Mook aan Jonkman, 28 juli 1947, situatierapport nr. 77 van 26 
juli 12.00 uur tot 27 juli 12.00 uur, nr. 60; Van Mook aan Jonkman, 29 juli 1947, situatie
rapport nr. 78 van 27 juli 12.00 uur tot 28 juli 12.00 uur, nr. 67; Van Mook aan Jonkman, 
30 juli 1947, situatierapport nr. 79 van 28 juli 12.00 uur tot 29 juli 12.00 uur, nr. 72; Van 
Mook aan Jonkman, 31 juli 1947, situatierapport nr. 80 van 29 juli 12.00 uur tot 30 juli
12.00 uur, nr. 86; Van Mook aan Jonkman, 1 aug. 1947, situatierapport nr. 81 van 30 juli 
tot 31 juli, nr. 106; Van M ook aan Jonkman, 2 aug. 1947, situatierapport nr. 82 van 31 juli 
tot 1 augustus, nr. 120; Van Mook aan Jonkman, 3 aug. 1947, situatierapport nr. 83 van 1 
aug. 12.00 uur tot 2 aug. 12.00 uur, nr. 136; Van Mook aan Jonkman, 4 aug. 1947, situatie
rapport nr. 84 van 2 aug. 12.00 uur tot 3 aug. 12.00 uur, nr. 140; Van Mook aan Jonkman,
5 aug. 1947, situatierapport nr. 85 van 3 tot 4 aug., nr. 156; Van M ook aan Jonkman, 6 aug. 
1947, situatierapport nr. 86 van 4 aug. 12.00 uur tot 5 aug. 12.00 uur, nr. 168. Beschrijving 
en achtergronden in: Pierre Heijboer, De Politionele Acties, Haarlem 1979, spec. pp. 32-96; 
"Operatief Rapport van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger en de Koninklijke Landmacht 
over het tijdvak v/m  10-7-1947 t/m  27-7-1947" van het hoofdkwartier van de generale staf in Ne- 
derlands-Indië, Batavia 20 september 1947, en: idem  "over het tijdvak v/m  28-7-1947 t/m  4-8- 
1947", Batavia 20 oktober 1947, in: Zwitzer, Documenten betreffende de eerste politionele actie, 
doc. 3-4 (pp 95-155); P.M.H. Groen, Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands m ilitair- 
strategisch beleid in Indonesië 1945-1950, 's-Gravenhage 1991, hfdst. Ceterum censeo Djocja- 
kartum esse delendum. Een uitgewerkte staat van de Nederlandse verliescijfers in de bijlage 
bij de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag van de Commissie van Rap
porteurs uit de Eerste Kamer, Vaststelling VlIIe hoofdstuk A der Rijksbegroting, dienst
jaar 1950, Bijlage I, p. 25, HEK 1950-1951 Bijlagen nr. 1672, 22 nov. 1950. De verliescijfers 
aan republikeinse kant worden op ca. 3.000 man geschat, zie Groen, a.w., p. 305, aanteke
ning 118.

535 Notulen van de zeer geheim e bespreking, gehouden ten huize van de legercomman
dant op 24 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 23; zie ook: Notulen bespreking op hoofd
kwartier GS, 26 juli 1947, in: idem, nr. 47.

536 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 26 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 46.
537 M emorandum d.g. Alg. Zaken (Idenburg) aan LtGG (Van Mook), 26 juli 1947, in: 

Drooglever X, nr. 48.
538 Voorz. CG (Schermerhorn) aan min. van O.G. (Jonkman), 27 juli 1947, in: Drooglever X, 

nr. 58.
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539 MR 28 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 63. Ziekte Jonkman: Jonkman, Nederland en Indone
sië beide vrij, p. 117. Communiqué PvdA van 28 juli 1947, in: Drooglever X, p. 134, aantek. 
4 (bij nr. 89), alsook in Het Vrije Volk, 29 juli 1947, p. 1. Zie verder: Notulen Partijbestuur 
PvdA, 1 augustus 1947, in: PvdA-archief, IISG, Amsterdam, waarin de lijn van het com
muniqué van het PB van 28 juli 1947 nog eens bevestigd werd.

540 Min. pres. (Beel) aan LtGG (Van Mook), 28 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 64.
541 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 28 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 65; 

zie ook Van Mook aan Beel, 29 juli 1947, in: idem, nr. 68 (in reactie op nr. 64, vgl. argu
mentatie nr. 46).

542 Helfrich bepleitte in brief aan Pinke, 26 juli 1947, doorstoten naar Djocja, zie Drooglever
X, nr. 55, waarop antwoord: Pinke aan Helfrich, 28 juli 1947, in: idem, nr. 66; Spoor aan 
Kruis, 30 juli 1947, in: idem, nr. 74.

543 LtGG Van Mook heeft minister Jonkman (30 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 73) nog ge
w ezen op stemming onder gematigde republikeinse politici dat de regering van dat m o
ment in de Republiek een hinderpaal vormde in de mogelijkheid met de Nederlanders 
samen te werken en tot daden te komen; gen. Spoor (30 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 75) 
vreesde dat er meer slachtoffers zouden vallen door subversieve acties en sluipmoord  
dan door snel doortastend optreden tegen de haard van verzet.

544 MR 30 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 77, bijlage pp. 122-123.
545 Drooglever X, nr. 77, pp. 115-122; min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 31 

juli 1947, in: idem, nr. 87.
546 A.v.; Dagboek, dl. II, p. 814.
547 Legercdt. (Spoor) aan chef GS KL (Kruis), 31 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 90; Aanteke

ning d.g. Alg. Zaken (Idenburg), 31 juli 1947, in: idem, nr. 91; LtGG (Van Mook) aan min. 
van O.G. (Jonkman), 31 juli 1947, in: idem, nr. 92; Soekawati (pres. Oost-Indonesië) aan 
Van Mook (LtGG), 1 aug. 1947, in: idem, nr. 117; Van Mook (LtGG) aan Bannier (gecom
mitteerde voor Indische Zaken bij OG), 1 aug. 1947, in: idem, nr. 118.

548 Resumé exposé Spoor op hoofdkwartier GS, 4 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 141; 
LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 3 aug. 1947, in: idem, nr. 139.

549 Buitengewoon gezant te Washington (Reuchlin) aan min. van Buit. Zaken Van Boetze
laer (Van B.), 23 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 18; Ambassadeur te W ashington (Van 
Kleffens) aan Van B., 24 juli 1947, in: idem, nr. 27; idem, 24 juli 1947 (verslag bezoek bij 
Marshall, Secretary of State), in: idem, nr. 28; Aantekening ambassaderaad in Londen 
(Bentinck van S.) aan Van B., 21 juli 1947, in: idem, nr. 3; Ambassadeur te Parijs (Tjarda 
van S.) aan Van B., 23 juli 1947, in: idem, nr. 17.
Voor de ontwikkeling in de benadering van het Nederlands koloniaal bewind in Indië 
door de V.S. voor, onder en na de Tweede W ereldoorlog zij verwezen naar: Frances 
Gouda, Visions of Empire. Changing American perspectives on Dutch Colonial Rule in Indone
sia between 1920 and 1942, in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Neder
landen, 109 (1994), pp. 237-258; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede We
reldoorlog, dl. 11 c, Nederlands-Indië III, wet. ed., Leiden 1986, onder hfdst. 2: De 7-december- 
toespraak en Amerika en het Nederlands bewind in Indië; C. Fasseur, Een wissel op de toekomst: 
de rede van Koningin Wilhelmina van 617 december 1942, in: F. van Anrooy a.o. (ed.), Between 
People and Statistics: Essays on Modern Indonesian H istory, presented to P. Creutzberg, The 
Hague 1979, pp. 267-281; P.J. Drooglever, The United States and the Dutch applecart during 
the Indonesian revolution, in: Rob Kroes (ed.). Image and Impact. American influences in The 
Netherlands since 1945, Amsterdam 1981, pp. 33-47; idem, From coordination to confron- 
tation: the Netherlands and the United States of America in theperiod between the two "police ac-
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tions" in Indonesia, in: Cornelis A. van Minnen (red.), The decolonisation of Indonesia in in
ternational perspectives, M iddelburg 1988, pp. 39-54.

550 Gezant te Canberra (Teppema) aan Van B., 25 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 33; Tijde
lijk zaakgelastigde te N ew  Delhi (Bas Backer) aan Van B., 25 juli 1947, in: idem, nr. 37. 
Voor de conferentie in India: C.L.M. Penders (ed.), Milestones on M y Journey: The Memoirs 
ofA li Sastroamijoyo, pp. 134-137 (The Dehli Conference).

551 Ontleend aan: Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Januari 1946 - Sep
tember 1947), 's-Gravenhage 1947, (Ministerie van Buitenlandse Zaken, nr. 5), III: De be
handeling van de klachten van Australië en India in de Veiligheidsraad van 31 Juli - 26 Augustus 
1947, pp. 19-20. Voor de diplomatieke operaties van de Republiek, zie: Sydney D. Bailey, 
How Wars End. The United Nations and the Termination of Armed Conflict, 1946-1964, Oxford 
1982, vol. II, p. 11, alsook in: idem, Case 1, Indonesia, 1947-8, pp. 1-34, voor algemeen over
zicht.

552 Minister van Buit. Zaken (Van Boetzelaer) aan ambassadeur te Washington (Van Klef
fens) (waarin als bijlage verslag telefonisch onderhoud tussen Van Kleffens en Van Vre
denburch, DPZ), 30 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 81; de Permanent Vertegenwoordiger 
(PV) bij de V.N., Snouck Hurgronje, vroeg in overleg met Van Kleffens om  het nodige 
materiaal, zie Drooglever X, nr. 97 (31 juli 1947).

553 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), p. 20 en pp. 38-41. Verder: Nederlands-Indi- 
sche regering aan min. van O.G. (Jonkman), 3 aug. 1947 (met telex van Oost-Indonesische 
regering), in: Drooglever X, nr. 137.

554 De gebeurtenissen in de VR zijn ontleend aan: Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), 
pp. 21-31 en aan de verslagen van Van Kleffens in Drooglever X, namelijk van 31 juli 1947 
(nr. 99), 2 aug. 1947 (nr. 127). Voorstel voor waarnemers: Vert. in VR (Van Kleffens) aan 
Van B., 31 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 98. Van Kleffens lanceerde het voorstel al in de 
VR, aangezien zijn instructie te laat kwam.

555 Vert. in VR (Van Kleffens) aan Van B., 31 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 99; instructie 
voor Van Kleffens, opgesteld door kernkabinet (zie MR 2 aug. 1947, in: idem, nr. 133, p. 
202), in: idem, nr. 115 (1 aug. 1947). Voor aanbod Amerikaanse goede diensten: Min. v. 
BuZa (Van Boetzelaer) aan ambassadeur te Washington tvs. vert. in VR (Van Kleffens), 2 
aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 130; officiële aanvaarding door de Nederlandse regering 
volgde op 8 aug. 1947, zie: aantek. 3 bij nr. 130, in: idem, p. 200. De Amerikaanse Consul- 
generaal Foote had, overtuigd als hij was van de juistheid van de Nederlandse argumen
ten en de voosheid van de regering in Djocja, de Amerikaanse regering afgeraden goede 
diensten in deze zaak aan te bieden, daar de V.S. hierdoor in de problemen konden ko
men, zie FRUS 1947 VI, Foote aan Secretary of State, 1 aug. 1947, pp. 1004-1006. De Ame
rikaanse regering besliste anders, zie FRUS 1947 VI, Secretary of State aan Foote, 4 aug. 
1947, pp. 1012-1013.

556 Zie hierover MR 2 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 133, p. 202.
557 Zie de in aantekening 554 genoemde bronnen.
558 Vert. in VR (Van Kleffens) aan Van B., 2 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 128; idem, 2 

aug. 1947, in: idem, nr. 129.
559 MR 2 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 133.
560 Van B. aan Vert. in VR (Van Kleffens), 2 aug. 1947 (instructie met tekst boodschap aan 

secr. gen. van de V.N.), in: Drooglever X, nr. 135; min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG 
(Van Mook) (instructie afsluiting vijandelijkheden), in: idem, nr. 134; Indonesië in de Vei
ligheidsraad (1946-1947), pp. 31-32.

3499



N ederlands-Indië

561 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), pp. 32-34, alsook p. 36. Zie verder voor het of
ficiële standpunt van Djocja over de Amerikaanse goede diensten: LtGG (Van Mook) aan 
min. van O.G. (Jonkman), 17 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 307; de Amerikaanse conclu
sies in: Vert. in VR (Van Kleffens) aan min. van Buit. Zaken (Van Boetzelaer), 20 aug. 
1947, in: idem, nr. 337.

562 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 4 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 149; 
idem, 3 aug. 1947, in: idem, nr. 139.

563 Legercommandant (Spoor) aan troepencommandanten op Java en Sumatra, 4 aug. 1947, 
in: Drooglever X, nr. 143; Legercdt. (Spoor) aan chef GS KL (Kruis), 4 aug. 1947, in: idem, 
nr. 144. De vertaling van de variant van de spreuk van Cato (die Carthago op het oog 
had): Overigens ben ik van oordeel dat Djocjakarta moet worden verwoest. Voor wijzi
ging operatie-Rotterdam in operatie-Cato: Groen, Marsroutes en dwaalsporen, pp. 106-107.

564 MR 4 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 150.
565 Dagboek, dl. II, p. 811.
566 CG aan min. van O.G. (Jonkman), 22 juli 1947, in: Drooglever X, nr. 8; Memoranda CG 

van 22 juli 1947, in: idem, nr. 9; Dagboek, dl. II, p. 801; MR 28 juli 1947, in: Drooglever X, 
nr. 63, p. 96, met aantekening nr. 8.

567 Dagboek, dl. II, pp. 809-811.
568 m r  4 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 150, pp. 231-234; de druk van Romme op Beel in: 

Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, p. 310.
569 Voor de schets van de ontwikkelingen in de maand augustus 1947 kon gebruik worden 

gemaakt van het door Beel bijgehouden Dagboek van deze periode, zoals hij dat enkele 
decennia later in samenwerking met zijn oud-politiek secretaris Hermans heeft vastge
legd en is opgenomen in: R.J.J. Stevens e.a. (red.), De formatiedagboeken van Beel 1945-1973. 
Handboek voor formateurs, ’s-Gravenhage 1994, Kabinetscrisis 1947, pp. 29-48, nader aan te 
halen als: Beel, Dagboek. Het onderhoud tussen Beel en Schermerhorn vond volgens dit 
Dagboek van Beel plaats op 6 aug. 1947, 9.00 uur v.m. (pp. 29-30); kwestie-Schermerhorn 
in kabinetsberaad: MR 6 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 179, pp. 267-268 (Rondvraag); v i
sie Van Kleffens op voorstel Schermerhorn voor assistentie in V.S.: Verslag van een tele
foongesprek van minister van Buitenlandse Zaken (Van Boetzelaer van Oosterhout) met 
ambassadeur te Washington en vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad (Van Kleffens) 
op 6 aug. 1947, in: idem, nr. 180, p. 269.

570 Dagboek, dl. II, pp. 811-814; Beel, Dagboek, 9 aug. 1947, p. 33 (overleg met Romme), 10 
aug. 1947, pp. 34-35 (overleg met kath. ministers over verschijnselen in de PvdA) en 11 
aug. 1947, pp. 36-37 (overleg met PvdA-politici).

571 Terminologie ontleend aan Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, p. 310.
572 MR 6 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 179.

573 Min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 8 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 198.
574 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 7 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 186.
575 Zie aantekening 573.
576 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 8 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 199.
577 Vertegenwoordiger in de VR en ambassadeur te Washington (Van Kleffens) aan minis

ter van Buitenlandse Zaken (Van Boetzelaer), 8 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 203.
578 Ambassadeur te Washington (Van Kleffens) aan minister van Buit. Zaken (Van Boetze

laer), 9 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 215.
579 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 10 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 221; 

Van Mook aan Jonkman, 12 aug. 1947, in: idem, nr. 247.
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580 Directeur-generaal Algemene Zaken (Idenburg) aan min. van O.G. (Jonkman), 11 aug. 
1947, in: Drooglever X, nr. 231.

581 Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, p. 310; Beel, Dagboek, 6 aug. 1947, p. 32; 14 
aug. 1947, p. 38 (betr. standpunt Koningin op 3 aug. 1947).

582 Legercommandant (Spoor) aan chef generale staf KL (Kruis), 10 aug. 1947, in: Droogle
ver X, nr. 222.

583 Commandant der zeemacht (Pinke) aan minister van Marine (Schagen van Leeuwen),
12 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 246.

584 Bevelhebber der zeestrijdkrachten (Helfrich) aan commandant der zeemacht (Pinke), 11 
aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 234. Ook het lid van de Raad van State, Meyer Ranneft, 
deed een beroep op Jonkman als oud-ambtgenoot in de Volksraad van Nederlands-Indië 
de z.i. catastrofale gevolgen van de stopzetting van de militaire actie onder ogen te willen  
zien, zie diens telegram van 11 aug. 1947, in: idem, nr. 241.

585 MR 11 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 237. Optreden "inner-cabinet": Min. van Buit. 
Zaken (Van Boetzelaer) aan ambassadeur te Washington (Van Kleffens), 9 aug. 1947, in: 
idem, nr. 210, punt 1. Beel, Dagboek, 10 aug. 1947, pp. 34-35 (bespreking m et kath. m inis
ters ten huize van de minister-president).

586 Regeringsverklaring van 12 aug. 1947, in: HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 475.16 III, alsook 
in: Drooglever X, Bijlagen, nr. 4, pp. 721-723.

587 Zie Drooglever X, p. 356, aantekening 5.
588 Vert. in VR (Van Kleffens) aan min. van Buit. Zaken (Van Boetzelaer), 5 aug. 1947, in: 

Drooglever X, nr. 165.
589 Beel, Dagboek, 6 aug. 1947, p. 31; MR 6 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 179, met aanteke

ning nr. 11 op p. 266; Chef DIRVO (Elink Schuurman) aan Van Boetzelaer, 7 aug. 1947, in: 
idem, nr. 188.

590 Verslag van telefoongesprek van minister Van Boetzelaer met Van Kleffens, 7 aug. 1947, 
in: Drooglever X, nr. 193.

591 Vert. in VR (Van Kleffens) aan min. van Buit. Zaken (Van Boetzelaer), 8 aug. 1947, in: 
Drooglever X, nr. 203.

592 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), pp. 34-37; verslag ook in Van Kleffens aan 
Van Boetzelaer, 11 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 240; advies Van Kleffens aan Van 
Boetzelaer, 7 aug. 1947, in: idem, nr. 196.

593 Vert. in VR (Van Kleffens) aan min. van Buit. Zaken (Van Boetzelaer), 7 aug. 1947, in: 
Drooglever X, nr. 196

594 MR 11 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 237, punten d, g en i.
595 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), pp. 37-41.
596 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 12 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 243.
597 MR 13 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 259.
598 Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, p. 311, inzake invloed Romme op Beel; MR 

14 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 272; Dagboek, dl. II, pp. 822-825.
599 Voor de ontwikkeling in de suggestie van Van Kleffens voor aanpak commissiesamen- 

stelling in reactie op Australisch voorstel: zie Ambass. te Washington (Van Kleffens) aan 
min. van Buit. Zaken (Van Boetzelaer), 10 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 225, betr. de 
machtiging aan de V.S. door de twee betrokken partijen om landen uit te kiezen; Van 
Kleffens aan Van Boetzelaer, 13 aug. 1947, in: idem, nr. 261, betr. de gedachte dat beide 
partijen elk een land aanwijzen die een derde onpartijdig land ter levering van officieren 
ter controle van het bestand zouden uitkiezen.
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600 Dagboek, dl. II, p. 823.
601 Beel, Dagboek, 9 aug. 1947, pp. 32-33, en 14 aug. 1947, pp. 38-39.
602 Dagboek, dl. II, pp. 825-831; KHA, aug. 1947, p. 7268 D; Notulen Partijbestuur PvdA, 14 

augustus 1947, in: PvdA-archief, IISG, Amsterdam. Ook: Stevens, "Hier en daar een klap zal 
de Republiek tot bezinning brengen." De PvdA  en de eerste politionele actie, hfdst. 7, par. 5; als
ook: R. Stevens, Een duister interregnum. De Partij van de Arbeid en de tweede politionele actie, 
doctoraalscriptie N ieuwste Geschiedenis KU Nijmegen, Nijmegen 1990, spec. p. 30. Voor 
de inzage in beide scripties ben ik de heer Stevens zeer erkentelijk. Nuancering Vorrink 
m.b.t. "arbitrage": De Volkskrant, 19 aug. 1947, p. 1. Congres "Handhaving Rijkseenheid": 
KHA, aug. 1947, p. 7368 C.

603 MR 15 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 285, Nederlands-Indië, le . Voorstel-Van Kleffens, 
zie: Vert. in de VR (Van Kleffens) aan minister van Buitenlandse Zaken (Van Boetzelaer),
13 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 261.

604 A.v., Nederlands-Indië, 2e.
605 Na korte tijd in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest (KNPM), trad M ichiels van 

Verduynen (1885-1952) in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na tien jaar 
op eigen verzoek op non-actief te zijn geweest, keerde hij in september 1939 terug en wel 
als gezant in Londen. De oorlogsomstandigheden (regering in ballingschap in Londen) 
bezorgden Michiels een centrale plaats, die er toe hebben geleid dat hij naast de aan
voering van het gezantschap (dat in mei 1942 werd verheven tot ambassade) het mi
nisterschap Zonder Portefeuille in de periode van 31 dec. 1941-24 juni 1945 bekleedde 
(kabinetten Gerbrandy I-II), teneinde als plaatsvervanger van Van Kleffens bij diens af
w ezigheid te kunnen optreden. Tot zijn dood zou M ichiels de Nederlandse vertegen
woordiging bij het Hof van St. James leiden, waarbij hij gezien de rol van Engeland bij de 
Indonesische kwestie regelmatig hierin nauw betrokken werd. Hij adviseerde de N e
derlandse regering niet alleen na de eerste politiële actie, maar ook na de tweede politiële 
actie en vergezelde toen premier Drees op een tocht naar Indonesië om een oplossing van 
de problemen te beproeven. Michiels w as een persoon van regentesk karakter, die zich  
zijn positie - die hij ten dele uit eigen vermogen bekostigde - bewust was. Zie: A.E. Ker
sten, lemma Edgar Frederik M arie Justin baron Michiels van Verduijnen (Michiels van Ver
duynen), in: BW N, dl. I, pp. 386-387, alsook L.G.M. Jaquet, M inister Stikker en de souverei- 
niteitsoverdracht aan Indonesië, 's-Gravenhage 1982, p. 36 en pp. 173-176.

606 MR 14 aug.1947, in: Drooglever X, nr. 272, p. 400.
607 MR 15 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 285, pp. 435-436; Verslag van een telefoonge

sprek tussen minister van Buitenlandse Zaken (Van Boetzelaer) en plv. vertegenwoordi
ger in de VR (Van Roijen) op 15 aug. 1947, in: idem, nr. 286. Beel, Dagboek, 16 aug. 1947, p. 
39 (op verzoek van Beel contact met de vice-president van de Raad van State, jhr. mr. F. 
Beelaerts van Blokland, oud-diplomaat en oud-minister van Buitenlandse Zaken, CHU, 
vgl. Band A van dit boek, p. 64; Beelaerts viel Beel bij in diens stelling dat onverwijld 
doortasten naar Djocja noodzakelijk was), 17 aug. 1947, p. 39 (Beel licht Van Schaik in 
over de ontwikkelingen; bëioud van Indonesië in beoogd staatsverband diende volgens 
Van Schaik te prevaleren) en idem, p. 39 (Beel bezoekt Romme in St. M ichielsgestel in 
H uize Hemelrijk); 18 aug. 1947, pp. 39-40 (onderhoud Beel met Koningin Wilhelmina). 
Met betrekking tot het onderhoud van premier Beel met koningin Wilhelmina op 18 au
gustus 1947 zij het volgende opgemerkt. Bij het noemen van de namen van Beel en Ger
brandy als mogelijke formateurs na het uiteenvallen van het kabinet-Beel miskende de 
koningin de motie-Deckers uit 1939, toen het optreden van het vijfde kabinet-Colijn - na 
het uiteenvallen van het vierde kabinet-Colijn - door de Tweede Kamer werd afgekeurd 
op grond van het feit dat onvoldoende rekening was gehouden met de politieke ver-

3502



Aantekeningen

houdingen. Een informatieronde zou derhalve zonder meer m oeten worden gehouden. 
Kon wellicht nog Beel serieus als kandidaat-formateur gelden, inzake Gerbrandy w as dat 
- gegeven de stand van zaken met betrekking tot de Indonesische kwestie - volstrekt on
denkbaar. De geprononceerde voorzitter van de buitenparlementaire oppositie, het Na
tionaal Comité Handhaving Rijkseenheid, kon wellicht nog rekenen op enige steun bij 
het rechterdeel van de oppositie en bij een deel van de KVP, dat lag voor alle andere par
tijen en het merendeel van de KVP anders. Het was bovendien weinig waarschijnlijk dat 
de grootste partij, de KVP, het premierschap aan een ARP-poIiticus zou laten. De keuze 
voor Gerbrandy, uitsluitend en alleen gezien diens oorlogsprestige, zou niet alleen natio- 
naal-politiek grote problemen hebben geschapen; diens naam betekende voor de Indone
sische kwestie ook een program, hetgeen een negatief signaal zou zijn voor de Indone
siërs en voor de internationale gemeenschap. H et gehele voorstel van koningin Wilhel
mina oogt derhalve ofwel geheel buiten enige politieke werkelijkheid te zijn gesteld of
wel niet serieus te zijn bedoeld.

608 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), pp. 42-44; idem, bijlage XIV; Vertegenwoordi
ger in de VR (Van Kleffens) aan minister van Buitenlandse Zaken (Van Boetzelaer), 18 
aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 324.

609 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), pp. 44-45; Vert. in VR (Van Kleffens) aan min. 
van Buit. Zaken (Van Boetzelaer), 16 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 301.

610 Vertegenwoordiger in de VR (Van Kleffens) aan minister van Buitenlandse Zaken (Van 
Boetzelaer), 16 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 298.

611 Legercommandant (Spoor) aan chef generale staf KL (Kruis), 16 aug. 1947, in: Droogle
ver X, nr. 293.

612 Notulen van de bespreking gehouden ten huize van de legercommandant op 16 aug. 
1947, in: Drooglever X, nr. 294.

613 Van Mook (LtGG) aan Bannier (gecommitteerde voor Indische zaken bij het ministerie 
van O.G.), 16-17 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 302.

614 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 17 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 306. 
Het bericht over de uitspraak van Van der Goes zou door het persbureau Aneta zijn 
doorgegeven. Deze uitspraak kan niet worden teruggevonden in het artikel van M. van 
der Goes van Naters, getiteld Een "derde weg" nog mogelijk?, dat in Het Vrije Volk in deze 
tijd is afgedrukt (Arnhemse editie: 19 aug. 1947, p. 2). Van der Goes waarschuwde voor 
een conflict met de V.N. bij verdere actie tegen Djocja. Hij achtte het gewenst aan de on
houdbare toestand een einde te maken door geen verantwoordelijkheid meer te nemen  
voor de republikeinse gebieden en de volle aandacht te richten op de consolidatie van de 
bezette gebieden, waar Nederland in de overgansperiode de uiteindelijke verantwoor
delijkheid had. Verder moest de procedure van de VR worden afgewacht. Hij achtte het 
niet onmogelijk dat de rapportage van de beroepsconsuls in Batavia (in opdracht van de 
V.N.) zodanig zou zijn, dat internationaal-gesanctioneerd ingrijpen alsnog mogelijk zou 
moeten en kunnen zijn om aan werkelijke wantoestanden een einde te maken. De beide 
stromingen in de regering zouden hiernaar moeten streven.

615 MR 18 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 315; Beel, Dagboek, 18 aug. 1947, p. 40 (14.30 uur).
616 Vgl. Spoor aan Kruis, 16 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 293; notulen bespreking bij le

gercommandant, 16 aug. 1947, in: idem, nr. 294.
617 MR 20 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 338, p. 527, ad 1. Ook: Beel, Dagboek, 18 aug. 1947, 

pp. 41-42, en 19 aug. 1947, p. 42.
618 Bank, Katholieken en de Indonesische revolutie, p. 312; Bannier (gecommiteerde voor Indi

sche zaken bij het ministerie van O.G.) aan Van Mook (LtGG), 25 aug. 1947, in: Droog-
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lever X, nr. 397, p. 635. De crisis is in berichten en commentaren in de Nieuwe Rotterdamse 
Courant uitstekend te volgen. Beel, Dagboek, 19 aug. 1947, p. 43 (Romme geeft Beel tele
fonisch verslag van onderhoud met Drees en Vorrink).

619 Dagboek, dl. II, pp. 833-836. Voor het overleg tussen het Partijbestuur van de PvdA en 
NVV-bestuurders (Oosterhuis; Suurhoff; Van de Bom) zie: Notulen Partijbestuur PvdA,
28 augustus 1947, in: PvdA-archief, IISG, Amsterdam. Volgens Beel, Dagboek, 19 aug. 
1947, pp. 42-43, bracht Beel verslag uit aan Drees van zijn onderhoud met het Staatshoofd 
en stelde hem daarbij op de hoogte van de verleende opdracht tot reconstructie van het 
kabinet (zonder PvdA-ministers was er natuurlijk geen sprake van reconstructie).

620 MR 20 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 338, pp. 528-529.
621 Dagboek, dl. II, p. 839; Beel, Dagboek, 21 aug. 1947, p. 46 (gesprek m et Lieftinck).
622 Aantekening van minister van Buitenlandse Zaken (Van Boetzelaer), 21 aug. 1947, in: 

Drooglever X, nr. 349; Beel, Dagboek, 21 aug. 1947, pp. 45-46 (gesprek met Jonkman).
623 Verslag van de bijeenkomst van de minister van O.G. met zijn afdelingschefs, 22 aug. 

1947, in: Drooglever X, nr. 361, p. 566.
624 Zie de artikelen van Romme in: De Volkskrant, 11 aug. 1947, p. 1: Belangrijke week; idem,

14 aug. 1947, p. 1: Commissie van onderzoek? Zie ook: Bank, Katholieken en de Indonesische 
Revolutie, pp. 324-325.

625 Dagboek, dl. II, p. 835. Standpunt Van der Goes toentertijd: zie aantekening 614.
626 Zie: M.D. Bogaarts, Het einde van de KVP 1945-1980, in: Weekblad De Tijd, 3 oktober 1980, 

pp. 37-48.
627 MR 18 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 315, p. 496; min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG 

(Van Mook), 18 aug. 1947, in: idem, nr. 316.
628 Min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 19 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 326.
629 Min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 21 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 342.
630 Legercommandant (Spoor) aan troepencommandanten, 18 aug. 1947, in: Drooglever X, 

nr. 318.
631 Nieuwe Rotterdamse Courant, 20 aug. 1947, p. 1; De Volkskrant, 21 aug. 1947, p. 3; K H A  

aug. 1947, p. 7269 A.
632 NRC, 20 aug. 1947, p. 1: Legerbericht.

633 Voor Van Mooks kansen op eigen gezag op te treden en Beels mogelijke steun daaraan: 
Smit, De liquidatie van een imperium, p. 91; Bank, Katholieken en de Indonesische revolutie, p.
316. Het verdere verloop van Van Mooks wens tot optreden: LtGG (Van Mook) aan min. 
van O.G. (Jonkman), 28 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 412; Van Mook aan Jonkman, 29 
aug. 1947, in: idem, nr. 420; Van Mook aan wd. LtGG (Idenburg), 8 sept. 1947, in: P.J. 
Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische be
trekkingen 1945-1950, deel XI, 1 september-25 november 1947, ’s-Gravenhage 1983, (nader 
aan te duiden als: Drooglever XI), nr. 30.

634 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), pp. 45-48; vertegenwoordiger in de VR (Van 
Kleffens) aan minister van Buitenlandse Zaken, 20 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 331.

635 MR 20 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 338.
636 Minister van Buitenlandse Zaken (Van Boetzelaer) aan vertegenwoordiger in de VR 

(Van Kleffens), 20 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 339.
637 Bendnck van Schoonheeten (tijdelijk zaakgelastigde te Londen) aan M ichiels van Ver- 

duynen (ambassadeur te Londen), 21 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 348; Beel, Dagboek, 
21 aug. 1947, pp. 44-45 (Beel ontvangt Otten); aantekening van minister van Buitenlandse
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Zaken (Van Boetzelaer), 21 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 349; MR 23 aug. 1947, in: 
idem, nr. 373, p. 579 (verslag onderhoud Van Boetzelaer met Spaak).

638 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), pp. 49-51; vertegenwoordiger in de VR (Van 
Kleffens) aan minister van Buitenlandse Zaken (Van B.), 25 aug. 1947, in: Drooglever X, 
nr. 385, p. 613.

639 Minister van Buitenlandse Zaken (Van B.) aan vertegenwoordiger in de VR (Van Klef
fens), 18 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 314; idem, 19 aug. 1947, in: idem, nr. 328; ambas
sadeur te Parijs (Tjarda) aan minister van Buitenlandse Zaken (Van B.), 20 aug. 1947, in: 
idem, nr. 335.

640 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), p. 48 en bijlage XII (citaat: p. 108); verte
genwoordiger in de VR (Van Kleffens) aan minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) (Van
B.), 25 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 385, pp. 611-612.

641 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), pp. 48-49; vertegenwoordiger in de VR (Van 
Kleffens) aan minister van BuZa (Van B.), 25 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 385, p. 612.

642 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), pp. 51-52; vertegenwoordiger in de VR (Van 
Kleffens) aan minister van BuZa (Van B.), 22 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 366.

643 Vertegenwoordiger in de VR (Van Kleffens) aan minister van BuZa (Van B.), 22 aug. 
1947, in: Drooglever X, nr. 363.

644 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), p. 53; vertegenwoordiger in de VR (Van Klef
fens) aan minister van BuZa (Van B.), 25 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 385, p. 613-614. 
Op het State Department had men zo zijn twijfels over de bevoegdheid van de VR in de
ze zaak (zie: FRUS 1947 VI, Acting Secretary of State to the Embassy in the Netherlands, 
21 aug. 1947, pp. 1040-1042), mede op grond van de analyse dat de Republiek geen staat 
was in de zin van een internationaal (volkenrechtelijk erkend) lichaam (FRUS 1947 VI, 
Memo, 18 aug. 1947, pp. 1035-1036). In een onderhoud met Sjahrir c.s. had een vertegen
woordiging van het State Department laten weten dat de VR in de ogen van de regering 
van de V.S. niet de plaats kon zijn om het geschil in Indië uit te werken, te meer daar vol
gens "Linggadjati" de Republiek geen soevereine staat was. Meer dan een controle op het 
staakt-het-vuren wensten de V.S. niet in beschouwing te nemen {FRUS 1947 VI, Memo, 
20 aug. 1947, pp. 1037-1039). Van Kleffens had van Undersecretary of State Lovett te ho
ren gekregen dat - hoe de Nederlander ook de crisis in Indië aanduidde - verdere actie 
met klem ontraden werd (FRUS 1947 VI, Memo, 18 aug. 1947, pp. 1035-1036).

645 MR 23 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 373, p. 579.
646 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), p. 54; vertegenwoordiger in de VR (Van Klef

fens) aan minister van BuZa (Van B.), 22 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 366, pp. 570-571.
647 Vertegenwoordiger in de VR (Van Kleffens) aan minister van BuZa (Van B.), 22 aug. 

1947, in: Drooglever X, nr. 365; idem, 23 aug. 1947, in: idem, nr. 367; idem, 25 aug. 1947, 
in: idem, nr. 385, p. 614.

648 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), pp. 54-55; vertegenwoordiger in de VR (Van 
Kleffens) aan minister van BuZa (Van B.), 25 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 385, p. 614.

649 MR 23 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 373.
650 MR 25 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 394 (beraad op 24 aug. 1947: p. 630). Ook: Beel, 

Dagboek, 24 aug. 1947, p. 47.
651 Minister van BuZa (Van Boetzelaer) aan vert. in VR (Van Kleffens), 24 aug. 1947, in: 

Drooglever X, nr. 379; Van Kleffens aan Van Boetzelaer, 25 aug. 1947, in: idem, nr. 393.
652 Beel, Dagboek, 24 aug. 1947, pp. 47-48 (bezoek bij oud-minister P.J.M. Aalberse); bericht 

landvoogd met datum actie tegen Djocja: LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonk-
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man), in: Drooglever X, nr. 370; instructies regering: MR 25 aug. 1947, in: idem, nr. 394, p.
633 met aantek. 10-11.

653 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), pp. 55-58; Vert. in de VR (Van Kleffens) aan 
minister van BuZa (Van B.), 22 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 417.

654 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), p. 62 en pp. 64-65.
655 Indonesië in de Veiligheidsraad (1946-1947), pp. 58-61; Vert. in VR (Van Kleffens) aan mi

nister van BuZa (VanB.), 29 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 417, pp. 680-681.
656 Vert. in VR (Van Kleffens) aan minister van BuZa (Van B.), 29 aug. 1947, in: Drooglever

X, nr. 417, p. 678; idem, 29 aug. 1947, in: idem, nr. 418.
657 MR 27 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 410, pp. 657-663.
658 A.v., pp. 663-668 en p. 670; Min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 28 aug. 

1947, in: Drooglever X, nr. 413. Van Kleffens tegenover Lovett: FRUS 1947 VI, Memo, 28 
aug. 1947, pp. 1043-1044.

659 MR 27 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 410, pp. 660-661 en pp. 668-670; Minister van Fi
nanciën (Lieftinck) aan minister-president (Beel), 29 aug. 1947, in: idem, nr. 428 (nota 
over deviezenproblemen Nederlands-Indië).

660 Zie Van Schaik en Schouten, TK 21 aug. 1947, pp. 2153 11-2154 I; idem, TK 10 september
1947, p. 2166 I. Beel, Dagboek, 19 aug. 1947, p. 43-44 (gesprek met Schouten), idem, p. 43 
(gesprek met Vonk).

661 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 29 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 420 
en nr. 421. Instemming KVP-top ontleend aan: Bank, Katholieken en de Indonesische Revo
lutie, p. 325.

662 Bekendmaking van de Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, ge
dagtekend 29 augustus 1947, in: HTK 1947-1948 Bijlagen nr. 607.1 (ingezonden bij brief 
van de minister van O.G. a.i., Beel, d.d. 25 september 1947).

663 Jonkman, Nederland en Indonesië beide vrij, p. 122; MR 1 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 
3. Voor correspondentie Van der Goes met Beel: Van der Goes aan Beel, 12 sept. 1947; 
Beel aan Van der Goes, 17 sept. 1947; Van der Goes aan Beel, 19 sept. 1947, in: Archief- 
Beel, ARA, omslag 192, correspondentie met M. van der Goes van Naters 1947-1948. Beel, 
Dagboek, 9 aug. 1947, pp. 33-34 (gesprek van Beel met Jonkman), idem, 10 aug. 1947, p. 35 
(kath. ministers stem m en in met voorgenom en wijzigingen in kabinet). De reactie van  
Matser is te vinden in het Dagboek van Beel van 10 aug. 1947, namelijk in de originele ver
sie zoals die mij welwillend ter beschikking is gesteld door mr.drs. L.J. Giebels, die een 
biografie van L.J.M. Beel voorbereidt (nader af te korten: Beel, Dagboek, originele versie), 
p.14.

664 Romme aan Beel, 10 maart 1947, in: Archief Beel, ARA, om slag 196, correspondentie 
met C.P.M. Romme 1946-1947. Verder: MR 6 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 140, pt. 3 a, 
Reconstructie van het Kabinet; MR 13 okt. 1947, in: idem, nr. 164, pt. 3 b. Zie ook: Dagboek, 
dl. II, p. 856.

665 MR 27 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 233, pp. 414-415; MR 3 nov. 1947, in: idem, nr. 
281, Nederlandsch-Indië, a) Reorganisatie van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen; Beel 
aan Van Mook, 8 nov. 1947, in: idem, nr. 313, p. 584; KH A  november 1947, p. 7367 E (De 
heer L. Götzen, M inister zonder Portefeuille). Ook: Jonkman, Nederland en Indonesië beide vrij, 
p. 124. Voor een uitgebreide biografische schets van Götzen zie: R.J.J. Stevens, Götzen, een 
moderne "visatateur-generaal der Indische en Nederlandse negotiën", 1894-1979, in: Politiek(e) 
Opstellen 13 (1993), Jaarlijkse uitgave van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis 
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, Nijm egen 1993, pp. 127-140; alsook: F. van
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Anrooy, lemma Lubbertus Götzen, in: J. Charité, A.J.C.M. Gabriëls, (red.), BW N, dl. IV, pp. 
151-152.

666 Tilanus, TK 11 nov. 1947, p. 239 II; Romme, idem, p. 250 II; Van der Goes, idem, p. 2 4 7 II; 
Vonk, TK 12 nov. 1947, pp. 26611-2671.

667 Beel, TK 13 nov. 1947, pp. 266 11-2671.
668 Jonkman, TK 17 dec. 1947, pp. 849 11-8501; TK 18 dec. 1947, p. 873 I.
669 Naast de biografische schets van Götzen van R.J.J. Stevens (zie aantekening 665) zij voor 

Götzen als voorzitter van de Algemene Rekenkamer ook verwezen naar: L.J.F. Dolmans, 
Voorzitter L. G ötzen, in: P.J. Margry e.a. (red.), Van "Camere van der rekeninghen" tot A l
gemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de A lge
mene Rekenkamer, 's-Gravenhage 1989, hfdst. Zestien, pp. 428-429. Voor het eerste optre
den van Götzen, TK 17 dec. 1947, pp. 857-859; TK 18 dec. 1947, pp. 87411-876 I.

670 Zie J.W.M. Engels, De M inister zonder Portefeuille, Groningen 1987, hfdst. III.4. Het ka
binet-Beel, spec. pp. 48-49.

671 KHA  augustus/septem ber 1947, p. 7285 A; Dagboek, dl. II, pp. 844-845; MR 4 sept. 1947, 
in: Drooglever XI, nr. 16.

672 Dagboek, dl. II, pp. 846-850, met beschrijving door Schermerhorn van het kabinetsberaad 
van 4 sept. 1947, waarin schets van stemming Van Roijen, p. 847.

673 MR 5 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 19.
674 M inister van Buitenlandse Zaken (Van Boetzelaer) aan am bassadeurs te Londen 

(Michiels van V.) en Washington (Van Kleffens), 9 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 33.
675 MR 8 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 28, pp. 55-56.
676 Ambassadeur te Washington (Van Kleffens) aan minister van Buitenlandse Zaken (Van 

Boetzelaer), 9 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 34.
677 LtGG (Van Mook) aan wd. LtGG (Idenburg), 8 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 30.
678 LtGG (Idenburg) aan minister van O.G. a.i. (Beel), 1 sept. 1947, in: Drooglever XI, 

nr. 1; Notulen van bespreking ten kantore van den Legercommandant op 13 sept. 1947, 
in: idem, nr. 57, p. 90.

679 Ambassadeur te W ashington (Van Kleffens) aan minister van Buitenlandse Zaken (Van 
Boetzelaer), 9 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 35.

680 Aantekening van minister van O.G. (Jonkman) voor minister-president en minister van
O.G. a.i. (Beel), 12 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 53.

681 Zie de nrs. 31 (Permanent Vertegenwoordiger bij V.N. Snouck Hurgronje aan minister 
van BuZa Van Boetzelaer, 8 sept. 1947), 48 (Ambassadeur te W ashington Van Kleffens 
aan minister van BuZa, 11 sept. 1947) en 54 (PV bij V.N. aan minister van BuZa, 12 sept. 
1947), in: Drooglever XI, alsook: LtGG (Van Mook) aan minister van O.G. a.i. (Beel), 14 
sept. 1947, in: idem, nr. 65; MR 16 sept. 1947, in: idem, nr. 74, p. 109.

682 Over onderhoud Van Mook met Marshall: Memo of Conversation, by the Secretary of 
State, 8 sept. 1947, in: FRUS 1947 VI, pp. 1048-1051. Verder: MR (buitengewone zitting),
18 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 83, pp. 117-120; KHA  september 1947, p. 7305 F. Van 
Mook en het deelstaten-complex uitvoerig in: Yong Mun Cheong, H.J. van Mook and Indo
nesian Independence, ch. six: Van Mook and thefederal States, August 1947-October 1948.

683 MR (buitengewone zitting), 18 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 83, pp. 120-123; D ag
boek, dl. II, pp. 859-861; KHA, september 1947, pp. 7305 F-7306. Ook: Van Mook, Indonesië, 
Nederland en de wereld, p. 190.

684 KHA  sept. 1947, p. 7299-7300; p. 7293 C; p. 7294 C; p. 7322 F.
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685 Verenigde Vergadering van de beide Kamers op dinsdag, de 16e September 1947, tot 
opening van de gewone zitting der Staten-Generaal, in: HTK 1947-1948 (Verslag), alsook: 
Parlement en Kiezer, Jaarboekje samengesteld door F.K. van Iterson 1947/48 (jrg. 31), 's- 
Gravenhage 1947, pp. 124-126. Het adres van antwoord op de Troonrede, dat de Eerste 
Kamer aan de Koningin placht aan te bieden, is bij deze Troonrede voor het eerst achter
wege gebleven, zie KHA  sept. 1947, p. 7305 A.

686 MR 22 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 97, pt. 3.b.; Bevestiging onderhoud Beel met CG: 
Voorzitter CG (Schermerhorn) aan min.-pres. en min. van O.G. a.i. (Beel), 23 sept. 1947, 
in: idem, nr. 101. Verder: Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet. Herinneringen, p. 
274; alsook: Beel aan Van Mook, 27 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 122, aantek. 1 (p. 
190). Kenschets Van Vredenburch en diens werk bij de interdepartementale commissie 
voor een Unie-ontwerp (voorjaar 1947), ontleend aan: P.J. Drooglever, De post-" Renville" - 
besprekingen, in: J. van Goor (red.), The Indonesian Revolution. Papers of the Conference 
held in Utrecht, 17-20 June 1986, Utrechtse Historische Cahiers, 7 (1986), nr. 2 /3 , pp. 223-
245, spec. p. 228.

687 Aldus moet de conclusie zijn, gelet op de tekst van de regeringsverklaring na de gedach- 
tenwisseling in het kabinet op 22 sept. 1947, zie Drooglever XI, nr. 97, p. 152 (medio).

688 Drooglever XI, nr. 97, pp. 152-153. Inzake de CG: zie de laatste regel van Schermerhorn 
in diens Dagboek, dl. II, p. 863. Opluchting Beel: zie diens brief aan Van Mook, 11 okt.
1947, in: Drooglever XI, nr. 161, p. 281.

689 Brief Beel aan Voorzitter Tweede Kamer: HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 392.5; HTK 1947-
1948 Bijlagen, nr. 725, Ontwerp van w et Intrekking van de wet van 2 september 1946 
(Staatsblad nr. G. 233), houdende instelling van een Commissie-Generaal voor Neder- 
lands-Indië, met Mem. v. Toel., behandeld: TK 17 maart 1948, p. 1555 II en EK 6 april
1948, p. 353 II. Onder het wetsontwerp prijkten de namen van Beel, Jonkman en Van 
Boetzelaer.

690 Beel, TK 23 sept. 1947, p. 13; Stempels, De parlementaire geschiedenis van het Indonesische 
vraagstuk, p. 108. Vermelding RVD (Batavia)-uitgave: Schouten, TK 24 sept. 1947, p. 22; 
kenschets eenzijdigheid (gericht op een schets van de gewelddadigheden aan republi
keinse kant), Logemann, TK 25 sept. 1947, p. 7 1 1.

691 Beel, TK 23 sept. 1947, pp. 13-17. Het op 12 mei 1947 te Pontianak ondertekende West- 
Borneo Statuut is de Tweede Kamer toegezonden bij brief van 29 juli 1947, HTK 1946- 
1947 Bijlagen, nr. 527.

692 Regeling van werkzaamheden, TK 23 sept. 1947, pp. 1711-19.
693 Schouten, TK 24 sept. 1947, pp. 22-29.
694 Bruins Slot, TK 24 sept. 1947, pp. 40 11-42.
695 Tilanus, 24 sept. 1947, pp. 33-36.
696 Vonk, a.v., pp. 36 11-40.
697 Zandt, TK 25 sept. 1947, pp. 72 11-771.
698 De Groot, TK 24 sept. 1947, pp. 42 11-47.
699 Stokvis, TK 25 sept. 1947, pp. 77-791.
700 Romme, TK 24 sept. 1947, pp. 29-331.
701 Logemann, TK 25 sept. 1947, pp. 6711-72.
/02 Beel, TK 26 sept. 1947, p. 105 II, resp. 111 11-112 I; Schouten, idem, p. 117 11-118 I; De 

Groot, idem, p. 1241; Beel, idem, pp. 13111-1321.
703 Beel, TK 26 sept. 1947, p. 112 1; Logemann, TK 25 sept. 1947, p. 67 II; Schouten, TK 26 

sept. 1947, p. 1 14II; Tilanus, idem, p. 1271.

3508



Aantekeningen

701 Beel, 26 sept. 1947, pp. 10511-1121.
705 Logemann, a.v., p. 121II; Beel, idem, p. 1321.
706 Beel, a.v., p. 1071; Logemann, idem, p. 121II.
707 Beel, a.v., p. 107 II. De vertaling: het recht moet zijn loop hebben, al zou de wereld erbij 

vergaan.
708 Beel, a.v., pp. 10711-108 I; Bruins Slot, idem, p. 129; Beel, idem, p. 132 II, in fine.
709 Beel, a.v., p. 108; Stokvis, idem, p. 126; Beel, idem, p. 132II.
710 Beel, a.v., pp. 108 11-111. Beel over Logemann in diens brief aan Van Mook, 11 okt. 1947, 

in: Drooglever XI, nr. 161, p. 281.
711 Beel, a.v., p. 112 I.
712 Romme, TK 24 sept. 1947, p. 29 II; Schouten, TK 26 sept. 1947, p. 113 II; Romme, idem, p.

119 I.
713 Schouten, TK 26 sept. 1947, pp. 113 11-1191.
714 Romme, a.v., pp. 119-121; Beel, idem, p. 1321.
715 Logemann, a.v., pp. 12111-123.
716 De Groot, a.v., pp. 12311-126 I; Beel, idem, p. 132.
717 Tilanus, a.v., pp. 127-128. Het door Tilanus aangehaald stuk was getiteld: Aanbevelingen 

ten behoeve van een snelle en deugdelijke oplossing voor het vraagstuk Nederland-ïndonesië, ge
dateerd: Den Haag, 24 september 1947, m et als ondertekenaars voor de groep van per
sonen uit Indonesië en Nederland die in de voorgaande w eken met elkaar besprekingen 
hadden gevoerd en na analyses unaniem tot de gestelde conclusies waren gekomen: de 
president van Oost-Indonesië, Tjokorde Gde Rake Soekawati; de Sultan van Pontianak, 
Hamid II; de minister van Financiën van Oost-Indonesië, mr. M. Hamelink; de minister 
van Binnenlandse Zaken van Oost-Indonesië (de latere minister-president), Ide Anak 
Agung Gde Agung; de President-Directeur van N.V. Philips, ir. P.F.S. Otten; het hoofd 
van de afdeling Economische Zaken van het ministerie van O.G., tevens hoogleraar te 
Wageningen, dr. E. de Vries. Blijkens een brief van Soekawati aan Otten van 6 oktober
1947 was deze verrast zijn naam en die van twee ministers van zijn regering blijkens be
richten onder het adres aan te treffen. Het adres zou een verkorting zijn van een destijds 
door Otten geconcipieerde radioredevoering, die door de Sultan van Pontianak zou wor
den uitgesproken en waarmee Soekawati en Anak Agung bij kennisname ervan hadden 
kunnen instemmen. Het eigenlijke adres zou de president en de twee genoem de Oost- 
Indonesische ministers nimmer zijn voorgelegd. De ongewenstheid van de gevolgde  
werkwijze mocht echter volgens Soekawati geen afbreuk doen aan het doel: het bijleggen 
van het conflict. Soekawati sprak de wens uit, "dat het elan, waarmee je deze poging om  
tot een oplossing uit het rampzalige conflict te komen hebt ondernom en, beloond zal 
worden". In deze brief refereerde Soekawati aan het door Otten mogelijk gemaakte be
zoek aan Caux, alsook aan andere ontmoetingen (Parijs; Cairo). Zowel de Aanbevelingen 
van Otten c.s. als deze brief zijn mij welwillend door de directeur van Philips Company 
Archives, dr. Ivo J. Blanken, bij brief van 14 juni 1994, op mijn verzoek ter beschikking 
gesteld (dossier: Landenarchief 1203 Indonesië, Corresp. Raad van Bestuur 1946-1955; 
PCA).

718 Vonk, a.v., pp. 12911-130; Beel, idem, pp. 131-133.
719 Motie-De Groot: Beel, TK 26 sept. 1947, p. 111 I; Logemann, TK 25 sept. 1947, p. 72 II; 

eindstemming, TK 30 sept. 1947, p. 136 II.
720 Motie-Schouten: Romme, TK 26 sept. 1947, p. 121 I (in fine)-121 II; Logemann, idem, p. 

1231 (in fine)-123 II; Beel, idem, p. 1321; eindstemming, TK 30 sept. 1947, pp. 136 11-137 I.
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721 De gegevens over de mogelijke putsch in mei 1947 ontleend aan: Martin Ruyter, Mr. Slo- 
temaker de Bruïne onthult verzwegen geschiedenis. In 1947 dreigend gevaar voor rechtse putsch. 
Gerbrandy betrokken bij actie tegen Indië-beleid, in: De Volkskrant, 28 juni 1969, p. 9. Over een 
mogelijke reeks van activiteiten ter rechterzijde in die tijd, zie: Igor Cornelissen, De sa
m enzwering van 1947 (I-II), in: Vrij Nederland, resp. I "We vochten allen tegen het com
munisme, of was ik het alleen?, 5 juli 1969, p. 3; II Hoe Elzinga bedrijven hielp met selecteren, 19 
juli 1969, p. 11. Voor de activiteiten van Gerbrandy in het voorjaar van 1947 zij verwezen  
naar: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 12, Epiloog, 
wet.ed., Leiden 1988, tweede helft, pp. 810-812. Relatie Gerretson-Rijkseenheid ook in: 
E.W.A. Henssen, Gerretson en Indië, Groningen (Diss.) 1983, hfdst. V, par. 2: "Playing the 
devil": Gerretson als opposant in de Indonesische kwestie, pp. 129-133. In de rubriek Dag in, 
dag uit in De Volkskrant, 9 december 1975, p. 9, onder de koppen Putsch en Putsch 2, wordt 
vermeld dat Ben van Kaam, indertijd redacteur van Trouw  en bevriend met de hoofd
redacteur Bruins Slot, van Bruins Slot vernom en had dat de Indië-bezoekende ARP- 
Tweede Kamerleden Schouten en hijzelf (mei 1947) met verontwaardiging de suggestie  
van generaal Spoor mee te doen aan een "putsch" had den afgewezen. Een en ander is in 
de memoires van Bruins Slot weggelaten, maar schriftelijk had Bruins Slot hier wel iets 
over aangetekend. Verder vermeldt deze rubriek dat prof.dr. J. Verkuyl, in 1947 zen- 
dingsdom inee in Indië, zich herinnerde dat vóór de politiële actie van 1947 geruchten 
gingen over een "putsch" en wel binnen het officierscorps. Verkuyl zou hierover op 
diens uitnodiging gesproken hebben met Van Mook, die hem gevraagd zou hebben de 
hoofdlegerpredikant (ds. Koningsberger) te benaderen, teneinde officieren en anderen 
van mogelijke plannen voor een staatsgreep af te brengen. Verkuyl zou dat hebben ge
daan en uit de reactie van Koningsberger hebben bemerkt dat het hier om meer dan een 
gerucht ging. Overigens zou Van Mook in al die verhalen w einig anders hebben gezien  
dan borrelpraat. R. Kroes verm eldt in zijn C o n flic t en radicalism e, d iss. Leiden  
1971/M eppel 1971, hfdst. III, geen sporen voor een werkelijke putsch te hebben kunnen 
vinden. Jan Bank heeft in zijn bespreking van de dissertatie van Kroes erop gew ezen dat 
er goede grond is om aan te nemen dat de keuze van de Nederlandse regering voor een 
weg, die ook militair ingrijpen in Indië kon en uiteindelijk ook zou insluiten, "praetoria- 
nisme" overzee heeft uitgesloten (De Volkskrant, 18 dec. 1971: Nederland kwam zonder  
putsch los van Indië). Ditzelfde gold uiteraard ook voor de (militair, politiek) minder kans
rijke mogelijke "putschisten" in Nederland zelf. Voor Landdag Rijkseenheid: KHA  juli
1947, p. 7217 F.

722 KHA  aug. 1947, p. 7268 B; Trouw,15 aug. 1947, p. 3; Het Parool, 6 sept. 1947, p. 1.
723 MR 23 aug. 1947, in: Drooglever X, nr. 373, Rondvraag, p. 582; MR 25 aug. 1947, in: 

idem, nr. 394, pp. 629-630.
724 Het Parool, 6 sept. 1947, p. 1; N R C , 16 sept. 1947, p. 2; Trouw, 29 sept. 1947, p. 1; KHA  

sept. 1947, pp. 7292 L-7293; Krol, TK 11 dec. 1947, p. 7661.
725 Krol, TK 11 dec. 1947, pp. 765 11-766; Bruins Slot, 12 dec. 1947, p. 771; Gielen, TK 12 dec.

1947, p. 774 I.
726 KHA  aug.-sept. 1947, p. 7284 G.
727 Verslagen van besprekingen met voorzitter van het comité "Handhaving Rijkseenheid" 

(Gerbrandy) en bevelhebber der zeestrijd krachten (Helfrich) op 21, 24 en 26 febr. 1948, in: 
P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische 
betrekkingen 1945-1950, dl. XIII, 20 februari - 4 jun i 1948, 's-Gravenhage 1986, nr. 35 (met 
bijbehorende aantekening over gesprek gen.maj. KNIL E. Engles met Meyer Ranneft, 
resp. Gerbrandy, Welter en Van Diermen, op 2, resp. 3 febr. 1948, t.b.v. gen. Spoor). Voor 
de benadering van Kruis door Gerbrandy: H.J. Kruis, Generaal in Nederland. Memoires H.J.
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Kruis, p. 195. Ook: De Jong, H et Koninkrijk enz., dl. 12, Epiloog, tweede helft, wet.ed., pp. 
813-815. In dit boek: Band C, hfdst. XVa: Het openbreken van de Grondwet voor de nieuwe 
rechtsorde van het Koninkrijk; Band A, hfdst. II, par. Il.d: Naar het Verdrag van Brussel (W es
terse Unie); Band C, hfdst. IX, par. VI: Anticommunisme: de bescherming van de binnenlandse 
orde en veiligheid.

728 Bericht binnenkomst rekest Gerbrandy c.s.: TK 29 april 1948, p. 1675 II; bericht verzoek  
advies Jonkman in: Verslag van de bijeenkomst van minister van Overzeese Gebiedsde
len (Jonkman) met zijn afdelingschefs op 14 mei 1948, in: Drooglever XIII, nr. 276, pp. 
656-666; Jonkman, Nederland en Indonesië beide vrij, pp. 147-148; HTK 1947-1948 Bijlagen, 
nr. 719.5 (Lijst nr. 5 van verzoekschriften met de ter zake uit te brengen verslagen); TK 1 
juli 1948, p. 2072 II. Ook: Stempels, De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraag
stuk, pp. 137-138.

729 P.J. Oud, Het constitutionele recht van het Koninkrijk der Nederlanden, I, Zwolle 1967 (2), p. 
342, aantek. 1.

730 Chef DIRVO (Elink Schuurman) aan BuZa, 2 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 129, p. 228.
731 Zie: Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (October-November 1947), 's-Gra- 

venhage 1948 (Ministerie van Buitenlandse Zaken nr. 8), II. Het rapport van de Consulaire 
Commissie, Chapter 1, Introduction. Voor de samenstelling van de groep Amerikaanse mi
litaire waarnemers: Drooglever XI, p. 229, aantek. 12.

732 Notulen van de 13e vergadering van de Legerraad, 26 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 
109.

733 Van Mook (LtGG) aan Beel (min. pres.), 26 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 110. De re
den voor de handhaving van de troepen in de uitgangsstellingen voor een slotactie tegen 
Djocja in de periode aug.-sept. 1947, zie: Verslag van een "bespreking over de militaire 
situatie bij de jaarwisseling 1947-1948 en in de daarop volgende maanden in Indonesië", 
gehouden te Batavia op 31 dec. 1947, in: P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële be
scheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, dl. XII, 26 november
1947 -1 9  februari 1948, 's-Gravenhage 1985, (nader aan te duiden als: Drooglever XII), nr. 
188, pp. 359-360.

734 KHA  sept.-okt. 1947, p. 7322 A.
735 LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 30 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 120.
736 Verslag Midden-Java van regeringscommissaris voor bestuursaangelegenheden Mid- 

den-Java (Angenent) over de "Politieke toestand van de bevrijde gebieden over de 
maand September 1947", in: Drooglever XI, nr. 125.

737 KHA  aug. 1947, p. 7255 G; p. 7265 D; p. 7279 C. Van Mook (LtGG) aan Beel (min. pres.),
26 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 110, p. 174; "Hoofdpunten uit de politieke verslagen" 
van de Recomba's Noord- en Zuid-Sumatra (Van de Velde en Wijnmaalen), alsm ede van 
het Hfd. Tijdelijke Bestuursdienst te Padang (Van Straten) over de periode van 5-26 sept.
1947, in: idem, nr. 113, pt. 3: Zelfstandigheidsbewegingen; "Verslag betreffende den Politie- 
ken- en Economischen Toestand van het bezette gebied" van hoofd tijdelijke bestuurs
dienst van Sumatra's Oostkust (Gerritsen), afgesloten ultimo sept. 1947, in: Drooglever 
XI, nr. 126; LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 3 okt. 1947, in: idem, nr. 131; Iden
burg (dir. gen. Alg. Zaken) aan Koets (dir. kabinet LtGG), 8 okt. 1947, in: idem, nr. 147, p. 
259; Van Mook (LtGG) aan Beel (min. pres.), 6 /10  okt. 1947, in: idem, nr. 155, pp. 268-269; 
Nota van de regeringscommissaris voor bestuursaangelegenheden Zuid-Sumatra (Wijn
maalen) "omtrent de ontwikkeling en de vooruitzichten der zelfstandigheidsbeweging in 
Palembang", 11 okt. 1947, in: idem, nr. 156; Beel (min. pres.) aan Van Mook (LtGG), 11 
okt. 1947, in: idem, nr. 161, p. 280 (voldoening over berichten over Sumatra's Oostkust,
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herhaald in: Beel aan Van Mook, 23 okt. 1947, in: idem, nr. 224); MR 20 okt. 1947, in: 
idem, nr. 199, pt. 3 f: Sum atra's O ostkust; Legercommandant (Spoor) aan LtGG (Van 
Mook), 22 okt. 1947, in: idem, nr. 209 (oprichting veiligheidsbataljon in Oost-Sumatra); 
Verslag van de Recomba Noord-Sumatra (Gerritsen) "betreffende de politieke- en eco
nomische toestand van het bezette gebied van de Oostkust van Sumatra" over de maand 
october 1947, in: idem, nr. 261 (Erkenning van Comité Daerah Istimewa Soemetara Ti
moer als voorlopige vertegenwoordiging vastgelegd bij Gouvernementsbesluit van 8 okt.
1947, nr. 3, Staatsblad voor Nederlandsch-Indië 1947, nr. 176); Regeringsadviseur voor poli
tieke zaken Sumatra (Van de Velde) aan LtGG (Van Mook), 25 nov. 1947, in: idem, nr. 392 
(Comité Oost-Sumatra wenst Negara-status); Verslag van de Recomba Noord-Sumatra 
(Gerritsen) "betreffende de politieke- en economische toestand van het bezette gebied 
van de Oostkust van Sumatra over de maand December 1947", in: Drooglever XII, nr. 
198, p. 389 (Staatkundige bepaling van Oost-Sumatra tot Negara bij Gouvernements
besluit van 25 dec. 1947, nr. 1, Staatsblad voor Nederlandsch-Indië 1947, nr. 217). Zie over 
deze ontwikkelingen ook: Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, pp. 332-334. Ten 
aanzien van de politieke verwikkelingen op Zuid-Sumatra zij verwezen naar: "Hoofd
punten uit de politieke verslagen" van de Recomba's Noord- en Zuid-Sumatra (Van de 
Velde en Wijnmaalen), alsmede van H.T.B. te Padang (Van Straten) over de periode van 
5-26 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 113, pp. 177-178; Nota van de Recomba Zuid-Suma
tra (Wijnmaalen) "omtrent de ontwikkeling en de vooruitzichten der zelfstandigheids- 
beweging in Palembang", 11 okt. 1947, in: idem, nr. 156; Verslag Recomba Zuid-Sumatra 
(Wijnmaalen) (-) over de maand October 1947, in: idem, nr. 262; Verslag Recomba Zuid- 
Sumatra (Wijnmaalen) (-) over de maand November 1947, in: Drooglever XII, nr. 40; Re
geringsadviseur pol. zaken Sumatra (Van de Velde) aan LtGG 1 nov. 1947, in: idem, nr. 
42; Verslag Recomba Zuid-Sumatra (Wijnmaalen) (-) over de maand December 1947, in: 
idem, nr. 196; Verslag Recomba Zuid-Sumatra (Wijnmaalen) (-) over juli 1948, in: P.J. 
Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische be
trekkingen 1945-1950, dl. XIV, 5 jun i - 31 augustus 1948, 's-Gravenhage 1988, nr. 278, spec. 
aantek. 8 (p. 490); Recomba Zuid-Sumatra aan LtGG, 19 aug. 1948, in: idem, nr. 353 (betr. 
resolutie Adviesraad voor Zuid-Sumatra van 17 aug. 1948 m et het oog op negara-status); 
Staatkundige bepaling van Zuid-Sumatra tot Negara (Negara Soemetera Selatan), 30 aug.
1948, nr. 4, Staatsblad voor Nederlandsch-Indië 1948, nr. 204, in: Drooglever XIV, p. 683, 
aantek. 2 (nr. 374). Voor de ontwikkelingen inzake Bangka, Billiton en de Riouw-archipel: 
Algem een regeringscommissaris voor Borneo en de Grote Oost (Van der Wal) aan LtGG 
(Van Mook), 12 juni 1947, in: Van der Wal IX, nr. 122, met aantekening 2 op p. 280; Wd. 
le  gouvernementssecretaris (Schokker) aan algemeen regeringscommissaris voor Borneo 
en de Grote Oost (Van der Wal), 26 juni 1947, in: idem, nr. 224; ARA, archief MINOG, 
Rapportage Indonesië 543, RVD 11-17 febr. 1948; KHA  3-9 aug. 1947, p. 7255 E.

738 Politiek verslag Bali en Lombok van resident Bali en Lombok (Boon) over de tweede 
helft sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 127. Ontwikkelingen West-Java, zie aantekeningen 
1056-1064.

739 Chef DIRVO (Elink S.) aan min. van Buit. Zaken (Van Boetzelaer) (BuZa), 22 sept. 1947, 
in: Drooglever XI, nr. 93.

740 Chef DIRVO (Elink S.) aan BuZa, 25 sept. 1947, met bijlage: Uittreksel uit een verslag 
van de Recomba Noord-Sumatra (Van de Velde) omtrent een onderhoud met de Britse, 
Franse en Australische Consuls-Generaal, 18 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 104.

741 Tijdelijk zaakgelastigde te Parijs (Star Busman) aan BuZa, 24 sept. 1947, met aantek. nr. 
3, in: Drooglever XI, nr. 103. Het betrof m.n. een uitlating van CG-voorzitter Schermer-
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horn van 4 jan. 1947, waarbij hij gepoogd zou hebben te waarschuwen voor gebeurtenis
sen als in Indochina.

742 BuZa aan chef DIRVO (Elink S.), 22 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 95; BuZa aan am
bassadeur in Parijs (Tjarda), 23 sept. 1947, in: idem, nr. 99.

743 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. a.i. (Beel), 24 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 102.
744 Chef DIRVO (Elink S.) aan BuZa, 23 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 98.
745 Het voorlopig of interim-rapport van de Consulaire Commissie d.d. 22 sept. 1947, in: 

Drooglever XI, nr. 187. Zie ook: Chef DIRVO (Elink S.) aan BuZa, 23 sept. 1947, in: idem, 
nr. 98; LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. a.i. (Beel), 24 sept. 1947, in: idem, nr. 102; 
Chef DIRVO (Elink S.) aan BuZa, 25 sept. 1947, in: idem, nr. 104; BuZa aan ambass. te 
Washington (Van Kleffens), 2 okt. 1947, in: idem, nr. 130. Openbaar gemaakt door voor
lezing in VR: Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), p. 11.

746 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. a.i. (Beel), 6 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 137.
747 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. a.i. (Beel), 8 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 145. 

Van Mook dacht eerst van wel, maar verwachtte kort nadien "een vrij miserabel rap
port": Van Mook (LtGG) aan Beel (min. pres.), 6 /10  okt. 1947, in: idem, nr. 155.

748 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. a.i. (Beel), 11 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 160, 
op basis van onderhandse samenvatting van het Consulair rapport.

749 Zie: Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), Chapter IV, Summary, p. 74.
750 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. a.i. (Beel), 11 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 160, 

p. 279.
751 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. a.i. (Beel), 16 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 176.
752 Van Mook (LtGG) aan Beel (min. pres.), 26 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 110.
753 MR 3 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 281, p. 524.
754 MR 10 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 324, p. 604.
755 Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), p. 9.
756 A.v., pp. 9-15; Vertegenwoordiger in de VR (Van Kleffens) aan BuZa, 6 okt. 1947, in: 

Drooglever XI, nr. 142.
757 Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), pp. 15-17.
758 LtGG (Van Mook) aan minister van O.G. a.i. (Beel), 8 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 

145; MR 13 okt. 1947, in: idem, nr. 164, pt. 3 d, p. 290.
759 Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), pp. 16-19; Vertegenwoordiger in de VR (Van Klef

fens) aan BuZa, 8 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 144.
760 Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), pp. 19-23; Vert. in VR (Van Kleffens) aan BuZa, 10 

okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 151.
761 Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), pp. 23-26; Vert. in VR (Van Kleffens) aan BuZa, 13 

okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 162; LtGG (Van Mook) aan vert. in VR (Van Kleffens), 11 
okt. 1947, in: idem, nrs. 158 en 159, alsook Van Mook aan Van Kleffens, 13 okt. 1947, in: 
idem, nr. 163.

762 MR 13 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 164, pt. 3 f.
763 Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), pp. 26-30; Vert. in VR (Van Kleffens) aan BuZa, 16 

okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 174.
764 Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), pp. 30-33; Chef DIRVO (Elink S.) aan BuZa, 18 en 19 

okt. 1947, in: Drooglever XI, nrs. 188 en 189.
765 Chef DIRVO (Elink S.) aan BuZa, 19 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 189; MR 20 okt.

1947, in: idem, nr. 199, pt. 3 m, p. 352.
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766 Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), pp. 32-33; pp. 37-38; bedoeld onderhoud tussen een 
delegatie van de Nederlands-Indische regering en de Consulaire Commissie, d.d. 29 sept.
1947, in: idem, Appendix VIII, pp. 126-158.

767 A.v., pp. 42-52; ook Van Kleffens (vert. in VR) aan Van Boetzelaer (min. van Buit. Za
ken), 8 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 316.

768 Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), pp. 33-35; Vert. in VR (Van Kleffens) aan BuZa, 23 
okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 218.

769 Vert. in VR (Van Kleffens) aan BuZa, 23 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 226.
770 BuZa aan vert. in VR (Van Kleffens), 23 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 228.
771 Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), pp. 35-38; Vert. in VR (Van Kleffens) aan BuZa, 28 

okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 234.
772 Vert. in VR (Van Kleffens) aan BuZa, 30 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 246, pp. 448-450; 

Van Kleffens' oordeel over Frankrijk: Van Kleffens (vert. in VR) aan Van Boetzelaer (min. 
van Buit. Zaken), 8 nov. 1947, in: idem, nr. 316, p. 590. De Amerikaanse houding in de 
Indonesische kwestie voor het internationale forum uiteengezet in: P.J. Drooglever, From 
coordination to confrontation: the Netherlands and the United States of America in the period 
between the two "police actions" in Indonesia, in: Cornelis A. van Minnen (red.), The decoloni- 
zation of Indonesia. International perspectives, Middelburg 1988, pp. 39-54, spec. pp. 39-40.

773 Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), pp. 41-42, betr. indiening m ededeling van republi
keinse regering.

774 A.v., p. 38-41; Vert. in VR (Van Kleffens) aan BuZa, 30 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr.
246, pp. 450-451, betr. zitting VR van 29 okt. 1947.

775 Van Kleffens (vert. in VR) aan Van Boetzelaer (min. van Buit. Zaken), 8 nov. 1947, in: 
Drooglever XI, nr. 316; Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), pp. 43-46; Vert. in VR (Van 
Kleffens) aan BuZa, 3 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 274, pp. 501-502. Kwestie van de 
geldigheid van "Linggadjati": Vert. in VR (Van Kleffens) aan Buza, 31 okt. 1947, in: 
Drooglever XI, nr. 258, met aantekening 3 (p. 466), waarin instructie op dit punt van Van 
Boetzelaer d.d. 25 okt. 1947; Chef DIRVO aan BuZa, 4 nov. 1947, in: idem, nr. 285; BuZa 
aan chef DIRVO, 25 nov. 1947, in: idem, nr. 397; MR 3 nov. 1947, in: idem, nr. 281, pt. Ne- 
derlandsch-lndië e, pp. 523-524; republikeins standpunt in: Indonesië in de Veiligheidsraad 
(1947), p. 51.

776 Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), pp. 46-50; Vert. in VR (Van Kleffens) aan BuZa, in: 
Drooglever XI, nr. 274, pp. 502-504; Van Kleffens (vert. in VR) aan Van Boetzelaer (min. 
van Buit. Zaken), 8 nov. 1947, in: idem, nr. 316, p. 590.

777 Indonesië in de Veiligheidsraad (1947), pp. 51-55; Vert. in VR (Van Kleffens) aan BuZa, in: 
Drooglever XI, nr. 275. H et Indonesisch probleem in de Veiligheidsraad ook: K H A  
okt./nov. 1947, pp. 7353 E-7355; pp. 7361 G-7362. Voor het VR-debat ook: Bailey, H ow  
Wars End, vol. II, pp. 24-25.

778 Van Kleffens (vert. in VR) aan Van Boetzelaer (min. van Buit. Zaken), 8 nov. 1947, in: 
Drooglever XI, nr. 316, p. 590. Analyse resolutie van VR van 1 nov. 1947 ook in: MR 3 
nov. 1947, in: idem, nr. 218, pt. Nederlandsch-Indië, i Veiligheidsraad, pp. 525-526; alsook: 
Van Kleffens (ambass. te Washington) aan BuZa, 8 nov. 1947, in: idem, nr. 315.

779 Van Kleffens (vert. in VR) aan Van Boetzelaer (min. van Buit. Zaken), 8 nov. 1947, in: 
Drooglever XI, nr. 316, p. 591 met aantekening 9.

780 LtGG (Van Mook) aan minister van O.G. (Jonkman), 9 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr.
317.

781 MR 10 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 324, pt. 3 e, pp. 602-608; minister van O.G. 
(Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 10 nov. 1947, in: idem, nr. 325.
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782 BuZa aan ambass. te Washington (Van Kleffens), 14 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 339.
783 Minister van O.G. (jonkman) aan LtGG (Van Mook), 13 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 

332; Legercommandant (Spoor) aan territoriaal- tevens troepencommandanten op Java en 
Sumatra, 12 nov. 1947, in: idem, nr. 329.

784 BuZa aan ambassadeurs te Londen (Michiels van Verduynen) en W ashington (Van Klef
fens), 9 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 33.

785 MR 6 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 140, pt. 3 e: Veiligheidsraad, p. 251; voor onderhoud 
Burger-Sjahrir, zie: idem, nr. 115, p. 181, aantek. 2, betr. bericht aan de Nederlandse  
hoofdambtenaar bij de V.N., P.J. Schmidt, aan Van der Goes van Naters, d.d. 20 sept.
1947.

786 Ambassadeur te Londen (Michiels van V.) aan BuZa, 19 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 
87; BuZa aan Van Vredenburch, 22 sept. 1947, in: idem, nr. 96.

787 Chef DIRVO aan BuZa, 20 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 89.
788 Ambassadeur te Londen aan BuZa, 25 en 26 sept. 1947, in: Drooglever XI, nrs. 107 en 

112.
789 Ambassadeur te Londen aan BuZa, 27 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 114; Ambassa

deur te Londen aan BuZa, 1 okt. 1947, in: idem, nr. 128.
790 Ambassadeur te Londen, 27 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 114, aantek. 2.
791 Voor de rol van ir. P.F.S. Otten in de Oxfordgroep-bem iddeling in de Indonesische 

kwestie: zie Beel, Dagboek, originele versie (vgl. aantek. 663), 5 sept. 1947, p. 57; voor de 
contacten van Otten en diens zwager, ir. F.J. Philips, met de Morele Herbewapening, zie: 
Frits Philips, Leo Ott, 45 jaar mei Philips, Rotterdam 1988 (3), Nieuwe Denkbeelden, pp. 250- 
252, terwijl ook gebruik is gemaakt van de inlichtingen, die ir. F.J. Philips de auteur op 11 
mei 1994 daaromtrent welwillend gaf. Voor de inzet van Otten t.b.v. een bezoek van Soe
kawati aan Caux: zie de in aantekening 717 vermelde brief van Soekawati aan Otten van
6 oktober 1947 uit het aldaar vermelde dossier van het Philips-archief. Over de contacten 
van de Nederlandse ambtenaar Buurman van Vreden met Soebandrio in Caux, zie: Mi
nister van O.G. a.i. (Beel) aan LtGG (Van Mook), 23 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 225, 
met bijlage.

792 Aantekening wd. chef dir. Politieke Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
(Bentinck van Schoonheeten), 14 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 170. Dr. P.J. Koets, di
recteur van het kabinet van de LtGG, heeft in Londen in deze tijd contact gehad met de  
Oxford-groep-bemiddelaar, de Amerikaan Mc. Cook Roots (die over goede contacten 
met president Truman zou kunnen beschikken, aldus Beel, Dagboek, originele versie, p. 
57) en is op uitnodiging van de groep - in de verwachting dat Neher en Sjahrir ook naar 
Zwitserland zouden gaan - naar Caux gegaan, waar hij evenwel geen van beide heren 
trof. Ook in Londen kreeg hij geen contact met Sjahrir. Zie hierover: Min. van Buit. Zaken 
(Van Boetzelaar) aan chef dir. Politieke Zaken BuZa (Van Vredenburch), 22 sept. 1947, in: 
Drooglever XI, nr. 96 (betr. opdracht aan Koets zich naar Londen te begeven), en: Koets 
(chef kabinet LtGG) aan Van Mook (LtGG), 15 okt. 1947, in: idem, nr. 173.

793 BuZa aan Van Vredenburch, 22 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 96, met bijlage (Van 
Mook over hernieuwd contact met de Republiek, d.d. 23 sept. 1947).

794 MR 13 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 164, pt. 3 d: Ontmoeting van M inister Neher met de 
Heer Sjahrir. Voor de ontmoeting van Schermerhorn met Sjahrir in Londen en de kennis
neming daarvan door Beel, zie: Beel (min. pres.) aan Van Mook (LtGG), 23 okt. 1947, in: 
Drooglever XI, nr. 224, p. 393; Min. van O.G. a.i. (Beel) aan LtGG (Van Mook), 25 okt.
1947, in: idem, nr. 227, pt. A.6; Beel (min. pres.) aan Van Mook (LtGG), 8 nov. 1947, in: 
idem, nr. 313, p. 585.
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795 Van Mook (LtGG) aan Beel (min. pres.), 30 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 248, p. 454.
796 Ambassadeur te Londen (Michiels van V.) aan BuZa, 6 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 

139.
797 LtGG (Van Mook) aan minister van O.G. a.i. (Beel), 10 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 

153; Verslag van telefoongesprek van minister van Buit. Zaken (Van Boetzelaer) m et am
bassadeur te Londen (Michiels van V.), 10 okt. 1947, in: idem, nr. 154 (met aantekeningen 
2-4); Beel (min. pres.) aan Van Mook (LtGG), 11 okt. 1947, in: idem, nr. 161, p. 280; Am
bassadeur te Londen aan BuZa, 14 okt. 1947, in: idem, nr. 171; Ambassadeur te Londen 
aan BuZa, 17 okt. 1947, in: idem, nr. 184 (inhoud voorstellen Krishna Menon), met aante
kening 5 (besluit regering terzake); MR 20 okt. 1947, in: idem, nr. 199,3 b: Rapport Krishna 
Menon.

798 Voorlopig Verslag, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 
600 14, Politieke beschouwingen, Overzeese Gebiedsdelen, d.d. 23 okt. 1947.

799 Memorie van Antwoord, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948, HTK 1947-1948 Bijla
gen, nr. 600 I 5, Politieke Beschouwingen, Overzeese Gebiedsdelen, d.d. 6 nov. 1947.

800 Romme, TK 11 nov. 1947, p. 253 II.
801 Katholiek Archief, 14 nov. 1947, k. 709-710; ook: K H A  okt./nov. 1947, p. 7352 C. Uitnodi

ging Sassen ontleend aan: Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, p. 325, alsook 
"neerlandocentrisme", aan: idem, p. 326, in fine.

802 Van der Goes, TK 11 nov. 1947, p. 247.
803 Schouten, TK a.v., pp. 237 11-238 I. Lijst Nederlandse verliezen in Indië: KH A  nov. 1947, 

p. 7377 A. Aan republikeinse kant heeft Gani de verliezen aan militaire kant (sedert begin 
van de politiële actie) geraamd op 30.000 en het aantal om gekom en republikeinse bur
gers geschat op 200.000 a 250.000, aldus een met Gani gehouden interview dat is afge
drukt in Het Parool van 18 nov. 1947, zie: KHA  nov. 1947, p. 7377 E.

m  Tilanus, TK a.v., pp. 243-2441, cit. p. 243 II.
805 Vonk, TK 12 nov. 1947, p. 268.
806 Zandt, TK a.v., p. 283.
807 Wagenaar, TK a.v., p. 258 I.
808 Beel, TK 13 nov. 1947, pp. 289-2901.
809 Schouten, TK 14 nov. 1947, pp. 30211-303.
810 Tilanus, TK a.v., p. 306.
811 Van der Goes, TK 18 nov. 1947, p. 338II.
812 Romme, TK a.v., pp. 339-340 I; Beel, idem, pp. 346 11-3471.
813 Notulen van de dertiende vergadering van de Legerraad, 26 sept. 1947, in: Drooglever

XI, nr. 109, p. 171.
814 Van Mook (LtGG) aan Beel (min. pres.), 26 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 110, p. 174.
815 LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 30 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 120, p. 187.
816 Beel (min. pres.) aan Van M ook LtGG), 11 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 161, p. 281.
817 Notulen Legerraad, 26 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 109, p. 173.
818 MR 4 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 16, p. 28; MR 18 sept. 1947, in: idem, nr. 83, pp. 

122-123; Beel aan Van Mook, 11 okt. 1947, in: idem, nr. 161, p. 280; Legercommandant 
(Spoor) aan ministers van Oorlog (Fiévez) en Marine (Schagen) en aan lt. gouverneur- 
generaal (Van Mook), 14 okt. 1947, in: idem, nr. 165; LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. 
a.i. (Beel), 17 okt. 1947, in: idem, nr. 181; Verslag van de vergadering van de Raad van Za
ken Overzee (RZO), 28 okt. 1947, in: idem, nr. 241.
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819 Drees heeft deze waarschuwing ontleend aan de Nederlandse ambassadeur in Parijs, 
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer: Verslag RZO, 28 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 
241, p. 433.

820 Verslag RZO, 28 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 241, pp. 434-437.
821 v ersiag RZO, 28 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 241, p. 437.
822 Verslag RZO, 28 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 241, p. 437, aantek. 20.
823 Van Mook (LtGG) aan Beel (min. pres.), 30 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 248, p. 454.
824 Verslag RZO, 28 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 241, p. 437.
825 Verslag RZO, 20 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 371.
826 MR 24 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 389.
827 Zie aantekening 27 in Band A, p. 816, van dit boek. De legercommandant in Indië, It. 

gen. Spoor, heeft - na te zijn ingelicht door enkele officieren die namens de militaire top 
in Indië aan het beraad in Nederland hadden deelgenom en - zijn onvrede over de hou
ding van de minister van Oorlog Fiévez (die zich verrast zou hebben getoond over het 
militaire beleid in Indië) tegenover premier Beel bij brief van 31 dec. 1947 geuit, zie: 
Drooglever XII, nr. 189.

828 Aantekening min. v. O.G. (Jonkman) voor min. pres. en min. v. O.G. a.i. (Beel), 12 sept.
1947, in: Drooglever XI, nr. 53; Cdt. A-divisie (De Bruyne) aan legercommandant (Spoor),
14 okt. 1947, in: idem, nr. 166, pp. 297-299; Van Vredenburch (chef directie politieke za
ken BuZa) aan Van Boetzelaer (minister van Buit. Zaken), 17 okt. 1947, in: idem, nr. 182, 
p. 323; Van Vredenburch aan Van Boetzelaer, 21 okt. 1947, in: idem, nr. 206, pp. 360-361; 
Van Vredenburch aan Van Boetzelaer, 28 okt. 1947, in: idem, nr. 236, p. 425; Idenburg 
(dir.-gen. Algem ene Zaken) aan Koets (dir. kabinet LtGG), 4 nov. 1947, in: idem, nr. 282, 
p. 527.

829 Wd. LtGG (Idenburg) aan min. van O.G. a.i. (Beel), 4 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 
12; Dir. Binnenlands Bestuur (Van der Wal) aan LtGG (Van Mook), 8 sept. 1947, in: idem, 
nr. 25; "Notulen van de bespreking ten kantore van den Legercommandant" op 13 sept.
1947, in: idem, nr. 57, p. 92.

830 Verslag gesprek LtGG met Legercommandant over Madoera, d.d. 11 sept. 1947, geseind 
aan Cdt. A-divisie (M.R. de Bruyne, gen. maj. der mariniers, tot okt. 1947 cdt. A-div. en 
territoriaal cdt. Oost-Java), in: Drooglever XI, p. 92, aantek. 6 (bij nr. 57); LtGG (Van 
Mook) aan min. v. O.G. (Jonkman), 21 nov. 1947, in: idem, nr. 373, p. 689 (betr. m ede
deling aan Consulaire Commissie van de VR over patrouille-activiteiten aan Nederlandse 
zijde op Madoera).

831 Over de toestanden op Madoera: LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 21 
nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 373, p. 690; Wnd. regeringscommissaris voor bestuurs
aangelegenheden Oost-Java (Van der Plas) aan LtGG (Van Mook), 24 nov. 1947, in: idem, 
nr. 384.

832 LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 30 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 120, p. 188.
833 Beel (min. pres.) aan Van Mook (LtGG), 11 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 161, p. 281.
834 Van Vredenburch (chef directie politieke zaken BuZa) aan Van Boetzelaer (min. van 

Buit. Zaken), 28 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 236, p. 427 (P.S. d.d. 29 okt. 1947).
835 Ambassadeur te W ashington (Van Kleffens) aan minister van Buitenlandse Zaken (Van 

Boetzelaer), 8 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 315; Van Vredenburch, Den Haag antwoordt 
niet, p. 292; Verslag van de vergadering gehouden op het Stafkwartier A. div. Soerabaja 
op 7 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 303.
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836 Verslag van de bespreking gehouden ten huize van de legercommandant op 14 nov.
1947, in: Drooglever XI, nr. 336, p. 626. Bekendmaking Nederlands-Indische regering 
over Madoera, d.d. 21 nov. 1947,in: KH A  nov. 1947, p. 7386 B. Zie ook: D.C.L. Schoon
oord, De Mariniersbrigade 1943-1949. Wording en inzet in Indonesië, 's-Gravenhage 1988, pp. 
214-215 (Grotere Akties: Voltooiing van de bezetting van Madoera).

837 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), tevens verzonden aan Van Kleffens, 21 
nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 373.

838 MR 24 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 389, p. 718.
839 KHA  nov. 1947, p. 7368 B.
840 Palar heeft namens de Republiek bij de debatten in de VR over de CGD op 19 dec. 1947 

de Voorzitter van de VR gevraagd de CGD te verzoeken over de schending van de VR- 
resolutie van 1 nov. 1947 door de Nederlanders in het geval-Madoera zo spoedig m oge
lijk verslag te laten uitbrengen. Zie: Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
(December 1947 - Februari 1948), ’s-Gravenhage 1948 (Ministerie van Buitenlandse Zaken 
nr. 9), p. 10.

841 Joekes, TK 16 dec. 1947, p. 810 I; De Groot, idem, p. 180 II. Joekes in partijbestuur van 
PvdA: Notulen Partijbestuur PvdA, 6 december 1947, in: PvdA-archief, IISG, Amsterdam.

842 Jonkman, TK 17 dec. 1947, pp. 85311-8541.
843 Joekes, TK 18 dec. 1947, p. 866; De Groot, idem, p. 867 I. Verder Notulen Partijbestuur 

PvdA, 6 december 1947, in: PvdA-archief, IISG, Amsterdam.
844 Zie de motie-Schouten met het voorstel om, wegens het ongenoegzam e antwoord van 

de minister van O.G., verdere behandeling van het begrotingshoofdstuk O.G. voor 1948 
uit te stellen, totdat de minister nader inzicht zou hebben verschaft, TK 18 dec. 1947, p.
869 II. De motie werd slechts gesteund door de Tweede Kamerfracties van ARP, CHU, 
SGP en de liberalen, TK 18 dec. 1947, p. 870 II.

845 Jonkman, TK 18 dec. 1947, p. 872.
846 Van de CGD werden drie brieven ontvangen: een memorandum van de Rep. over Ma

doera, een brief van de Rep. over een gevangenentransport op Oost-Java (Bondowoso) en 
een economisch memorandum van Sjarifoeddin, zie: Van Vredenburch aan BuZa, 1 dec.
1947, in: Drooglever XII, p. 65, aantek. 2 (bij nr. 45); n.a.v. rep. rapport over Madoera 
vroeg CGD aan Nedl. del. om informatie over de kwestie-Madoera, dat op 13 dec. 1947 
werd aangeboden, zie: aantek. 10 en 11 bij nr. 47, in: idem, p. 76.

847 Voor Madura Observation Team: Drooglever XII, p. 644, aantek. 5 (bij nr. 336); w eige
ring toelating republikein tot Madoera zolang de campagne van intimidatie en provoca
tie zijdens Djocja zou voortduren: idem, aantek. 2 (bij nr. 103).

848 MR 22 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 152, p. 296. Tegen het optreden van de CGD- 
missie op Madoera is evenwel geen démarche bij het State Department gevolgd. Voor
zitter a.i. van de ministerraad, Van Maarseveen, was van oordeel dat de goede verhou
ding met de CGD op dat moment niet in de waagschaal mocht worden gesteld. De mi
nister van Buitenlandse Zaken (Van Boetzelaer) was overigens niet voornemens tot een 
démarche bij het State Department over te gaan. Het kabinet heeft deze opvatting niet 
weersproken.

849 Min. pres. (Beel) en LtGG (Van Mook) aan ambassadeur te Washington (Van Kleffens),
28 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 174, p. 339.

850 Voor de gescheiden CGD-rapportage zie: in: Drooglever XII, p. 644, aantek. 5 (bij nr. 
336).
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851 Van Kleffens (ambassadeur te Washington) aan Van Boetzelaer (min. van Buit. Zaken), 7 
febr. 1947, in: Drooglever XII, nr. 394; Indonesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), p. 54 (pt. 
32).

852 Naar aanleiding van de vraag van minister Jonkman in het kabinetsberaad van 19 jan.
1948, Indonesië pt. 2 (Drooglever XII, nr. 292, p. 574) of Madoera nog Nederlands gebied 
was, heeft Van Boetzelaer aan Van Vredenburch gevraagd naar een antwoord op deze 
vraag (idem, p. 574, aantek. 12, bij nr. 292). Hierop is antwoord gekomen: Ondervoorzit
ter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vredenburch) aan minister van 
BuZa (Van Boetzelaer), 23 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 317. De bestandsovereen
komst tussen Nederland en de Republiek Indonesia, gesloten op 17 jan. 1948 aan boord 
van de USS Renville, is te vinden in: Drooglever XII, Bijlagen, nr. 1, pp. 847-849, zie art. 1 
en 2.

853 Situatieoverzicht Oost-Java van regeringscommissaris voor bestuursaangelegenheden  
(Recomba) Oost-Java (Van der Plas), 31 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 193, p. 372; Re
comba Oost-Java (Van der Plas) aan LtGG (Van Mook), 4 jan. 1948, in: idem, nr. 205, bij
lage, pp. 414-415.

854 Zie: "Verslag van de vergadering van de Vertegenwoordigers van de na te noemen ge
biedsdelen van Indonesië met Vertegenwoordigers van de Nederlandse Regering en de 
Luitenant-Gouverneur-Generaal", 4 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 206; Aantekening uit 
het dagboek van Drees (minister van Sociale Zaken), 3 en 4 jan. 1948, in: idem, nr. 207; 
MR (buitengewone zitting) 8 jan. 1948, pt. 8: Bespreking met de Deelstaten, in: idem, nr. 226, 
pp. 470-472; KHA  jan. 1948, p. 7434 B.

855 Wd. directeur binnenlands bestuur (Van der Wal) aan LtGG (Van Mook), 2 febr. 1948, 
in: Drooglever XII, nr. 365; Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Maart - 
October 1948), 's-Gravenhage 1948 (Ministerie van Buitenlandse Zaken nr. 14), III Rapport 
van de Commissie van Goede Diensten betreffende Madoera, p. 102 (uitslag volksraadpleging: 
90,8% voor, 4,5% tegen, 4,6% blanco).

856 Min. van BuZa (Van Boetzelaer) aan chef DIRVO (Elink Schuurman), 26 jan. 1948, in: 
Drooglever XII, nr. 332, met antwoord in aantekening 3 bij nr. 332, p. 638; KHA  febr. 1948, 
p. 7477 F.

857 KHA  febr. 1948, p. 7494 A; Besluit nr. 1, d.d. 20 febr. 1948, (Staatsblad voor Nederlandsch- 
Indië 1948, nr. 42) van de LtGG nopens de erkenning van de Negara Madoera als staat
kundige eenheid, bij brief van de minister van O.G. d.d. 14 april 1948 aangeboden aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer, zie HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 786.2; ook te vinden in: 
Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), pp. 103-104.

858 Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), pp. 105-106 (pt. 26). Volgens Yong Mun Cheong,
H.J. van Mook and Indonesian Independence: A Study of His Role in Dutch-Indonesian Rela
tions, 1945-48, The Hague 1982, p. 141, moet de overgrote meerderheid van de kandi
daten voor deze voorlopige raad van Madoera als pro-Republiek worden beschouwd. 
Zie ook: Tijd. wnd. recomba Oost-Java (Van der Plas) aan LtGG (Van Mook), 22 april
1948, in: P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands- 
Indonesische betrekkingen 1945-1950, dl. XIII, 20 februari-4 jun i 1948, ’s-Gravenhage 1986 
(nader aan te duiden als: Drooglever XIII), nr. 198.

859 Joekes TK 29 jan. 1948, p. 1306 I; Vonk, idem, p. 13041; Jonkman, TK 3 febr. 1948, p. 1322 
I; Joekes, idem, p. 1329 II; Jonkman, idem, p. 1331 II. Verder: Vragen Joekes betreffende 
de verklaring tot autonome politieke eenheid van het eiland Madoera, ingezonden op 25 
febr. 1948, beantwoord door minister-president Beel en minister Jonkman, 25 maart 1948, 
in: HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 122, p. 161 (vel 79); Vragen Goedhart, betreffende het 
in gevaar brengen van de voorlopige overeenstemming met de Republiek Indonesia door
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nesië, ingezonden op 24 febr. 1948, beantwoord door minister Jonkman, 3 maart 1948, in: 
HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 105, p. 143 (vel 70).
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Mun Cheong, H.J. van Mook and Indonesian Independence, pp. 140-141.
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se rapportage CGD door Voorzitter VR, in: idem, p. 17; Chinees voorstel, in: idem, pp. 39- 
40; eindstemming over Chinees voorstel, in: idem, p. 42.

864 Vertegenwoordiger in VR (Van Kleffens) aan BuZa, 9 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 
150, p. 263, aantek. 3; Van Zeeland: Permanent vertegenwoordiger bij de V.N. (Snouck 
Hurgronje) aan BuZa, 12 sept. 1947, in: idem, nr. 54; MR 16 sept. 1947, in: idem, nr. 74, pt. 
3; Kirby: Chef DIRVO aan BuZa, 25 sept. 1947, in: idem, nr. 105, p. 166, aantek. 3 (de VR 
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150; Gezant te Canberra (Teppema) aan BuZa, 28 okt. 1947, in: idem, nr. 238.
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tie bij de CGD (Drooglever XI, p. 314, aantek. 3 bij nr. 177) werden naast mr. Amir Sjari
foeddin als leden genoemd: de minister van Onderwijs mr. Ali Sastroamidjojo (later: on
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905 LtGG (Van Mook) aan minister van O.G. (Jonkman), 5 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 
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ingezonden 13 mei 1947, beantwoord door de minister van Overzeese Gebiedsdelen 
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916 Lieftinck, TK 13 nov. 1947, pp. 298 11-299 I.
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919 Verslag, d.d. 12 dec. 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, 600 XIII 7, p. 16 II.
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925 Götzen, a.v., p. 85 7 1; idem, TK 18 dec. 1947, p. 875 I.

3523



Nederlands-Indië
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927 De begroting voor Nederlands-Indië voor 1947 was goedgekeurd bij KB van 1 dec. 1948, 
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937 De genoemde brochure: J. Barents e.a., Linggadjati, militaire actie. Wat nu?, Amsterdam
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uiteindelijk terecht gekomen bij DS'70, was in 1947 redacteur buitenland bij Het Parool), 
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948 Jonkman, a.v., p. 872.
949 Vonk, TK 18 dec. 1947, p. 8 7 8 1; Wagenaar, idem, p. 878 I, alwaar ook stemming over art.
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ari 1947), in: Nota Archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesië be
gaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950, Bijlage 2. d, HTK 1968-1969 
Bijlagen, nr. 10 008, 3 juni 1969, stuknr. 3, p. 17.

957 Aanbieding Zuid-Celebes-rapport aan Tweede Kamer: Antwoord van minister Götzen 
(O.G. a.i.), ingezonden op 6 dec. 1948, ten vervolge op de beantwoording van de vragen 
van de heer Logemann in verband met ongeregeldheden, welke op Zuid-Celebes door 
Nederlandse militairen zouden zijn bedreven. HTK 1948-1949 Aanhangsel, nr. 33, p. 51, 
vel 25. Voor de afloop van de Zuid-Celebes-affaire, zie: De Zuid-Celebes-affaire, bijlage 2 
bij: Nota Archievenonderzoek, a.w., HTK 1968-1969 Bijlagen, nr. 10 008, stuknr. 3, alsook 
in: Willem IJzereef, De Zuid-Celebes affaire, hoofdstuk 7: De nasleep van de militaire operaties.
1947 tot heden.

958 Vragen van de heer De Groot betreffende een gevangenentransport in goederenwagons 
uit Bondowoso (Oost-Java), ingezonden 28 nov. 1947, in: HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 
64, p. 79, vel 39; antwoord van de heer Jonkman, minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
ingezonden op 3 dec. 1947, in: idem. Beschrijving van deze affaire ontleend aan: Over
zicht van de in de onderzochte overheidsarchieven aangetroffen gegevens met betrek
king tot de excessen, bijlage 5 bij: Nota Archievenonderzoek, a.w., HTK 1968-1969 Bij
lagen, nr. 10 008, stuknr. 3, p. 21. Voor de overwegingen bij de besluitvorming in Batavia 
n.a.v. het bericht over het dodentransport: Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet,
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pp. 302-303. Volgens Van Vredenburch werd kritiek van de kant van de CGD, die over 
de Bondowoso-zaak vragen stelde, gepareerd door een soortgelijke affaire over een Ame
rikaans transport van Duitse gevangenen met noodlottige afloop, aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden, op te diepen en te gebruiken. Zie over de Bon
dowoso-zaak ook: Schoonoord, De Mariniersbrigade 1943-1949, p. 199 en pp. 338-340. 
M.b.t. de slachtoffers van republikeinse terreur circuleerde in dec. 1947 het cijfer van 742 
Chinezen, die tussen 4 aug. en 8 dec. 1947 waren vermoord door republikeinse benden 
(zie Drooglever XII, p. 110, aantek. 5 bij nr. 68). Het totaal aantal (Indische) Nederlanders 
dat door republikeinse benden sedert aug. 1945 tot begin dec. 1947 was vermoord, be
droeg 3.500 (zie Drooglever XII, p. 110, nr. 68). De start van de onderhandelingen over 
het staakt-het-vuren beschreven door Van Vredenburch in zijn bericht aan Van Boetze
laer, 14 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 337.

959 Ruys, TK 16 dec. 1947, p. 793 I; Tilanus, idem, p. 806; Joekes, idem, p. 810 I: De Groot, 
idem, pp. 812-813; Zandt, TK 17 dec. 1947, p. 84 2 1.

960 Jonkman, TK 17 dec. 1947, p. 85 4 1.
961 De Groot, TK 18 dec. 1947, p. 86 7 1; Joekes, idem, p. 866 II; Jonkman, idem, p. 87 4 1.
962 De Groot, a.v., p. 876 I; Tilanus, idem, p. 876; Bierema en Joekes, idem, p. 876 II; Romme, 

idem, p. 87 7 II, alwaar eindstemming over de motie-De Groot c.s..
963 HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 97, p. 133, vel 65; in een vervolgantwoord gaf Jonkman 

de namen van 14 mariniers, die "ter zake van het Bondowoso-transport wegens geza
menlijke deelneming aan het delict 'dood door schuld’ naar de krijgsraad zijn verwezen", 
zie: HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 135, p. 169, vel 83, ingezonden 10 april 1948; zie ver
der Memorie van Antwoord, 15 april 1948, behorend bij hoofdstuk XIII van de Rijks- 
begroting voor het dienstjaar 1948 Bijlagen A, Opmerkingen van bijzondere aard.

964 De Zwaan, EK 22 april 1948, p. 482 II; Jonkman, EK 27 april 1948, pp. 49711-498 en p. 502 
II.

965 Antwoord van minister Sassen (O.G.), ingezonden op 8 febr. 1949, ten vervolge op de 
beantwoording van vragen van de heer De Groot betreffende een gevangenentransport 
in goederenwagons uit Bondowoso (Oost-Java), HTK 1948-1949 Aanhangsel, nr. 56, p. 87, 
vel 43. Afloop van deze affaire ontleend aan: Overzicht van de in de onderzochte over
heidsarchieven aangetroffen gegevens met betrekking tot de excessen, bijlage 5 bij: Nota 
Archievenonderzoek, a.w., HTK 1968-1969 Bijlagen, nr. 10 008, stuknr. 3, pp. 21-22.

966 Rawahgedeh-incident (regentschap Krawang in West-Java), in: Overzicht van de in de 
onderzochte overheidsarchieven aangetroffen gegevens met betrekking tot de excessen, 
bijlage 5 bij: Nota Archievenonderzoek, a.w., HTK 1968-1969 Bijlagen, nr. 10 008, stuknr, 
3, p. 22. Voor de republikeinse klacht bij de CGD, Drooglever XII, p. 354, aantek. 6 (bij nr. 
186), alsook: Vertegenwoordiger commissie van goede diensten bij de bestandsbespre- 
kingen (Abbey) aan voorzitter Nederlandse bestandscommissie (Van Vredenburch), 31 
dec. 1947, in: idem, nr. 186. Jonkman heeft dit incident ter sprake gebracht in het overleg 
van leden van het kabinet met de landvoogd en de militaire top in Indië, zie: Verslag van 
een "bespreking over de militaire situatie bij de jaarwisseling 1947-1948 en in de daarop 
volgende maanden in Indonesië", gehouden te Batavia op 31 dec. 1947, in: Drooglever
XII, nr. 188, pp. 363-364 met aantek. 15. Het onderzoek vanwege de CGD in deze kwestie 
werd van 2-6 jan. 1948 uitgevoerd door drie officieren uit de drie CGD-landen. Hieruit 
volgde het Report o f the Rawahgedeh Observation Team van 12 jan. 1948, zie: Drooglever XII, 
p. 644, aantek. 4 (bij nr. 336). Nadere gegevens over het aantal slachtoffers ontleend aan: 
J.A.A. van Doorn, W.J. Hendrix, Het Nederlands-lndonesisch conflict. Ontsporing van geweld, 
2e aangevulde druk, Dieren 1983, p.38, waar de auteurs de Rawahgedeh-affaire het Ne
derlandse My-Lay noemen, met aantekening 33 (pp.334-335), waar de auteurs meedelen

3526



Aantekeningen

dat naar schattingen van Indonesische zijde in Rawahgedeh in december 1947 433 perso
nen om het leven kwamen; alsook aan De Volkskrant, 9 augustus 1995, p.3: Nederlandse le
ger zou 400 personen hebben gedood in Javaans dorp; NRC-Handelsblad, 9 augustus 1995, p.3: 
Massamoord op West-Java uit 1947 gemeld; NRC-Handelsblad, 12 augustus 1995, p.3: Geen 
bewijzen Indisch exces.

967 Ambassadeur te Washington (Van Kleffens) aan minister van BuZa (Van Boetzelaer), 6 
febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 389, p. 709.

968 Zie het: Overzicht van de in de onderzochte overheidsarchieven aangetroffen gegevens 
met betrekking tot de excessen, bijlage 5 bij: Nota Archievenonderzoek, a.w., HTK 1968- 
1969 Bijlagen, nr. 10 008, stuknr. 3, pp. 23-58.

969 Als signaal hiervoor moge dienen de bezorgde telex van de minister van BuZa (Van 
Boetzelaer) aan de ambassadeur in Washington (Van Kleffens), 31 dec. 1947, in: Droog
lever XII, nr. 191.

970 Inleiding, van de hand van S.L. van der Wal, op diens eerste: Officiële bescheiden betref
fende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, dl. I, 10 aug.-8 nov. 1945, 's- 
Gravenhage 1971, pp. V-VIII, spec. p. V.

971 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. a.i. (Beel), 27 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 231, 
p. 412.

972 Beknopt verslag van de vergadering van de CGD met de regering van de Republiek In
donesië gehouden te Jogjakarta, 29 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 242; Beknopt verslag 
van de vergadering van de CGD met de voorlopige commissie, vertegenwoordigende de 
Nederlandse regering, gehouden te Batavia, 31 okt. 1947, in: idem, nr. 256.

973 Idenburg (dir. gen. algemene zaken) aan Koets (dir. kabinet LtGG), 4 nov. 1947, in: 
Drooglever XI, nr. 282.

974 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. a.i. (Beel), 2 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 272.
975 LtGG (Van Mook) aan Van Boetzelaer (min. van BuZa), 2 nov. 1947, in: Drooglever XI, 

nr. 273, p. 500.
976 A.v., p. 499. Zie de klacht van Van Mook over de samenstelling van de Nederlandse 

delegaties naar internadonale conferenties (IHO-conferentie te Havana; Ecafe-conferentie 
in Manilla): Van Mook (LtGG) aan Bannier (gecommitteerde voor Indische zaken bij 
O.G.), 5 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 294, met aantekeningen nrs. 2, 3 en 9.

977 Nederlandse visie officieel aan CGD bekend gemaakt, in: LtGG (Van Mook) aan min. 
van O.G. a.i. (Beel), 1 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 264; men zie verder: Van Vreden
burch, Den Haag antwoordt niet, pp. 293-294. Republikeinse visie ontleend aan: Beknopt 
verslag van de vergadering van de CGD met de regering van de Republiek Indonesië, 
gehouden te Jogjakarta, 29 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 243.

978 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. a.i. (Beel), 1 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 264; 
Verslag van de vergadering van de commissie vertegenwoordigende de Nederlandse re
gering bij de CGD, 5 nov. 1947, in: idem, nr. 287.

979 Zie: Memorandum from the Indonesian delegation dated 3 November 1947 concerning 
the procedure for negotiations, en: Memorandum from the Indonesian delegation dated 4 
November 1947 concerning the implementation of the resolution of the Security Council 
of 1 November 1947, resp. bijlage 2 en 3; Beknopt verslag van de vergadering van de 
CGD met de delegatie van de Republiek Indonesië gehouden te Jogjakarta, 5 nov. 1947, 
in: Drooglever XI, nr. 288, pp. 540-542.

980 Zie: Beknopt verslag van de vergadering van de CGD met de commissie vertegenwoor
digende de Nederlandse regering, gehouden te Batavia, 6 nov. 1947, in: Drooglever XI, 
nr. 299, p. 564 (aantek. 9).
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981 Onderhands werd op 9 nov. 1947 aan de CGD de verklaring overhandigd, die te vinden 
is in: Drooglever XI, p. 573, aantek. 6 (behorend bij nr. 304). Onderhands was Van Zee
land door Van Vredenburch op de hoogte gesteld van diens visie dat de Nederlandse 
troepen "axiomatisch" niet konden worden teruggetrokken uit eenmaal bezet gebied, 
vanwege de mogelijkheid van blootstelling van plaatselijke bevolking aan republikeinse 
represailles, zie: Chef directie politieke zaken BuZa (Van Vredenburch) aan minister van 
BuZa (Van Boetzelaer), 6 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 298, p. 562.

982 Beknopt verslag van de vergadering van de CGD met de commissie vertegenwoordi
gende de Nederlandse regering, gehouden te Batavia, 7 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 
304.

983 Chef dir. pol. zaken (Van Vredenburch) aan minister van BuZa (Van Boetzelaer), 7 nov.
1947, in: Drooglever XI, nr. 307, met bijlage. Ook: Van Vredenburch, Den Haag antwoordt 
niet, pp. 290-291. Communiqué Kirby: KHA dec. 1947, p. 7400 H, k. III.

984 Beknopt verslag van de vergadering van de CGD met de delegatie van de Republiek In
donesië gehouden te Jogjakarta, 5 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 288, bijlage 3. De repu
blikeinse bestandscommissie was als volgt samengesteld: dr. J. Leimena, minister van 
Volksgezondheid, voorzitter; leden: dr. Abdulmadjid, vice-minister van Binnenlandse 
Zaken; lt. gen. Oerip Soemohardjo, chef van de Generale Staf; gen. maj. Didi Kartasas- 
mita; kol. Simbolon; lt. kol. Bustomi; adviseurs: kol. Simatupang, kol. Adam, lt. G. Reu- 
neker en R. Ating Natadikusuma, hoofdcommissaris van politie.
Het republikeinse voorstel werd met andere stukken door de CGD aan de Nederlandse 
delegatie ter hand gesteld: Beknopt verslag van de vergadering van de CGD met de com
missie vertegenwoordigende de Nederlandse regering, gehouden te Batavia, 6 nov. 1947, 
in: Drooglever XI, nr. 299, doc. nr. 5; Chef dir. pol. zaken (Van Vr.) aan minister van BuZa 
(Van B.), 7 nov. 1947, in: idem, nr. 307, bijlage (De CGD-nota over de CGD-verantwoor- 
delijkheden in de Indonesische kwestie is op 7 nov. 1947 informeel aan de commissie, 
vertegenwoordigende de Nederlandse regering, ter hand gesteld, zie aantek. 7 bij Droog
lever XI, nr. 307).

985 LtGG (Van Mook) aan minister van O.G. (Jonkman), 9 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 
317, p. 592; Van Mooks pessimisme in: Chef dir. pol. zaken (Van Vr.) aan minister van 
BuZa (Van B.), 10 nov. 1947, in: idem, nr. 320.

986 A.v., p. 592, met aantekening 10 (bericht Van Vredenburch aan Van Boetzelaer, 10 nov.
1947); chef dir. pol. zaken (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.), 10 nov. 1947, in: 
Drooglever XI, nr. 320; Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 292-294.

987 MR 10 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 324, pt. 3.e, pp. 603-608.
988 Drooglever XI, p. 608, aantek. 22, behorend bij nr. 324 (Van Vredenburch wordt op 10 

nov. 1947 door Van Boetzelaer persoonlijk op de hoogte gesteld van de beslissing); Minis
ter van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 10 nov. 1947, in: idem, nr. 325 (ten twee
de); Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, p. 294.

989 Minister van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 13 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 
332.

990 Van Hoogstraten (dir. econ. zaken) aan Van Mook (LtGG), 10 nov. 1947, in: Drooglever
XI, nr. 327, slot; Riphagen (ambtenaar t.b. chef dir. pol. zaken Van Vredenburch) aan Beel 
(minister-president), 14 nov. 1947, in: idem, nr. 338 (terzake van de inschatting van de 
politiek van Van Mook).

991 Chef. dir. pol. zaken (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.), 14 nov. 1947, in: Droogle
ver XI, nr. 337. Voor de benoeming van Van Vredenburch tot hoofd van de Nederlandse 
bestandscommissie, zie: Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, p. 295. De sa-
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menstelling van de republikeinse bestandscommissie in aantekening 984. Voor een over
zicht van de onderhandelingen onder bemiddeling van de CGD zij verwezen naar: Indo
nesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), II Het eerste interim rapport van de Commissie van Goe
de Diensten, spec. ch. II en IV.

992 Men zie de wijze waarop de minister van BuZa (Van Boetzelaer) aan de ambassadeur te 
Washington (Van Kleffens) op 14 nov. 1947, (Drooglever XI, nr. 339) laat weten dat Van 
Vredenburch door de minister is gemachtigd, namens de Nederlandse regering, aan de 
CGD het Nederlands standpunt over de VR-resolutie van 1 nov. 1947 mede te delen.

993 Beknopt verslag van de tweede bestandsbespreking, gehouden te Batavia, 15 nov. 1947, 
in: Drooglever XI, nr. 341.

994 Vgl. Chef dir. pol. zaken (Van Vredenburch) aan minister van BuZa (Van Boetzelaer), 18 
nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 357, pt. 9; Verslag van de vergadering van de commissie 
vertegenwoordigende de Nederlandse regering bij de CGD, 5 nov. 1947, in: idem, nr. 287, 
p. 536 (in fine).

995 Chef dir. pol. zaken (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.), 10 nov. 1947, in: Droogle
ver XI, nr. 320, met bijlage (Memorandum of the senior military observers to the Consular 
Commission, 10 nov. 1947); Chef dir. pol. zaken (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van 
B.), 15 nov. 1947, in: idem, nr. 342 (Voorstel Abbey namens CGD voor implementatie van 
de "cease fire"-resolutie van de VR).

996 Chef dir. pol. zaken (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.), 15 nov. 1947, in: Droogle
ver XI, nr. 343.

997 Verslag van de vergadering van de commissie vertegenwoordigende de Nederlandse 
regering bij de CGD, 19 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 362, Verslag van de besprekin
gen terzake van het staken der vijandelijkheden; idem, 19 nov. 1947, in: idem, nr. 363 
(zonder Van Vredenburch), p. 673.

998 Verslag van de bespreking gehouden ten huize van de legercommandant, 14 nov. 1947, 
in: Drooglever XI, nr. 336, Bijlage, met aantekening 6 .

999 Van Vredenburch (Chef. dir. pol. zaken) aan Van Boetzelaer (minister van BuZa), 17 
nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 350, p. 651 (schets Van Zeeland); LtGG (Van Mook) aan 
min. v. O.G. (Jonkman), 18 nov. 1947, in: idem, nr. 354, p. 658 (schets Graham); Chef dir. 
pol. zaken (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.), 18 nov. 1947, in: idem, nr. 356 
(idem).

1000 Verslag van de vergadering van de commissie vertegenwoordigende de Nederlandse 
regering bij de CGD, 19 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 362, p. 671.

1001 Van Vredenburch aan Van Boetzelaer, 17 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 350, p. 651.
1002 Chef dir. pol. zaken (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.), 24 nov. 1947, in: Droog

lever XI, nr. 387, p. 715, aantek. 3. Tevoren hadden Van Zeeland voor radio-Batavia en 
Kirby voor radio-Djoq'a de bevolking opgeroepen gematigd te zijn en begrip te tonen, 
teneinde een rechtvaardige en duurzame vrede te bewerkstelligen, zie KHA dec. 1947, p. 
7400 H, k. III.

1003 KHA dec. 1947, pp. 7400 H, k. III-7401, k. I; Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, 
pp. 300-301; Drooglever XI, nrs. 342,343,357 en 364.

1004 Aantekening van de LtGG (Van Mook), 19 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 361, spec. p. 
668 .

1005 Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, p. 301.
1006 Beknopt verslag van de derde bestandsbespreking, gehouden te Kalioerang, 23 nov.

1947, in: Drooglever XI, nr. 383, met aantekening 4 (p. 707), met tekst suggesties CGD;
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Chef dir. pol. zaken (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.), 24 nov. 1947, in: idem, nr. 
387; Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 301-302.

1007 Yan Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, p. 306.
1008 Chef dir. pol. zaken (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.), 22 nov. 1947, in: Droog

lever XI, nr. 380; Minister van BuZa (Van B.) aan chef dir. pol. zaken (Van Vr.), 24 nov.
1947, in: idem, nr. 388 (Van Zeeland dineerde bij Van B. en sprak met Beel, Jonkman en 
Götzen); Chef dir. pol. zaken (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.), 25 nov. 1947, in: 
idem, nr. 394. Zie verder: S.L. van der Wal, België en het Nederlands-Indonesisch conflict 
1945-1949, in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 89 
(1974), pp. 385-395.

1009 Nationaal republikeins kabinet: KHA nov. 1947, p. 7377 C. Analyse republikeinse tak
tiek: Chef dir. pol. zaken (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.), 27 nov. 1947, in: 
Drooglever XII, nr. 8; Chef dir. pol. zaken (Van Vr.) aan min. van BuZa (Van B.), 29 nov.
1947, in: idem, nr. 22. Inhoud van het zogeheten economisch memorandum van de Repu
bliek, dat hier genoemd is, met de Nederlandse reacties in: Indonesië in de Veiligheidsraad 
(1947-1948), II Het eerste interim rapport van de Commissie van Goede Diensten, Appendix III 
en IV. Ook: KHA dec. 1947, p. 7401, k. I-II (bij p. 7400 H).

1010 Zie de analyse van Van Vredenburch in diens schrijven aan Van Boetzelaer, 29 nov.
1947, in: Drooglever XII, nr. 22.

1011 Zie de beschuldigingen over en weer in: Beknopt verslag van de vierde bestandsbe
spreking, gehouden te Batavia, 2 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 47, spec. p. 75.

1012 m r  28 nov. 1947, in: Drooglever XII, nr. 18, p. 21; MR 1 dec. 1947, in: idem, nr. 46, p. 72.
1013 Vertegenwoordiger van de CGD bij de bestandsbesprekingen (Abbey) aan de voorzit

ters van de Nederlandse en Republikeinse bestandscommissies (Van Vredenburch en 
Leimena), 29 nov. 1947, in: Drooglever XII, nr. 26; Beknopt verslag van de vierde be
standsbespreking, gehouden te Batavia, 2 dec. 1947, in: idem, nr. 47; Van Vredenburch, 
Den Haag antwoordt niet, pp. 293-294.

1014 Drooglever XII, nr. 47, met bijlagen.
1015 Beknopt verslag van de vijfde bestandsbespreking, gehouden te Batavia, 3 dec. 1947, in: 

Drooglever XII, nr. 51, spec. pp. 88-89.
1016 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vredenburch) 

aan minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) (Van Boetzelaer), 7 dec. 1947, in: Drooglever
XII, nr. 70.

1017 LtGG (Van Mook) aan minister van O.G. (Jonkman), 3 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 
53.

1018 Legercommandant (Spoor) aan chef generale staf (Kruis), 3 dec. 1947, in: Drooglever
XII, nr. 55.

1019 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vredenburch) 
aan minister van BuZa (Van B.), 4 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 58 (met tekst CGD- 
voorstellen). Voor de behandeling door de CGD van het republikeinse verzoek tot inter
pretatie van de VR-resolutie van 1 nov. 1947, zie: Drooglever XII, nr. 51, aantek. 9 (pp. 88- 
89); nr. 65 (Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdelegatie Van Vredenburch aan mi
nister van BuZa, Van Boetzelaer, 5 dec. 1947), p. 106.

1020 Beknopt verslag van de zesde bestandsbespreking, gehouden aan boord van het USS 
Renville, 9 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 81.

1021 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vredenburch) 
aan minister van BuZa (Van B.), 5 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 65. Van Vredenburch 
zou voor persoonlijk gebruik een overzicht van de Nederlandse standpunten gegeven
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hebben aan de Belgische consul-generaal in Batavia, Vanderstichelen, die Van Zeeland 
verving in de CGD.

1022 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vr.) aan minister 
van BuZa (Van B.), 6 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 67.

1023 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vr.) aan minister 
van BuZa (Van B.), 7 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 70.

1024 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vr.) aan minister 
van BuZa (Van B.), 8 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 74.

1025 m r  g dgj. 1947  ̂ jn: Drooglever XII, nr. 76, pt. 3.e (Weekverslag van de minister van 
O.G.); LtGG (Van Mook) aan minister van O.G. (Jonkman), 3 dec. 1947, in: idem, nr. 53.

1026 Drooglever XII, nr. 74, p. 118.
1027 Drooglever XII, nr. 81, met bijlage; Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhande

lingsdelegatie (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.), 9 dec. 1947, in: idem, nr. 82; Van 
Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 307-309.

1028 "inhoud van een onderschepte brief", d.d. 9 dec. 1947 van vertegenwoordiger van de 
Republiek te Londen (Soebandrio) aan vertegenwoordiger van de Republiek te New Del
hi (Soedarsono), in: Drooglever XII, nr. 84.

1029 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vr.) aan minister 
van BuZa (Van B.), 10 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 89. Van Vredenburch stelt vast dat 
de Nederlandse delegatie eigenlijk met de CGD onderhandelt, aangezien de republikei
nen elk CGD-voorstel zonder commentaar aanvaarden.

1030 Beknopt verslag van de derde bespreking van de CGD met de Nederlandse en Re
publikeinse onderhandelingsdelegaties aan boord van het USS Renville, 10 dec. 1947, in: 
Drooglever XII, nr. 87, pp. 147-148.

1031 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vr.) aan minister 
van BuZa (Van B.), 12 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 95, met aantekening 2. Voor Pa- 
lars optreden zie: Indonesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), p. 10.

1Q32 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vr.) aan minister 
van BuZa (Van B.), 12 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 99, met aantekening 4. Ook: KHA 
dec. 1947, p. 7410, k. I-II.

1033 Beknopt verslag van de zevende bestandsbespreking, gehouden aan boord van het 
USS Renville, 18 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 126, met annex en bijlage; Van Vreden
burch, Den Haag antwoordt niet, pp. 311-314.

1034 Voorzitter van de Nederlandse bestandscommissie (Van Vr.) aan vertegenwoordiger 
CGD bij de bestandsbesprekingen (Abbey), 20 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 134, met: 
Memorandum.

1035 LtGG (Van Mook) aan minister van O.G. (Jonkman), 3 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 
53; legercommandant (Spoor) aan chef generale staf KL (Kruis), 3 dec. 1947, in: idem, nr. 
55; zie verder de verslagen over de toestanden in Oost-Borneo, Midden-Java, Oost-Java, 
Zuid-Sumatra, Noord-Sumatra, nov. 1947, in: idem, resp. nrs. 37 ,38 ,39 ,40  en 41.

1036 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vr.) aan minister 
van BuZa (Van B.), 22 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 147, punt 6 .

1037 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vr.) aan minister 
van BuZa (Van B.), 23 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 159, punt 3.

1038 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vr.) aan minister 
van BuZa (Van B.), 22 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 146; betr. Grahams indrukken:

3531



Nederlands-Indië

minister van BuZa (Van B.) aan chef DIRVO (Elink Schuurman), 22 dec. 1947, in; idem, 
nr. 153, p. 297.

1039 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vr.) aan minister 
van BuZa, 22 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 148; ook: Aantekening uit dagboek van 
Drees (minister van Sociale Zaken), 22 dec. 1947, in: idem, nr. 150, p. 291 (Van Vreden
burch in bespreking met Nederlandse en Indische top).

1010 Permanent vertegenwoordiger bij de V.N. (Snouck Hurgronje) aan minister van BuZa 
(Van B.), 20 dec. 1947, in: Drooglever XII, nrs. 136 en 137. Ook: Indonesië in de Veilig
heidsraad (1947-1948), p. 9.

1041 De Volkskrant, 9 dec. 1947, p. 1; KHA dec. 1947, p. 7409 C, k. I-II; Beknopt verslag van de 
eerste bespreking van de CGD met de Nederlandse en Republikeinse delegaties aan 
boord van het USS Renville, 8 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 73; Van Vredenburch, Den 
Haag antwoordt niet, p. 307.

1042 Beknopt verslag van de tweede bespreking van de CGD met de Nederlandse en Re
publikeinse onderhandelingsdelegaties aan boord van het USS Renville, 9 dec. 1947, in: 
Drooglever XII, nr. 80; idem, derde bespreking, 10 dec. 1947, in: idem, nr. 87, met aantek.
8 en 9.

1043 Neher (minister van W. en V.) aan Beel (minister-president), 10 dec. 1947, in: Droogle
ver XII, nr. 86 .

1044 Minister van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 10 dec. 1947, in: Drooglever XII, 
nr. 90.

1045 Drooglever XII, nr. 90, aantekening 11 (telegram minister Jonkman aan Van Mook en 
Neher betr. de Unie naar Nederlandse uitleg).

1046 y an Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, p. 310.

1047 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vredenburch) 
aan minister van BuZa (Van B.), 12 dec. 1947, in: Drooglever XII, nrs. 97 en 98.

1048 Beknopt verslag van de bijeenkomst van de CGD met de ondervoorzitter van de Ne
derlandse en de voorzitter van de Republikeinse onderhandelingsdelegatie (Van Vreden
burch en Sjarifoeddin), gehouden aan boord van het USS Renville, 13 dec. 1947, in: 
Drooglever XII, nr. 103; Beknopt verslag van de bijeenkomst van de CGD met de Neder
landse onderhandelingsdelegatie, gehouden aan boord van het USS Renville, 15 dec.
1947, in: idem, nr. 112, met (Nederlands) Memorandum als bijlage (pp. 205-206).

1049 Beknopt verslag van de bijeenkomst van de CGD met de Republikeinse onderhande
lingsdelegatie, gehouden aan boord van het USS Renville, 16 dec. 1947, in: Drooglever
XII, nr. 117; Kort verslag van de bespreking van minister van W. en V. (Neher) met mi
nister-president van de Republiek Indonesië (Sjarifoeddin), 14 dec. 1947, in: idem, nr. 107.

1050 Publikatie van de Netherlands Forces Intelligence Service (nefis), 17 dec. 1947: Uitspra
ken in het Werkcomité van het KNIP met betrekking tot de zg. Malino-gebieden, en en
kele reacties daarop, in: Drooglever XII, nr. 122.

1051 Beknopt verslag van de bijeenkomst van de CGD met de Republikeinse onderhande
lingsdelegatie, gehouden aan boord van het USS Renville, 18 dec. 1947, in: Drooglever
XII, nr. 123.

1052 geknopt verslag van de bijeenkomst van de CGD met de Nederlandse onderhande
lingsdelegatie, gehouden aan boord van het USS Renville, 19 dec. 1947, in: Drooglever
XII, nr. 128.

1053 Drooglever XII, nr. 139, aantek. 4 (slot van radioredevoering door Beel van 19 dec.
1947); ook: De Volkskrant, 20 en 22 dec. 1947, p. 1; KHA dec. 1947, p. 7418 D.
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1054 Minister-president (Beel) aan ambassadeur te Washington (Van Kleffens), 21 dec. 1947, 
in: Drooglever XII, nr. 140 met aantek. 2 (redevoering Beel had Van Kleffens en Van Vre
denburch verrast); Minister-president (Beel) aan minister van BuZa (Van B.), 22 dec. 1947, 
in: idem, nr. 145 (Beel over doel radiorede). Ook: KHA dec. 1947, p. 7418 D. Verslag on
derhoud Beel met Setyadjit: Min.pres. (Beel) aan wnd. min.pres. (Van Maarseveen), 31 
dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 190.

1055 Verslag van de bijeenkomst van minister van O.G. (Jonkman) met zijn afdelingschefs 
op 12 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 100, p. 166; Voorzitter van de Republikeinse on
derhandelingsdelegatie (Sjarifoeddin) aan CGD, 21 dec. 1947, in: idem, nr. 139; Min. pres. 
(Beel) aan wnd. min. pres. (Van Maarseveen), in: idem, nr. 190.

1056 Verslag West-Java van regeringscommissaris voor bestuursaangelegenheden West-Java 
(Abdulkadir) over de periode juli t/m  sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 123; Idenburg 
(dir.-gen. Alg. Zaken) aan Koets (dir. kabinet LtGG), 8 okt. 1947, in: idem, nr. 147; Verslag 
van de West-Java Conferentie gehouden te Bandoeng van 12-19 okt. 1947, in: idem, nr. 
193.

1057 Drooglever XI, p. 192 (nr. 123) en p. 259 (nr. 147).
1058 Drooglever XI, nr. 193; MR 20 okt. 1947, in: idem, nr. 199, pt. 3 d: Conferentie West-Java. 

Beel was al op 30 sept. 1947 door Van Mook van de te houden West-Java-conferentie op 
de hoogte gesteld, zie: Drooglever XI, nr. 120.

1059 Verslag van de tweede West-Java-conferentie gehouden te Bandoeng van 15-20 dec.
1947, in: Drooglever XII, nr. 132, p. 258.

1060 Drooglever XII, nr. 132; KHA dec. 1947, p. 7418 D, k. II; MR 22 dec. 1947, in: Drooglever
XII, nr. 152, p. 295.

1061 Aantekening uit het dagboek van Drees (minister van Sociale Zaken), 22 dec. 1947, in: 
Drooglever XII, nr. 150, pp. 292-293.

1062 pinke (cdt. zeemacht) aan Helfrich (Bevelhebber der Zeestrijdkrachten), 16 febr. 1947, 
in: Drooglever XII, nr. 443, p. 799.

1063 Verslag van de derde West-Java-conferentie gehouden te Bandoeng van 23 feb.-5 maart
1948, in: Drooglever XIII, nr. 66; Staatsblad voor Nederlandsch-Indië 1948, nr. 115.

1064 Zie: Indonesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), pp. 29-36 (De republikeinse vertegen
woordiger Sastroamidjojo brengt op 21 febr. 1947 in de VR de ontwikkelingen op West- 
Java ter sprake, waarop een door China gelanceerde en in de VR door Nederland ook 
aanvaarde resolutie volgde met het verzoek aan de CGD over deze zaak en Madoera te 
rapporteren); rapportage in: Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), II Eerste en tweede rapport 
van de Commissie van Goede Diensten betreffende West-Java (23 april en 2 aug. 1948).

1065 Het Komite Indonesia Serikat, bijlage bij: MR 8 dec.1947, in: Drooglever XII, nr. 76, pp. 
123-125.

1066 Voorzitter van de Republikeinse onderhandelingsdelegatie (Sjarifoeddin) aan CGD, 21 
dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 139, pt. 2 b.

1067 Aantekening van minister van W. en V. (Neher), z.d., in: Drooglever XII, nr. 141.
1068 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vr.) aan minister 

van BuZa (Van B.), 22 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 148.
1069 Geheim rapport van de algemene politie te Batavia, 23 dec. 1947: Mening der republi

keinse delegatie over de situatie, weergegeven door Mr. Tadjoeddin Noor in samenwer
king met c.q. aangevuld door Mr. Amir Sjarifoeddin, in: Drooglever XII, nr. 157 (het stuk 
is aangeboden aan de landvoogd).
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1070 geknopt verslag van de bijeenkomst van de CGD op 25 dec. 1947, in: Drooglever XII, 
nr. 168, met Annex I: Memorandum submitted by the representative of Belgium, Batavia, 
21 December 1947.

1071 Drooglever XII, nr. 168, Annex II: Memorandum submitted by the representative of the 
United States; Annex III: Memorandum submitted by the representative of Australia. In
structie aan Graham, 19 dec. 1947, in: FRUS 1947, VI, pp. 1084-1085. Zie over Graham 
verder: Drooglever, From coordination to confrontation, p. 42.

1072 "Draft message agreed to at the forty-sixth Meeting on 25 December for transmission to 
the parties in the Indonesian dispute", in: Drooglever XII, nr. 169, Annex I: Plan for the 
Implementation of the Truce; Annex II.

1073 "Aantekening van Minister Jonkman bij het politieke gedeelte van de ontwerp-bood- 
schap, gedateerd 24 December, van de CGD", 26 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 170; 
Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 314-316.

1074 y an Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 316-317.
1075 Ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van Vr.) aan minister 

van BuZa (Van B.), 28 dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 173 (Memorandum van de Neder
landse delegatie van 27 dec. 1947, overhandigd op die datum aan de CGD).

1076 XHA dec. 1947, p. 7422 a; Drooglever XII, p. 327, aantek. 1 (bij nr. 171), Dagboekaante
kening van Drees van 27 dec. 1947; Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, p. 316. 
Beel had de Kerstnacht doorgebracht bij Limburgse en Brabantse soldaten op de voor
posten op Midden-Java, zie: Gase, Beel in Batavia, Bijlage, p. 300.

1077 Verslag van een bijeenkomst gehouden aan boord van het s.s. Willem Ruys op 27 dec.
1947, in: Drooglever XII, nr. 171; Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 316-317. 
Standpunt Graham t.o.v. de Nederlanders: Drooglever XII, p. 339, aantek. 3 (bij nr. 174). 
Antwoord Republiek: Indonesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), Appendix VII, pp. 106- 
109. Persverklaring (Nedl.) regeringsstandpunt inzake Indonesië van 30 dec. 1947, zie: 
Min. van O.G. (Jonkman) aan minister Zonder Portefeuille (Götzen), 1 jan. 1948, in: 
Drooglever XII, nr. 199, pt. 2.

1078 Beknopt verslag van de bijeenkomst van de CGD met de Republikeinse onderhande
lingsdelegatie op 1 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 200; Beknopt verslag van een infor
mele bijeenkomst van de CGD met leden van de Nederlandse regering op 1 jan. 1948, in: 
idem, nr. 201 .

1079 Drooglever XII, nr. 201; Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 317-318.
1080 Verslag van een "bespreking over de militaire situatie bij de jaarwisseling 1947-1948 en 

in de daarop volgende maanden in Indonesië", gehouden te Batavia op 31 dec. 1947, in: 
Drooglever XII, nr. 188. Het is niet onmogelijk dat de roep om actie of een serieuze wa
penstilstand bij Spoor c.s. óók was ingegeven door de wetenschap dat de onzekere si
tuatie van dat moment tot demoralisatie bij de troepen, met name bij het kader, voerde, 
zie: Auditeur-militair bij de krijgsraad te velde (Van Leeuwen) aan legercdt. (Spoor), 31 
dec. 1947, in: Drooglever XII, nr. 187.

1081 pres (Beel) aan voorzitter CGD (Van Zeeland), 2 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 
202, waarbij hoort Bijlage II (bij nr. 203): Political principles for the settlement of the dis
pute and the four principles of the Linggadjati agreement taken from the Committee's 
Christmas draft message proposed informally by the Netherlands delegation on 2 Janua- 
ry and transmitted on the same date to the Republican delegation (pp. 410-411). Die vier 
beginselen waren: "Independence of the Indonesian peoples; Cooperation between the 
peoples of the Netherlands and Indonesia; A sovereign state on a federal basis under a 
constitution which will be arrived at by democratic processes; A union between the Uni-
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ted States of Indonesia and other parts of the Kingdom of the Netherlands under the 
King of the Netherlands." Voor een vergelijking van de tekst van het Nederlandse voor
stel en de eindversie zij verwezen naar Indonesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), Appen
dix XIII.

1082 Drooglever XII, nr. 203, bijlage II: Proposals for a truce agreement received informally 
from the Netherlands delegation on 2 January and transmitted informally to the Republi- 
can delegation on the same date (pp. 408-410). Voor een vergelijking van de tekst van het 
Nederlandse voorstel en de eindversie zij verwezen naar Indonesië in de Veiligheidsraad 
(1947-1948), Appendix XI (De Nederlandse vertaling van art. 10 van de uiteindelijke be
standsovereenkomst, zoals afgedrukt in deze uitgave onder bijlage II en in HTK 1947- 
1948 Bijlagen, nr. 697.8, is onjuist: men heeft de tekst van het oorspronkelijke Neder
landse voorstel m.b.t. de 14-dagen-clausule afgedrukt. Totstandkoming art. 10: Droogle
ver XII, nr. 225).

1083 Aantekening uit het dagboek van Drees (minister van Sociale Zaken), 3, 4 en 5 jan. 
1948, in: Drooglever XII, nr. 207, p. 429; Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 
319-320. Van Zeeland heeft in een brief aan Beel getracht het negatieve beeld aan Neder
landse kant van het werk van de CGD te corrigeren, zie: Voorzitter CGD (Van Z.) aan 
min. pres. (Beel), 3 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 204. Initiatief Kirby met bijbehorende 
voorstellen beschreven in: Ondervoorzitter Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Van 
Vr.) aan minis ter van BuZa (Van B.), 8 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 225; herziene ver
sie voorstel voor bestandsovereenkomst, uit overleg CGD met Nedl. del. op 4 jan. 1948, 
in: idem, nr. 225, bijlage.

1084 De resultaten van de reis geschetst in: Min. van O.G. (Jonkman) aan minister Zonder 
Portefeuille (Götzen), 1 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 199 met aantek. 4 (p. 392) m.b.t. 
Collegiaal Orgaan; ook: Drooglever XII, nr. 207, p. 432, Dagboek Drees, 5 jan. 1948. Zie 
ook het verslag van de minister-president over zijn reis met de ministers Drees en Jonk
man naar Nederlands-Indië van 13 dec. 1947 tot 7 jan. 1948 (Drees vertrok op 18 dec. 1947 
uit N edl; Jonkman op 20 dec. 1947), onderdeel van MR 8 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 
226.

1085 k h a  jan 1948, p. 7434 B; "Verslag van de vergadering van de Vertegenwoordigers van 
de na te noemen gebiedsdelen van Indonesië met Vertegenwoordigers van de Neder
landse Regering en de Luitenant-Gouverneur-Generaal", 4 jan. 1948, in: Drooglever XII, 
nr. 206. Aan de conferentie van 3 jan. 1948 en het overleg van 4 jan. 1948 namen vertegen
woordigers deel van: Negara Indonesia Timoer (Oost-Indonesië); Federatie van Zelfbe
sturen van Kalimantan Timoer (Oost-Borneo); Dewan Daja Besar (Groot Dajak op Bor
neo); Daerah Istimewa Kalimantan Barat (West-Borneo); Federatie van Bangka-, Billiton-, 
Riouw-raden; Negara Soemetera Timoer (Oost-Sumatra); Komite Daerah Istimewa Soe
metera Selatan (Zuid-Sumatra); Comité van de voorbereiding van de Negara Djawa Barat 
(West-Java); Djawa Tengah (Midden-Java, vertegenwoordigd door afgevaardigden uit 
Semarang); Madoera; Komite Indonesia Serikat. De tweede resolutie was niet door Mid
den-Java, dat nog geen enkele organisatie(-vorm) kende, getekend.

1086 Drooglever XII, nr. 206, communiqué over vergadering op idem, p. 429; Dagboek 
Drees, 4 jan. 1948, nr. 207, in: idem, pp. 431-432; Voorlopige Federale Raad, in: idem, p. 
538, aantek. 2 (bij nr. 263) alsook: Besluit LtGG dd. 13 jan. 1948, in: HTK 1947-1948 Bijla
gen, nr. 964.1 (installatierede: nr. 964.2), met als leden: Raden Abdulkadir W idjojoat
modjo, afkomstig uit Javaanse (aristocratische) ambtenarenfamilie te Midden-Java. Na 
middelbare bestuursopleiding - en korte tijd werkzaam in enkele functies, o.m. op het 
Nederlands consulaat in Djeddah - en hogere bestuursopleiding in Batavia, studeerde hij 
in Europa Europese talen. In 1935 vice-consul in Djeddah, belast met de opvang en bege-
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leiding van Indonesische bedevaartgangers, hem als islamiet en kenner van de Arabische 
taal toevertrouwd. In 1941 met regeringsopdracht naar de V.S. en Engeland; na Japanse 
inval als adviseur van de Nederlands-Indische regering uitgeweken naar Australië, van
waar hij verder door zou reizen naar New York, waar hij werkzaam was op het Neder
lands Informatiebureau. Werd vervolgens door LtGG Van Mook aangewezen als verbin
dingsofficier bij het geallieerde opperbevel in Z.O. Azië en keerde in deze functie na de 
Japanse capitulatie terug in Nederlands-Indië. Patriot, geen republikein, zette hij zich, de 
politieke situatie in Indië goed inschattend op basis ook van eigen gesprekken met lei
dende republikeinen, in voor "de totstandkoming van een met Nederland samenwerken
de Indonesische federatie, waarin federalisten en republikeinen hun plaats zouden vin
den" (L.G.M. Jaquet, Abdulkadir Widjojoatmodjo (1903-1992), De brug tussen Soekarno en 
Drees, in: NRC-Handelsblad, 8 jan. 1993, p. 7). Hij ontwikkelde zich tot de aangewezen 
contactpersoon tussen Nederlands gezag en de republikeinen, enerzijds uit eigen overtui
ging die sterk verwant was aan de opvattingen van de zogeheten Leidse school, ander
zijds als waarmerk van de Nederlandse bewering dat het Nederlands gezag bereid was 
met coöperatieve Indonesiërs (lees: niet-republikeinen) samen te werken voor de nieuwe 
rechtsorde. Na de politiële actie benoemde de landvoogd zijn adviseur tot Recomba van 
West-Java, vervolgens tot dir.gen. Algemene Zaken, direct onder de landvoogd. Vanuit 
deze positie was hij de aangewezen voorzitter (1947-1948) van de Nederlandse onder
handelingsdelegatie met de Republiek (aanloop tot en afwikkeling van het Renville- 
pakket), in welke positie hij echter in de praktijk op soms al te duidelijke wijze over
vleugeld werd door de ondervoorzitter, de Nederlandse diplomaat en Gedelegeerde van 
het Opperbestuur (1948), Van Vredenburch, die zichzelf zag als bewaker van het Neder
lands belang ("Den Haag"; "Batavia"). Voor Abdulkadir op een zeker moment reden zijn 
post in deze delegatie, die hij niet meer kon zien als een Nederlands-Indonesische, nader 
te overwegen. Het vertrek van Van Vredenburch bracht echter geen oplossing: na het 
ontslag van Van Mook als LtGG in het najaar van 1948 ten tijde van het kabinet-Drees I, 
diende Abdulkadir eveneens zijn ontslag als lid van de Voorlopige Federale Regering en 
van de onderhandelingsdelegatie in. Hij zou, na nog geruime tijd na de soevereiniteits
overdracht in Indonesië te hebben doorgebracht, voor Nederland als laatste standplaats 
van zijn leven kiezen. Mr. Tengkoe Dzulkarnain, afkomstig uit sultansgeslacht (Oost- 
Sumatra), jurist (RU Leiden). In de Japanse bezettingstijd lid van de Raad van Justitie te 
Medan. Aanvankelijk aanhanger van de Republiek en officier bij de TRI, maar de sociale 
revolte binnen de Republiek en andere gebeurtenissen brachten hem aan de andere kant. 
Zette zich na de politiële actie in voor de organisatie van Oost-Sumatra als daerah resp. 
negara. Lid van de Nederlandse delegatie bij de VR en bij de onderhandelingen met de 
Republiek (Renville-bespxekingen). Prof.dr. Pangeran A.A. Hoessein Djajadiningrat, af
komstig uit regentengeslacht (West-Java). Studeerde westerse en oosterse klassieke talen 
(RU Leiden, alwaar hij promoveerde in 1913). Na taalkundig werk (o.m. voor Atjehs-Ne- 
derlands woordenboek) in 1924 hoogleraar aan de Rechtshogeschool te Batavia gewor
den. Kwam in de Raad voor Nederlandsch-Indië terecht en werd in 1940 fungerend di
recteur Onderwijs en Eredienst in Batavia. Stond buiten het politieke leven, zowel tijdens 
de Japanse bezetting als daarna. Dr. Jean E. Karamoy, afkomstig uit Celebes. Na zijn 
medische opleiding (Batavia, RU Leiden, afgerond met promotie in Düsseldorf) en djd 
als gouvernementsarts, gevestigd in Semarang. Was voorzitter geworden van de Veren, 
van Indon. geneesheren. Nog voor Japanse capitulatie directeur-geneesheer van een zie
kenhuis in Menado geworden. Adji Pangeran Kartanegara, afkomstig uit sultansgeslacht 
van Koetei in Oost-Borneo. Ontving Europese schoolopleiding op Java. Bij bevrijding van 
Japanners Iiaison-officier tussen de sultan en geallieerden. Was vervolgens actief betrok
ken bij vorming van Daerah Kalimantan Timoer (Zelfstandig gebied West-Borneo). Lt.
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Kol. Raden Soeria Santoso, afkomstig uit Oost-Java. Officier (KMA Breda) KNIL. Aan
vankelijk krijgsgevangene van de Japanners; na vrijlating Indonesische KNIL-militairen 
in ondergronds verzet. Na Japanse capitulatie diensten aangeboden aan Nederlands- 
Indische regering. Mas Wisaksono Wirjodihardjo, afkomstig uit Oost-Java. Werkzaam 
bij Bodemkundig Instituut te Buitenzorg, waarvoor hij onderzoek deed op de Soenda- 
eilanden. Was voor de wereldoorlog aangesloten bij Indonesische Nationale Partij, maar 
verwierf ook naam als beschermer van Europeanen op zijn instituut tijdens de Japanse 
bezetting. In bersiap-djd opgepakt door pemoeda's. In Buitenzorg burgemeester gewor
den heeft W. belangrijke rol gespeeld op tweede West-Java-conferende (dec. 1947) die be
sloot tot oprichdng van een negara voor dit gebied (lid contactcommissie). Gegevens ont
leend aan: KHA jan. 1948, pp. 7462 A-7463.

1087 KHA jan. 1948, p. 7434 B, pt. III.
1088 zie Drooglever XII, nr. 199, pt. 4  en pt. 8 (p. 392).
1089 Dagboek Drees, 4 en 5 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 207, pp. 431-433.
1090 f^R 8 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 226, spec. pt. 16.
1091 Beknopt verslag van een bijeenkomst van de CGD van 6 jan. 1948, in: Drooglever XII, 

nr. 213, met Annex I: Account o f the Committee's informal activities during the week ending 4 
January 1948, p. 452 (betr. bijeenkomst CGD met rep. del. op 2 jan. 1948); Notulen van de 
gezamenlijke vergadering van de onderhandelingsdelegatie en de bestandscommissie 
van de Republiek Indonesië op 5 jan. 1948, in: idem, nr. 211.

1092 Neher (min. van W. en V.) aan Beel (min. pres.), 6 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 214; 
Ondervoorzitter van de Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van 
B.), 7 jan. 1948, in: idem, nr. 217.

1093 Ondervoorzitter van de Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min. van BuZa (Van 
B.), 7 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 218; Ondervoorzitter (idem) aan min. v. BuZa 
(idem), 7 jan. 1948, in: idem, nr. 219; Ondervoorzitter (idem) aan min. v. BuZa (idem), 8 
jan. 1948, in: idem, nr. 224, pt. 10; Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 320-321.

1094 Ondervoorzitter van de Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan minister van BuZa 
(Van B.), in: Drooglever XII, nr. 224, alsook hierbij behorende aantek. 3; Van Vreden
burch, Den Haag antwoordt niet, p. 321.

1095 Drooglever, From coordination to confronlation, pp. 42-43.
10% Aantekening van ambassaderaad te Washington (Helb), 16 jan. 1948, in: Drooglever

XII, nr. 278. Zie ook: Drooglever, From coordination to confrontation, pp. 44-45.
1097 The Acting Secretary of State to the General Consulate at Batavia, December 31, 1947, 

in: FRUS 1947 VI, pp. 1099-1101; Ambassadeur te Londen (Michiels van V.) aan minister 
van BuZa (Van B.), 7 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 220, met aantek. 2; Ambassadeur te 
Washington (Van Kleffens) aan min. van BuZa (Van B.), 7 jan. 1948, in: idem, nr. 221.

1098 Ondervoorzitter van de Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan minister van BuZa 
(Van B.), 6 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 215, met bijlage; ook: Ondervoorzitter (idem) 
aan min. v. BuZa (idem), 6 jan. 1948, in: idem, nr. 216. Zie ook: Van Vredenburch, Den 
Haag antwoordt niet, p. 319. Gang van zaken rond eindversie addidonele artikelen ont
leend aan: "Aantekening" van ambassadeur te Washington (Van Kleffens) over een be
spreking op het State Department, 12 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 258, spec. pt. 5.

1099 Ambassadeur te Washington (Van Kleffens) aan minister van BuZa (Van B.), 9 jan. 
1948, in: Drooglever XII, nr. 230, met bijlage; Ambassadeur te Londen (Michiels van V.) 
aan min. van BuZa (Van B.), 10 jan. 1948, in: idem, nr. 239; Ambassadeur te Parijs (Tjarda) 
aan min. van BuZa (Van B.), 11 jan. 1948, in: idem, nr. 250.
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1100 LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 10 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 232; wijzi
gingen in Amerikaanse voorstellen: zie: Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van 
Vr.) aan min. van BuZa (Van B.), 10 jan. 1948, in: Drooglever XII, nrs. 233 en 234, alsook: 
LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 10 jan. 1948, in: idem, nr. 236.

1101 Nederlandse interpretaties van additionele artikelen in: Drooglever XII, nr. 234, p. 491; 
CGD-communiqué, 27 jan. 1948, in: idem, p. 639, aantek. 2 (bij nr. 334).

1102 Min. van BuZa (Van B.) aan ambass. te Washington (Van Kleffens), 11 jan. 1948, in: 
Drooglever XII, nr. 247.

1103 m r  11 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 248. Ook de Koningin heeft zich geërgerd ge
toond over de handelwijze van de Amerikanen, vooral in protocollair opzicht, zie: 
Drooglever XII, p. 502, aantek. 2 (bij nr. 248). Voor de plaats van de Marshall-hulp in het 
Nederlandse dekolonisatieproces zij verwezen naar: Pierre van der Eng, Marshall Aid as a 
Catalyst in the Decolonization o f Indonesia 1947-49, in: Journal of Southeast Asian Studies, XIX 
(1988), pp. 335-352. Het voorbehoud van Kirby t.a.v. het bestandsvoorstel: Ondervoorz. 
Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min. v. BuZa (Van B.), 11 jan. 1948, in: Droogle
ver XII, nr. 246.

1104 Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min. van BuZa (Van B.), 12 
jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 254, met aantek. 5; Beknopt verslag van een bijeenkomst 
van de CGD, 12 jan. 1948, in: idem, nr. 255.

1105 Min. van BuZa (Van B.) aan ambass. te Washington (Van Kleffens), 12 jan. 1948, in: 
Drooglever XII, nr. 256.

1106 Beknopt verslag van een bijeenkomst van de CGD met leden van de republikeinse re
gering en de republikeinse onderhandelingsdelegatie op 13 jan. 1948, in: Drooglever XII, 
nr. 259; Ondervoorz. Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min. van BuZa (Van B.), 13 
jan. 1948, in: idem, nr. 260 (vragen Republiek en inhoud oral statement); Ondervoorz. 
Nedl. onderhandelingsdel. aan min. van BuZa (Van B.), 14 jan. 1948, in: idem, nr. 266 (na
dere Nederlandse concessies in antwoord op republikeinse vragen); Ondervoorz. Nedl. 
onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min. van BuZa (Van B.), 23 jan. 1948, in: idem, nr. 313 
(uitgebreid verslag gebeurtenissen begin jan. 1948); Van Vredenburch, Den Haag ant
woordt niet, p. 322.

1107 Beknopt verslag van een bijeenkomst van de CGD met leden van de republikeinse re
gering en de republikeinse onderhandelingsdelegatie op 13 jan. 1948 (avondvergade
ring), in: Drooglever XII, nr. 261; Ide Anak Agung Gde Agung, "Renville" als keerpunt in 
de Nederlands-Indonesische onderhandelingen, Alphen a.d. Rijn 1980, hfdst. II, pp. 73-80, 
spec. p. 79 (uitspraak Graham), en p. 96 (de interpretatie van CGD samengevat als: you 
are what you are).

1108 Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min. van BuZa (Van B.), 20 
jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 294 (met analyse notulen 13-1); ook: idem, 20 jan. 1948, 
in: idem, nrs. 296, 297 (opvatting over Van Zeelands motieven) en 298 (verslag Van Vre
denburch van ontwikkelingen rond Kalioerang-notulen 13-1); Ondervoorz. Nedl. onder
handelingsdel. (Van V r.) aan min. van BuZa (Van B.), 21 jan. 1948, in: idem, nr. 303 (met 
inhoud formele protestbrief); Van Mook (LtGG) aan Van Kleffens (ambass. te Washing
ton), 21 jan. 1948, in: idem, nr. 304 (oordeel over CGD-personen); Van Vredenburch, Den 
Haag antwoordt niet, pp. 327-328. Ook: KHA jan. 1948, pp. 7452-7453 (IV).

1109 Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min. van BuZa (Van B.), 25 
jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 322 (CGD-brief voor Republiek); idem, 25 jan. 1948, in: 
idem, nr. 323 (antwoord Republiek); LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 26 jan. 1948, 
in: idem, nr. 325 (protest-memorandum, vgl. instructie Beel aan Van Mook, 24 jan. 1948, 
in: idem, nr. 320); Beknopt verslag van een bijeenkomst van de CGD met de LtGG (Van
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Mook), minister van W. en V. (Neher) en leden van de Nedl. onderhandelingsdel., op 26 
jan. 1948, in: idem, nr. 328; communiqué CGD van 27 jan. 1948, in: idem, p. 639, aantek. 4 
(bij nr. 334); Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 329-330.

1110 Jonkman, TK 21 jan. 1948, pp. 1143 11-1144 met debat over uitstel, idem, pp. 1144-1145 I; 
MR 26 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 331, pt. e. Indonesië, Algemeen (p. 635); Min. van 
BuZa (Van B.) aan ambass. te Washington (Van Kleffens), 1 febr. 1948, in: idem, nr. 363 
(met inhoud leidraad Nedl. standpunt in onderhoud met CGD); Min. van BuZa (Van B.) 
aan Ondervoorz. Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.), 28 jan. 1948, in: idem, nr. 338 (met 
verslag onderhoud ministers met CGD); MR 2 febr. 1948, in: idem, nr. 369, e. Contact met 
de CGD (pp. 687-688); Min. van BuZa (Van B.) aan ondervoorzitter Nedl. onderhan
delingsdel. (Van Vr.), 22 jan. 1948, in: idem, nr. 312 (Van Zeeland op Schiphol en tegen
over Van B.); Ondervoorz. Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min. van BuZa (Van 
B.), 23 jan. 1948, in: idem, nr. 314 (nadere verklaring van Van Zeeland in Brussel).

Zie: Het eerste interim-rapport van de Commissie van Goede Diensten, nr. 41, in: Indo
nesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), pp. 57-58, met Appendix X: Statement adopted by 
the Committee of Good Offices at its meeting in New York, 2 February 1948, pp. 112-113, 
alsook Graham en Kirby, in VR 17 febr. 1948, in: idem, p. 15 resp. p. 16.

1112 y an Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 322-325; Ondervoorzitter van de Nedl. 
onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.), 14 jan. 1948, in: Droog
lever XII, nr. 266 (Antwoord Nedl. del. in overleg met landvoogd, Spoor, Van Zeeland en 
de adviseur van het Amerikaanse lid van de CGD Scott opgesteld).

1113 Memorandum van de CGD, 13 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 262; Van Vredenburch, 
Den Haag antwoordt niet, pp. 323-324; Statement made by the Committee at the fourth 
meeting on 17 January 1948, bijlage 2 bij: Drooglever XII, nr. 279.

1114 Voorzitter CGD (Kirby) aan voorzitter Republikeinse onderhandelingsdelegatie (Sjari
foeddin), 14 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 264; Voorzitter Republikeinse onderhande
lingsdelegatie (Sjarifoeddin) aan voorzitter CGD (Kirby), 15 jan. 1948, in: idem, nr. 270; 
Beknopt verslag van een bijeenkomst van de CGD met leden van de Republikeinse on
derhandelingsdelegatie op 15 jan. 1948, in: idem, nr. 271 (bevestiging republikeinse posi
tieve reactie en vaststelling datum ondertekening); Van Vredenburch, Den Haag antwoordt 
niet, pp. 324-325 (vgl. Drooglever XII, nr. 313).

1115 Beel, TK 15 jan. 1948, pp. 1058 11-1059 I (citaat).
1116 Directeur Kabinet der Koningin (Tellegen) aan min. pres. (Beel), 14 jan. 1948, in: Droog

lever XII, nr. 267.
1117 Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, p. 325.
1118 Voorzitter van de Republikeinse onderhandelingsdelegatie (Sjarifoeddin) aan CGD, 19 

jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 286 (bevestiging additionele artikelen in context); bericht 
ambassadeur te New Delhi aan BuZa m.b.t. rol van India bij RenrnZZe-besprekingen, 2 
maart 1948, in: idem, p. 585, aantek. 3 (bij nr. 295).

1119 Zie de tekst van een antwoord van Beel op een vraag van een journalist, zoals afge- 
drukt in de NRC van 24 jan. 1948, in: Drooglever XII, p. 605, aantek. 4 (bij nr. 310); Neder
landse interpretatie van art. 2 van de 6 additionele artikelen in: Ondervoorzitter Nedl. 
onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.), 10 jan. 1948, in: idem, nr. 
234 (brief aan CGD). De republikeinse positie samengevat bij: P.J. Drooglever, De post- 
Renvillebesprekingen, in: J. van Goor (red.), The Indonesian Revolution, Papers of the Confe
rence held in Utrecht, 17-20 June 1986, Utrechtse Historische Cahiers, 7 (1986), nr. 2 /3 , 
pp. 223-245, spec. pp. 224-225.
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1120 Ontleend aan Pluvier, Indonesië: kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme, par. 20; 
Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, pp. 341-342; Ann Swift, The Road to Madiun: 
The Indonesian Communist Uprising o f 1948, Ithaca (N.Y., USA) 1989.

1121 Beknopt verslag van de vierde bespreking van de CGD met de Nederlandse en Repu
blikeinse delegaties aan boord van het USS Renville op 17 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 
279, pp. 556-557, met bijlage 1 bij dit Verslag; Bestandsovereenkomst met Annex (Toelich
ting) alsmede de Algemene bepalingen bij deze overeenkomst en de Inleidende order tot 
staking der vijandelijkheden, in: Drooglever XII, Bijlagen 1, 2 en 3, pp. 847-852; Bestands
overeenkomst en Toelichting ook te vinden in: HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 697.7 (Engelse 
tekst) en nr. 697.8 (Nederlandse vertaling), officieel ingezonden bij de Tweede Kamer bij 
schrijven van de minister van Buitenlandse Zaken van 9 febr. 1948. Zie verder: Van Vre
denburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 325-326 (voorbereidende werkzaamheden).

1122 Drooglever XII, nr. 279, p. 557; Twaalf beginselen, in: idem, Bijlage 4, pp. 852-854; ook: 
HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 697.7 resp. 8 .

1123 Drooglever XII, nr. 279, p. 557; Zes beginselen, in: idem, Bijlage 5, pp. 854-855; ook: 
HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 697.7 resp. 8 ; Voorzitter Nedl. onderhandelingsdel. 
(Abdulkadir) aan CGD, 19 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 285; Voorzitter Rep. onder
handelingsdel. (Sjarifoeddin) aan CGD, 19 jan. 1948, in: idem, nr. 286; Ondervoorz. Nedl. 
onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.), 25 jan. 1948, in: idem, nr. 
323 (brief Soekarno aan CGD inzake onvoorwaardelijke aanvaarding additionele artike
len). Zie ook: KHA febr. 1948, p. 7470 A, I.

1124 Drooglever XII, nr. 279, pp. 557-558, met bijlage 2 en 3 bij dit Verslag; Van Vreden
burch, Den Haag antwoordt niet, pp. 326-327; KHA jan. 1948, p. 7452 (III). Een korte samen
vatting van het werk van de CGD tot en met de Renville-overeenkom sten  ook in: Bailey, 
How Wars End, vol. II, pp. 25-34.

n25 Ondervoorz. van de Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan ambass. te Washington 
(Van Kleffens), 16 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 277; Ambass. te Washington (Van Kl.) 
aan Ondervoorz. van de Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.), 20 jan. 1948, in: idem, nr. 
299, met aantek. 3 (Persverklaring State Department); overige reacties ontleend aan: KHA 
jan. 1948, p. 7452, k. III, en p. 7453 A.

1126 Voorzitter Tweede Kamer (Van Schaik), TK 20 jan. 1948, p. 1108 I: Jonkman, TK 21 jan. 
1948, pp. 1143 11-11441; Schouten e.a., idem, pp. 1144-1145 I.

1127 Gegevens over redevoering Koningin Wilhelmina en Nederlandse tekst in: KHA febr.
1948, p. 7467 A; originele tekst in: Drooglever XII, Bijlage 6 , pp. 855-856.

1128 Over inwerkingtreding bestand (31 jan. 1948) en radiorede gen. Spoor (overtuigd dat 
Republiek ernst maakte met naleving bestand), zie: KHA febr. 1948, p. 7470 A, k. II.

1129 Aantekening van ambassaderaad te Washington (Helb) voor ambassadeur te Washing
ton (Van Kleffens), 4 febr. 1948, nr. 377, pp. 695-696.

1130 Verslag van de bijeenkomst van minister van O.G. (Jonkman) met zijn afdelingschefs 
op 14 mei 1948, in: Drooglever XIII, nr. 276, pp. 664-665, met aantekening 3. Zie ook: 
Jonkman, Nederland en Indonesië beide vrij, p. 140.

1131 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 10 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 
406; KHA febr. 1948, p. 7482 C, Persstemmen over de rede van H.M. de Koningin.

1132 Beel (min. pres.) aan Van Mook (LtGG), 6 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 386, met 
aantek. 5; inhoud redevoering Gerretson ontleend aan De Nederlander van 9 febr. 1948, 
zie: Drooglever XII, p. 723, aantek. 8 (bij nr. 400); gegevens ook ontleend aan Van de 
Kieft, EK 11 febr. 1948, pp. 103 11-104 I; alsook aan E.W.A. Henssen, Gerretson en Indië, 
Groningen (diss.) 1983, pp. 134-137. F.C. Gerretson (1884-1958) was werkzaam geweest
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op het departement van Koloniën en bij de BPM en was sedert 1925 bijzonder hoogleraar 
te Utrecht. Het Tweede Kamerlid J.J.R. Schmal (CHU), lid sedert 20 november 1945, was 
bij Gerretson gepromoveerd op Tweeërlei staatsbeschouwing in het réveil (Den Haag 1943) 
en verwierf daarmee de doctorstitel in de rechtsgeleerdheid (ontleend aan Henssen, Ger
retson en Indië, p. 172). Gerretson was journalistiek actief, begaf zich op enkele politieke 
wegen (hij was betrokken bij een advies voor nationaal herstel; voorstander van de 
Groot-Nederlandse gedachte; tegenstander van het Nederlands-Belgisch Verdrag), ont
plooide zich als geschiedschrijver (Geschiedenis der "Koninklijke", in 3 delen; Briefwisse
ling van Groen van Prinsterer), als dichter (onder het pseudoniem Geerten Gossaert) en 
als polemist. Van 1951-1956 was hij lid van de Eerste Kamer voor de CHU. Zie uitvoerig 
bij: G. Puchinger, lemma Frederik Carel Gerretson, in: J. Charité (red.), BWN, dl. III, pp. 193- 
196.

1133 MR 9 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 400, pt. 3e: Comité Handhaving Rijkseenheid. Vgl. 
in dit boek: Band B, Hoofdstuk XV.a, pp. 2189-2199

1134 Beel, EK 12 febr. 1948, p. 113.
1135 Kolff, EK 12 febr. 1948, p. 115 I; Van de Kieft, 11 febr. 1948, pp. 103 11-104 I. Zie ook: 

Stempels, De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk, pp. 128-130
1136 Beel, e k  12 febr. 1948, p. 113 II, slot betoog.
1137 Romme in: De Volkskrant, 11 febr. 1948, p. 1 en p. 3: Ons constitutionele koningschap. 

Romme greep in zijn beschouwing terug op zijn Erfelijk nationaal koningschap, Amsterdam 
1937. Hierin benadrukte Romme de eigen verantwoordelijkheid van de Koning, bij de 
verdediging van bepaalde fundamentele beginselen, tegenover ministers én volksver
tegenwoordiging.
Na schriftelijke voorbereiding van dit punt (HEK 1947-1948 Bijlagen A, Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1948, hfdst. XIII, Voorlopig Verslag van 17 mrt. 1948, I. par. 5, en 
Mem. v. Antw. van 15 april 1948, I. par. 5), Algra, EK 21 april 1948, pp. 463-464 I; De 
Zwaan, EK 22 april 1948, p. 483 I; Molenaar, EK 11 febr. 1948, p. 100 I en EK 22 april 1948, 
p. 478; Kerstens, EK 22 april 1948, pp. 48611-4871, EK 27 april 1948, p. 515.

1138 Jonkman, EK 27 april 1948, pp. 496-497 I; Algra, idem, p. 515; Jonkman, idem, p. 517 I. 
Zie ook: Jonkman, Nederland en Indonesië beide vrij, pp. 135-140.

1139 Gerretson publiceerde in Nieuw Nederland. Christelijk cultureel sociaal weekblad van 1 
april 1948: Brief aan de Minister-President, zie Henssen, Gerretson en Indië, pp. 138-139.

1140 KHA jan. 1948, p. 7462 B.
1141 MR 5 sept. 1947, in: Drooglever XI, nr. 19, p. 40.
1142 Van Mook (LtGG) aan Beel (min. pres.), 3 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 278, p. 511. 

Voor de verhouding opperbestuur-landvoogdij moge worden verwezen naar o.m.: Ph. 
Kleintjes, Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië, Amsterdam 1932 (6), dl. I, hfdst. IV-V; 
H. Westra, De Nederlandsch-lndische Staatsregeling, ’s-Gravenhage 1934 (2), hfdst. V.

1143 HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 751.1 (ook: Drooglever XII, p. 841, aantek. 3 bij nr. 463).
1144 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. a.i. (Beel), 14 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 167; 

idem, 27 okt. 1947, in: idem, nr. 230; Van Mook (LtGG) aan Beel (min. pres.), 30 okt. 1947, 
in: idem, nr. 248, pp. 453-454.

1145 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. a.i. (Beel), 14 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 167; 
idem, 15 okt. 1947, in: idem, nr. 168; idem, 16 okt. 1947, in: idem, nr. 175

1146 Chef dir. pol. zaken BuZa (Van Vredenburch) aan min. van BuZa (Van Boetzelaer), 21 
okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 205, spec. p. 357.

1147 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. a.i. (Beel), 14 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 167, 
slot.
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1148 Yan Vredenburch (chef dir. pol. zaken BuZa) aan Van Mook (LtGG), 30 sept. 1947, in: 
Drooglever XI, nr. 122; MR 6 okt. 1947, in: idem, nr. 140, p. 250 (b. Telegrammen van de 
landvoogd).

1149 y an Vredenburch (chef dir. pol. zaken BuZa) aan Van Boetzelaer (min. van BuZa), 17 
okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 192, spec. p. 324; idem, 21 okt. 1947, in: idem, nr. 206, p.
361.

1150 Van Mook (LtGG) aan Beel (min. pres.), 6 /10  okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 155, p. 
271.

1151 j^in. van BuZa (Van B.) aan chef dir. pol. zaken BuZa (Van Vredenburch), 22 okt. 1947, 
in: Drooglever XI, nr. 212, pt. 1; Beel (min. pres.) aan Van Mook (LtGG), 23 okt. 1947, in: 
idem, nr. 224, slot (pp. 394-395).

1152 idenburg (dir. gen. Algemene Zaken) aan Koets (dir. kabinet LtGG), 8 okt. 1947, in: 
Drooglever XI, nr. 147, p. 260.

1153 Van Mook (LtGG) aan Beel (min. pres.), 30 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 248, pp. 456- 
457.

1154 Min. van O.G. a.i. (Beel) aan LtGG (Van Mook), 30 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 250.
1155 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. a.i. (Beel), 31 okt. 1947, in: Drooglever XI, nr. 254; 

Van Mook (LtGG) aan Beel (min. pres.), 3 nov. 1947, in: idem, nr. 278, pp. 510-511; Chef 
dir. pol. zaken BuZa (Van Vredenburch) aan min. van BuZa (Van Boetzelaer), 7 nov.
1947, in: idem, nr. 305.

1156 m r  3 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 281, pp. 524-525 (g. Collegiaal Orgaan); Min. van 
O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 6 nov. 1947, in: idem, nr. 301.

1157 geel (min. pres.) aan Van Mook (LtGG), 8 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 313.
1158 Van Mook (LtGG) aan Beel (min. pres.), 3 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 278, p. 511.
1159 m r  10 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 324, pp. 605-608.
1160 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 13 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 

331.
1161 m r  17 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 352, pt. B.b: Collegiaal Orgaan.
1162 Min. van BuZa (Van B.) aan min. pres. (Beel), 18 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 358 

(telegram van Van Vredenburch van 17 nov. 1947).
1163 Drooglever XI, nr. 352, pp. 654-655.
1164 MR 12 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 389, pt. 3.e: Collegiaal Orgaan.
1165 van Mook (LtGG) aan Beel (min. pres.), 24 nov. 1947, in: Drooglever XI, nr. 386, p. 710.
1166 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 28 nov. 1947, in: Drooglever XII, nr. 

14.

116/ Ambtenaar BuZa (Riphagen) aan chef dir. pol. zaken BuZa (Van Vredenburch), 29 nov.
1947, in: Drooglever XII, nr. 29 (met aantek. 2); Min. van W.V. (Neher) aan min. van O.G. 
(Jonkman), in: idem, nr. 71; Verslag van de bijeenkomst van min. van O.G. (Jonkman) 
met zijn afdelingschefs op 12 dec. 1947, in: idem, nr. 100, p. 164.

1168 Aantekening uit het dagboek van Drees (min. van S.Z.), 22 dec. 1947, in: Drooglever
XII, nr. 150, p. 293.

1169 Min. van O.G. (Jonkman) aan min. Zonder Portefeuille (Götzen), 1 jan. 1948, in: Droog
lever XII, nr. 199, p. 392, pt. 3 (met aantek. 4); Aantekening uit het dagboek van Drees 
(min. van S.Z.), 3 en 4 (en 5) januari 1948, in: idem, nr. 207, p. 432 (Maandag, 5 Januari).

1170 m r  8 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 226, p. 469, pt. 6 : Collegiaal Orgaan. 
i m  Beel, TK 13 jan. 1948, pp. 997-1002.
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1172 MR 11 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 248, pt. 2 B, p. 507.
1173 Beel, TK 15 jan. 1948, pp. 1058 11-1059 I.
1174 Schouten, TK 15 jan. 1948, pp. 1059-1066; Bruins Slot, TK 16 jan. 1948, pp. 1096 11-1097.
1175 Tilanus, 15 jan. 1948, pp. 1073-1077.
1176 Zandt, TK 16 jan. 1948, pp. 1090-1093.
1177 Vonk, TK 15 jan. 1948, pp. 1080-10821.
1178 De Groot, TK 15 jan. 1948, pp. 107711-1080 I.
1179 Hoogcarspel, TK 16 jan. 1948, pp. 109311-1096 I; Stokvis, idem, pp. 109711-1099 I.
1180 Opvattingen Romme eind 1947-begin 1948 over de opbouw van de federatie in Indone

sië, de plaats van de Republiek in die federatie, de Unie als kernstuk en de geringe kan
sen om door "uitroeiing" van Djocja een oplossing naderbij te brengen, ontleend aan: 
"Kanttekeningen op brief mr. Steenberghe ddo. 30.10.1947", van de hand van Romme, 
gedateerd 3 november 1947, en: Romme aan J.J.W. IJsselmuiden, 29 december 1947, in: 
Archief-Romme, ARA, Den Haag. Romme en KVP-congres 1947: KHA okt./nov. 1947, p. 
7352 C. CvSV-rapport: Statuut van de Nederlands-Indonesische Unie. Proeve van hoofdlijnen. 
Rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming, 's-Gravenhage 1948 (gedateerd: 3 
februari 1948).
De katholieke Indologen in de CvSV-commissie inzake de Unie waren: de Utrechtse in- 
doloog dr. A.H. Böhm, gepromoveerd op het recht tot koloniseren bij de Spaanse domini
caan en jurist Francisco de Vitoria, en de buitengewoon hoogleraar aan de Kath. Econo
mische Hogeschool te Tilburg in de overzeese economie, politiek en recht, dr. J.M. Pieters 
(oud-BB-ambtenaar). Voorzitter van de Indische Missievereniging was de griffier van de 
Eerste Kamer, tevens buitengewoon hoogleraar te Tilburg in het staats- en administratief 
recht, dr. A.L. de Block. Zie: Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, p. 66 en p. 348. 
De Block en Van der Grinten (voorzitter van het CvSV) hadden elkaar al ontmoet in de in
1946 in het leven geroepen Commissie van Adviseurs inzake de Indische Missiebelangen 
(Bank, a.w., p. 247). Inzake de afloop van dit CvSV-voorstel en de pleidooien van Romme 
zij inzake de oppositie binnen de KVP tegen de "zware" Unie het volgende voorbeeld 
vermeld.
In de vergadering van het partijbestuur van de KVP van 7 mei 1948 heeft bestuurslid mr. 
J.A.L.M. Loeff (Rotterdam) de Unie-voorstellen van zowel Romme als het CvSV gehe
keld. Hij wilde liever van een geforceerde Unie afzien en een vrijwillige overeenkomst 
sluiten. In het kader van genoemde voorstellen praten van een vrijwillig samengaan was 
volgens Loeff onnozel. De gedachte constructie moest leiden tot voortdurende kwade wil 
en oppositie. Alleen als men zou uitgaan van het reële standpunt dat de Indonesiërs zeg
gingschap moesten hebben in eigen land, onder waarborging van de Nederlandse finan
cieel-economische belangen, was een redelijke overeenkomst mogelijk. Tot dan toe had 
Nederland nog geen forse geste gemaakt; iedere concessie was afgedwongen. Daarente
gen was Romme van mening dat het voor Indonesië van groot belang was verbonden te 
zijn met een westerse mogendheid. Juist door de Uniegedachte kon de samenwerking 
groeien. Bovendien was de Unie een zuil van "Linggadjati" en een centraal pro
grammapunt van de KVP, aanvaard door de "federalen" in Indonesië. De slotfase moest 
op de RTC worden bereikt. Pater Stokman meende verder dat bij de verhouding Ne- 
derland-Indonesië morele verplichtingen in het geding waren, die met een blijvende 
band tussen beide volken konden worden ingelost. Loeff ondervond geen bijval van be
tekenis. Romme hield Loeff voor dat personen, die het niet op dit voor de KVP funda
mentele punt met de partijlijn eens waren, geen leiding konden geven aan de partij. Zie: 
Notulen PB/KVP, 7 mei 1948, KVP-archief in KDC, Nijmegen. Gegevens over de keuze
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binnen de regering voor een ander model (rapport van de commissie-Vredenburch uit 
het voorjaar van 1947) en de afloop ervan, zie: Bank, a.w., pp. 351-353.

1181 Romme, TK 15 jan. 1948, pp. 1066 11-1072.
1182 Joekes, TK 15 jan. 1948, pp. 10821-1088.
1183 Romme, TK 15 jan. 1948, p. 1068; Joekes, idem, p. 10871.
1184 Schouten, TK 15 jan. 1948, p. 1059 II; Romme, idem, pp. 1066 11-10671; Tilanus, idem, p.

1074 I; Zandt, TK 16 jan. 1948, p. 1090 I; De Groot, TK 15 jan. 1948, p. 1077 II; Hoog
carspel, TK 16 jan. 1948, pp. 1093 11-10941.

1185 Schouten, TK 15 jan. 1948, p. 1060 I; Tilanus, idem, p. 1074 I; Zandt, TK 16 jan. 1948, p. 
1091II; Romme, TK 15 jan. 1948, p. 10671; Joekes, idem, p. 1082.

1186 Schouten, TK 15 jan. 1948, p. 1060; Tilanus, idem, pp. 1074 11-1075 I; Zandt, TK 16 jan. 
1948, p. 1092II; Joekes, TK 15 jan. 1948, p. 1083 II.

1187 Schouten, TK 15 jan. 1948, pp. 1060 1-1061 I; Tilanus, idem, p. 1073 I; Zandt, TK 16 jan. 
1948, p. 1091II; Vonk, TK 15 jan. 1948, p. 1080 II; Romme, idem, p. 1067 II; Joekes, idem, 
p. 1082II; Hoogcarspel, TK 16 jan. 1948, pp. 109411-1093 I.

1188 Schouten, TK 15 jan. 1948, pp. 1062-1063 I; Tilanus, idem, p. 1074 II; Zandt, TK 16 jan. 
1948, p. 1092 I; Hoogcarspel, idem, p. 1095 I; Romme, TK 15 jan. 1948, pp. 1071 11-1072; 
Joekes, idem, p. 10861.

1189 Schouten, TK 15 jan. 1948, pp. 1063 11-1064 I; Bruins Slot, TK 16 jan. 1948, p. 1097; 
Zandt, idem, p. 1092 I; Stokvis, idem, p. 1098 I; Vonk, TK 15 jan. 1948, p. 1081II; Joekes, 
idem, p. 1085 II.

1190 Schouten, TK 15 jan. 1948, p. 1064; Tilanus, idem, pp. 1076 11-1077 I; Zandt, TK 16 jan. 
1948, p. 1093; Vonk, TK 15 jan. 1948, p. 1080; Romme, idem, pp. 1070-1071; Joekes, idem, 
p. 1086 II. In de vergadering van het partijbestuur van de PvdA op 28 februari 1948 be
treurde Schermerhorn dat het initiatief in de Indië-zaak bij de KVP lag; hij achtte het no
dig dat de PvdA met eigen ideeën kwam, zie: Notulen Partijbestuur PvdA, 28 febr. 1948, 
in: PvdA-archief, IISG, Amsterdam.

1191 Schouten, TK 15 jan. 1948, p. 1059 I en p. 1065 I; Tilanus, idem, p. 1077 II; Vonk, idem, 
p. 1081 II; Zandt, TK 16 jan. 1948, p. 1090 II; De Groot, TK 15 jan. 1948, p. 1079 II; Hoog
carspel, TK 16 jan. 1948, p. 1096 I; Stokvis, idem, pp. 1097 11-1098 I; Romme, TK 15 jan.
1948, pp. 1068 11-10691; Joekes, idem, p. 1084.

1192 De garantieverklaringen betr. het burgerlijk overheidspersoneel Indonesië, d.d. resp. 2 
aug. 1947 en 5 aug. 1949, in: HTK 1949-1950 Bijlagen, Wetsontwerp Garantiewet Burger
lijk Overheidspersoneel Indonesië, nr. 1499.4-5 (Bijlagen I-II). Instelling en samenstelling 
Commissie Rechtspositie Nederlandsch-Indisch Overheidspersoneel, in: Memorie van 
Antwoord, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948, hfdst. XIII, HEK 1947-1948 Bijlagen
A, p. 10 I. Zie verder: Vragen van Vonk betr. de rechtspositie van de Nederlandse ambte
naren in Nederlandsch-Indische overheidsdienst, ingezonden 10 febr. 1948 en het ant
woord van m inister-president Beel, ingezonden 8 mrt. 1948, in: HTK 1947-1948 Aan
hangsel, nr. 108, p. 147; Vragen van Van de Wetering betr. de rechtspositie van de in In
donesië in overheidsdienst werkzame ambtenaren, ingezonden 7 sept. 1948, en het ant
woord van de minister Zonder Portefeuille Götzen, ingezonden 27 sept. 1948, in: HTK 
1948-1949 Aanhangsel, nr. 5, p. 7. Standpunt regering inzake rapporten Commissie 
Rechtspositie: Mem. van Antw.., d.d. 29 jan. 1949, Rijksbegroting voor het dienstjaar
1949, hfdst. XIII, HTK 1948-1949 Bijlagen A, p. 11 I. Zie verder de wet op de soevereini
teitsoverdracht van 21 dec. 1949, Stbl. J 570, pp. 50-53, alsook de Memorie van Toelichting 
op wetsontwerp nr. 1499, HTK 1949-1950 Bijlagen. Voor dit thema (de positie van het 
burgerlijk overheidspersoneel en de dekolonisatie) moge verder worden verwezen naar:
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P.J. Drooglever, De dekolonisatie en de Indische samenleving, in: P.J. Drooglever (red.), In
disch intermezzo. Geschiedenis van de Nederlanders in Indonesië, Amsterdam 1991, pp. 101- 
111 (de z.g. Garantieverklaring-1947, p. 110), alsook: Richard Voorneman, De desintegratie 
van de Indische samenleving, in: P.J. Drooglever (red.), Indisch intermezzo, a.w., pp. 113-126, 
en de literatuuropgave bij deze twee artikelen.

1193 Instelling en samenstelling van de commissie-Nieuw Guinea, in: P.J. Drooglever, M.J.B. 
Schouten, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, 
dl. XIII, 20 februari-4 juni 1948, ’s-Gravenhage 1986, (nader aan te duiden als: Drooglever 
XIII), p. 228, aantek. 7 (bij nr. 92). Zie verder de mededelingen van minister Götzen in de 
TK, 16 febr. 1949, p. 1258 II. Verdere gegevens over deze commissie ontleend aan mede
delingen van dr. P.J. Drooglever aan de auteur. In het kader van de uitwerking van de 
RTC-overeenkomst tussen Nederland en Indonesië terzake van Nieuw-Guinea is bij be
sluit van de conferentie van de ministers der deelgenoten in de Nederlands-Indonesische 
Unie op 1 april 1950 tot een commissie besloten, die in augustus 1950 met haar werk ge
reed was. Het Rapport van de commissie Nieuw-Guinea (Irian), 's-Gravenhage 1950, ver
scheen in 4 stukken: Voorwoord, Tekst en bijlagen van het Nederlands hoofdbestanddeel, Tekst 
en bijlagen van het Indonesisch hoofdbestanddeel, Bijlagen (uitgegeven door het secretariaat 
van de Nederlands-Indonesische Unie). Zie hierover speciaal: P.B.R. de Geus, De Nieuw- 
Guinea-Kwestie. Aspecten van buitenlands beleid en militaire macht, Leiden 1984, pp. 61-65.

1194 Jonkman, TK 16 jan. 1948, pp. 1102 11-1103 I; MR 19 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 
292, Indonesië, pt. 3: Ontwerp-KB tot instelling van een Collegiaal orgaan, p. 575; MR 26 jan. 
1948, in: idem, nr. 331, pt. 1: Collegiaal Orgaan, pp. 636-637.

1195 Het gehele antwoord van Jonkman: TK 16 jan.1948, pp. 1099-1106.
1196 Bij brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 20 januari 1948 zijn aan de Voor

zitter van de Tweede Kamer aangeboden: het "Truce-Agreement"; de "Principles for- 
ming an agreed basis for political discussions"; "Six additional principles", ten aanzien 
van welke de verwachdng werd uitgesproken, dat beide partijen deze binnen twee dagen 
zouden aanvaarden; de "General regulations under trace agreement"; de "Preminilary 
cease hostilities order", zie HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 697.1. Pas op 23 januari 1948 wer
den het "Statement" en het "Additional Statement" van de CGD, welke op 17 januari 
1948 aan de beide delegaties door de CGD zijn overhandigd, bij de TK ingestuurd. Op 
dezelfde datum werden bij de TK ingestuurd: de voorwaardelijke aanvaarding door de 
republikeinse delegatie van de zes beginselen d.d. 19 jan. 1948; de onvoorwaardelijke 
aanvaarding door de Nederlandse delegatie van de genoemde beginselen van gelijke 
datum; de tekst van een brief van gelijke datum van de Nederlandse delegatie aan de 
CGD met commentaar op de zes beginselen; brief van gelijke datum van de Nederlandse 
delegatie aan de CGD, waarbij i.v.m. de voorwaardelijke aanvaarding door de Republiek 
de delegatie haar positie in elk opzicht voorbehoudt; het schrijven van de Nederlandse 
delegatie aan de CGD van 20 jan. 1948 met een formeel protest tegen de door de CGD te 
Kalioerang gevolgde procedure. Op 29 jan. 1948 kreeg de Kamer de tekst van het CGD- 
communiqué van 27 jan. 1948, waarin de toelichting te Kalioerang geheel voor rekening 
van de CGD werd genomen. Tenslotte volgde op 2 febr. 1948 de tekst van de brief van 
president Soekarno van 25 jan. 1948, waarbij on voorwaardelijk de zes beginselen werden 
aanvaard. Zie HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 697.2-5.
Voorstel Kamervoorzitter van één dag uitstel: TK 20 jan. 1948, p. 1108 I; Mededeling mi
nister Jonkman en aandrang van de Kamerleden Schouten (ARP), Romme (KVP) en Joe
kes (PvdA) tot nader uitstel, waarop besluit Tweede Kamer tot uitstel totdat Kamer
voorzitter voorstel tot voortzetting van de beraadsl;aging over de regeringsverklaring 
zou doen: TK 21 jan. 1948, pp. 1143 11-11451.
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1197 Schouten, TK 29 jan. 1948, pp. 1285-1290.
1198 Bruins Slot, TK 30 jan. 1948, p. 1311.
1199 Tilanus, TK 29 jan. 1948, pp. 129611-1300.
1200 Zandt, TK 30 jan. 1948, pp. 1314-1316 I.
1201 Vonk, TK 29 jan. 1948, pp. 1300 11-13041.
1202 Stokvis, TK 30 jan. 1948, pp. 1309 11-13111; De Groot, idem, pp. 1316-1318 I.
1203 Romme, TK 29 jan. 1948, pp. 1291-1296 I. In een brief aan Van Mook (LtGG) van 6 febr. 

1948 (Drooglever XII, nr. 386, p. 704) deelt Beel mee dat hij in de fractie van de KVP in de 
Tweede Kamer uitvoerig van gedachten heeft gewisseld over het Indonesische probleem. 
Ik ga ervan uit dat hij dat heeft gedaan voorafgaand aan de replieken van de Tweede 
Kamer op 29 januari 1948 over de regeringsverklaring van 13 januari 1948.

1204 Joekes, TK 29 jan. 1948, pp. 1304-1308.
1205 Hoogcarspel, TK 30 jan. 1948, pp. 1312-13141.
1206 Jonkman, TK 3 febr,. 1948, pp. 1320-1326 I. Van Kleffens over gevaar in Kalioerang- 

affaire in VR: Ambass. te Washington (Van Kleffens) aan min. van BuZa (Van B.), 2 febr. 
1948, in Drooglever XII, nr. 370. Kabinetsoverleg over motie-Romme c.s.: MR 2 febr. 1948, 
in: Drooglever XII, nr. 369, c. Regeringsverklaring in de Tweede Kamer, p. 686 .

1207 -pK 3 febr. 1948, pp. 1326-1332. Voor de reacties binnen het partijbestuur van de PvdA 
op het optreden van Jonkman als minister van O.G. begin 1948, zie: Notulen Partijbe
stuur PvdA, 28 februari 1948 (m.n. de onvrede bij Goedhart) en 15 maart 1948 (pt. 2: 
Jonkman is geen kandidaat voor TK), in: PvdA-archief, IISG, Amsterdam.

1206 Eindstemming moties: TK 3 febr. 1948, p. 1332.
1209 Directeur van het Kabinet der Koningin (Tellegen) aan min.pres. (Beel), 21 febr. 1948, 

in: Drooglever XIII, nr. 8 .
m o Beei (min.pres.) aan Van Mook (LtGG), 6 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 386, p. 704.
1211 MR 1 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 54, pt. 2a (pp. 120-121), met aantek. 4 en 5. De 

minister van Justitie, Van Maarseveen, had bij besluit nr. 1226 van 21 april 1947 een com
missie onder voorzitterschap van prof.mr. J.E. Jonkers in het leven geroepen, die nadere 
voorzieningen tegen schending van overheidsgeheimen moest ontwerpen (mede naar 
aanleiding van de E.W.-affaire rond de publikatie van een bloemlezing uit de geheime 
notulen van het overleg te Linggadjati, zie onder par. ILa: Opnieuw: de realiteit in Indië, 
met aantekening 244). Het ontwerp van wet dat hiertoe op 15 april 1940 bij de Staten- 
Generaal was ingediend (HTK 1939-1940 Bijlagen, nr. 323) en in de parlementaire behan
deling was blijven steken, werd als te simpel en als achterhaald beschouwd. Uiteindelijk 
is gekozen voor een herformulering en uitbreiding van art. 98 van het Wetboek van Straf
recht (98, a-c), zie de Wet bescherming staatsgeheimen, 5 april 1951 (Stbl. nr. 92), waar
voor het ontwerp op 18 febr. 1950 bij de Staten-Generaal is ingediend (HTK 1949-1950 
Bijlagen, nr. 1554).

1212 MR 9 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 400, pt. 3 b: Collegiaal Orgaan, pp. 721-723; MR
16 febr. 1948, in: idem, nr., 445, pt. 3 d: Collegiaal Orgaan, pp. 805-806. KB van 5 maart
1948, nr. 3, m.b.t. een voorziening met betrekking tot de aanstelling van Gedelegeerden 
van het Opperbestuur in Indonesië, in: HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 751.1. De kosten van 
het Collegiaal Orgaan zouden ten laste komen van hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting, 
aldus het begeleidend schrijven van 5 maart 1948 van de minister van O.G. (nr. 751.1). 
Aan deze bedoeling is uitvoering gegeven door op de begroting van O.G. voor 1949 een 
bedrag van 440.000 gulden op te voeren voor de kosten van het C.O., afgeleid van de kos
tenpost van de CG, zie: HTK 1948-1949 Bijlagen A, hfdst. XIII van de Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1949, Mem. van Toelichting, afd. IX, p. 6 II.

3546



Aantekeningen

1213 Van Vredenburch en zijn vertrek naar de Tanger-zone: Ondervoorzitter van de Nedl. 
onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min. van BuZa (Van B.), 13 maart 1948, in: Drooglever
XIII, nr. 82, met aantek. 2; Ondervoorz. van de Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan 
min.pres. (Beel), 20 april 1948, in: idem: nr. 190, pp. 484-485; Van Vr. negatief over Neher, 
in: idem, p. 2 , aantek. 6 (bij nr. 1); opinies over Van Vr.: Van Mook (LtGG) aan Beel 
(min.pres.), 16 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 444, p. 802; Min. van W. en V. (Neher) 
aan min. van O.G. (Jonkman), 19 jan. 1948, in: idem, nr. 290 (over de indruk van Graham 
en hemzelf); Ritman (onderhoofd RVD) aan Idenburg (oud-d.g. alg. zaken), 10 maart
1948, in: Drooglever XIII, nr. 77, p. 189; klacht over collegiaal verkeer door Van Vreden
burch: Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min.pres. (Beel), 14 
maart 1948, in: idem, nr. 85, p. 212; zie tenslotte ook: Van Vredenburch, Den Haag ant
woordt niet, hfdst. 14: Dubbel afscheid.
Neher en de aanloop tot zijn vertrek als Gedelegeerde van het Opperbestuur: Van Mook 
(LtGG) aan Beel (min.pres.), 12 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 81, p. 203 (aanbeve
ling Neher als zijn opvolger): Gedelegeerde van het Opperbestuur (Neher) aan min.pres. 
(Beel), 3 april 1948, in: idem, nr. 148 (betr. opvolging Van Mook); Min.pres. (Beel) aan ge
delegeerde van het opperbestuur (Neher), 3 april 1948, in: idem, nr. 149; bevestiging ka
binet van standpunt Beel, zie: MR 5 april 1948, in: idem, nr. 153, pp. 410-411; Gedeleg. 
van het opperbestuur (Neher) aan min.pres. (Beel), 10 april 1948, in: idem, nr. 165; ver
trek Neher: P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands- 
Indonesische betrekkingen 1945-1950, dl. XVI, 1 december 1948-12 januari 1949, 's-Gravenhage 
1991, (nader aan te duiden als: Drooglever XVI), p. 623, aantek. 2 (bij nr. 464). Voor de 
loopbaan en karakterschets van Neher, zie: J.G. Visser, lemma Lambertus Neher, in: J. Cha
rité (red.), BWN, dl. I, pp. 423-425. Zie voor het ministerschap van Neher en diens inzet in 
Indië in de periode-Beel in dit boek (Band D): hoofdstuk XI Wederopbouw en volkshuisves
ting, par. I Inleiding: b. De ministers.

1214 YVet van 29 oktober 1948, houdende een voorziening in de zin van art. 210 der grond
wet betreffende de bewindvoering in Indonesië in overgangstijd, Stbl. I. 461 (HTK 1948-
1949, nr 1018), bekend als Noodwet Indonesië, zie hierover speciaal: Th.C. de Graaf, "Een 
nutteloze noodwet." Een studie naar de grondwettigheid en de noodzaak van de Noodwet Indo
nesië 1948, in: Politiek(e) Opstellen 1982, Jaarlijkse uitgave van het Centrum voor Parle
mentaire Geschiedenis van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, nr. 3, Nijmegen 1983, pp. 20- 
37. Voor het hierop volgende Besluit van 29 okt. 1948, houdende een voorlopige regeling 
van het bestuur over Indonesië (Besluit Vertegenwoordiging van de Kroon in Indonesië), 
Stbl. I. 462 is conform de Noodwet Indonesië een wetsontwerp ter bevestiging ingediend 
(27 nov. 1948, HTK 1948-1949 Bijlagen nr. 1057), waarvan de behandeling niet verder is 
gekomen dan de schriftelijke fase. Bij besluit van 29 okt. 1948 werd Beel tot Hoge Verte
genwoordiger van de Kroon in Indonesië benoemd (Stbl. I. 463). In het kader van de 
Noodwet Indonesië is tenslotte het Besluit van 14 dec. 1948 (Stbl. I. 544) uitgevaardigd, 
houdende een voorlopige regeling van het bewind in Indonesië (Besluit Bewind in Indo
nesië in Overgangstijd, BlO-besluit), waarbij vervallen werden verklaard het Besluit van 
6 mei 1942, houdende een tijdelijke voorziening in het algemeen bestuur in Neder- 
landsch-Indië (Stbl. C 39) en het Overgangsbesluit Algemeen Bestuur Nederlandsch- 
Indië (Stbl. D 65), alsook het Overgangsbesluit Indische Staatsregeling (Stbl. D 66) werd 
ingetrokken. Het wetsontwerp ter bevestiging van het BlO-besluit werd ingediend op 13 
jan. 1949 (HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1106) en is ingetrokken bij brief van de minister 
voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen a.i. Götzen, van 10 febr. 1950 (HTK 1949-1950 
Bijlagen nr. 1057.8). Bij deze brief is ook wetsontwerp nr. 1057 ingetrokken.

1215 MR 23 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 15, Overzeese gebiedsdelen, 2: De Rijksconferentie 
over Indonesië, pp. 27-28. Op 8 maart 1948 deelde Beel in het kabinet mee dat - met uit-
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zondering van Steenberghe - de uitgenodigde politici zich bereid hadden verklaard als 
vertegenwoordiger van Nederland deel te nemen aan de RTC ter uitwerking van de Ne- 
derlands-Indonesische Unie, zie: MR 8 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 74, pt. 7, p. 
171. De lijst van namen is ontleend aan de presentielijst bij de vierde vergadering van het 
College van Negenmannen, 30 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 126.
Aanvankelijk was Beel, die sedert 27 juli 1948 deel uitmaakte van de Tweede Kamer, lid 
van het College van Negenmannen. Nog vóór de Kamer met haar werkzaamheden en 
het College met zijn vergaderingen zou beginnen, nam Beel in verband met zijn benoe
ming tot Gedelegeerde van het Opperbestuur in Indonesië op 7 september 1948 ontslag 
als lid van de Kamer. Hij werd in zijn Kamerzetel opgevolgd door mr. Th.M.J. de Graaf; 
in het College van Negenmannen werd hij vervangen door de oud-minister van Oorlog 
(1946-1948), A.H.J.L. Fiévez. Zie: Beel (oud-min.pres.) aan Van Mook (LtGG), 10 aug. 
1948, in: P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands- 
Indonesische betrekkingen 1945-1950, dl. XIV, 5 juni - 31 augustus 1948, 's-Gravenhage 1988, 
(nader aan te duiden als: Drooglever XIV), nr. 311, p. 566; TK 21 sept. 1948, p. 3 I. Op 30 
april 1949 overleed op 46-jarige leeftijd het Tweede Kamerlid A.H.J.L. Fiévez (KVP). In de 
Tweede Kamer werd hij opgevolgd door de inmiddels als minister van O.G. in het kabi- 
net-Drees I afgetreden mr. E.M.J.A. Sassen (KVP-T.K.-Iid tot aug. 1948); in het College 
van Negenmannen werd hij opgevolgd door de beginnende O.G.-woordvoerder van de 
KVP-fractie in de T.K., mr. Th.M.J. de Graaf, burgemeester van Maasdriel, oud-bestuurs- 
ambtenaar in N.I. en sedert 21 september 1948 lid van de T.K.

1216 v ersiag Van de vergadering van de Vaste Commissie voor Indische Zaken van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal op 24 februari 1948 in het gebouw van de Tweede 
Kamer, in: Archief Tweede Kamer, Den Haag.

1217 Zie de gegevens over en de verslagen van de vergaderingen van het College van Ne
genmannen (aan deze term wordt in navolging van Stempels, De parlementaire geschiede
nis van het Indonesische vraagstuk, p. 133, de voorkeur gegeven) in de periode-Beel: op 11 
en 15 maart 1948 zijn de eerste en tweede vergadering gehouden, waarbij o.m. de ont- 
werp-instructie voor de Nederlandse onderhandelingsdelegatie aan de orde was, zie: 
Drooglever XIII, p. 207, aantek. 4 (bij nr. 83); Notulen derde vergadering, 24 maart 1948, 
in: idem, nr. 111; Notulen vierde vergadering (met Neher en Spoor), 30 maart 1948, in: 
idem, nr. 126; Notulen vijfde vergadering, 31 maart 1948, in: idem, nr. 131; vermelding 
zesde vergadering, 13 mei 1948, in; idem, p. 670, aantek. 4 (bij nr. 277); vermelding ze
vende vergadering (met Van Kleffens over de houding van de VR en de V.S. in de Indo
nesische kwestie), 22 mei 1948, in: idem, p. 753, aantek. 10 (bij nr. 330); Notulen achtste 
vergadering, 28 mei 1948, in: idem, nr. 330; vermelding van een vergadering op 7 juli 
1948, in; Drooglever XIV, p. 345, aantek. 8 (bij nr. 199); Notulen elfde vergadering (met 
Van Vredenburch), 20 juli 1948, in: idem, nr. 233; Notulen twaalfde vergadering (met 
naast Beel en Jonkman ook Van Boetzelaer), 3 aug. 1948, in: idem, nr. 289.

1218 LtGG (Van Mook) aan minister van O.G. (Jonkman), 1 juni 1948, in: Drooglever XIII, nr.
362, met aantek. 4. Het vertrek zou plaats vinden op 13 juni 1948; constatering indrukken 
Negenmannen over de Uniegedachte in Indië: MR 12 juli 1948, pt. 3.8, in: Drooglever
XIV, nr. 199, p. 346.

1219 Verslag van de vergadering van de Vaste Commissie voor Indische Zaken van de 
Tweede Kamer op 24 febr. 1948, pt. 4, in: Archief Tweede Kamer, Den Haag; MR 23 febr. 
1948, in: Drooglever XIII, nr. 15, pp. 29-31 (Beknopte beschouwingen omtrent de bouw van de 
Nederlands-Indonesische Unie. Rapport Commissie-Van Vredenburch d.d. 21 mei 1947); 
"Schets van de inrichting van de Nederlands-Indonesische Unie", 27 febr. 1948, in: idem, 
nr. 41. Verder is gebruik gemaakt van de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Ver-
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slag van de Eerste kamer over het ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk XIII 
van de Rijksbegroting-1948, zie: HEK 1947-1948 Bijlagen A, 600 XIII, par. 3, dat op 15 
april 1948 door de Commissie van Rapporteurs ter afsluiting van het Eindverslag is ge
noteerd.

1220 "Schets van de inrichting van de Nederlands-Indonesische Unie", 27 febr. 1948, in: 
Drooglever XIII, nr. 41; Neher (Gedel. v.h. Opperbest.) aan Beel (min.pres.), 4 maart 1948, 
in: idem, nr. 63, p. 146 (met aantek. 6); Notulen derde vergadering, 24 maart 1948, in: 
idem, nr. 111, met bijlage: Lid der Commissie van Negen (Romme) aan min.pres. (Beel),
17 maart 1948 (lijst amendementen); Notulen vierde vergadering, 30 maart 1948, in: idem, 
nr. 126 (met Spoor); Notulen vijfde vergadering, 31 maart 1948, in: idem, nr. 131. Van 
Mook tegenover militaire en civiele top: Verslag van een bespreking van de LtGG (Van 
Mook) met cdt. zeemacht (Pinke), legercdt. (Spoor), directeur Verkeer-Waterstaat 
(Warners) en directeur Scheepvaart (Van Deinse) op 18 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 
451.

1221 Standpunt binnen Kon. Marine: Cdt. Zeemacht (Pinke) aan Bevelhebber Zeestrijd- 
krachten (Helfrich), 24 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 318; Helfrich (Bevelh. Zeestrijd- 
kr.) aan Pinke (Cdt. Zeemacht), 9 febr. 948, in: idem, nr. 401; Pinke (Cdt. Zeemacht) aan 
Helfrich (Bevelh. Zeestrijdkr.), 16 febr. 1948, in: idem, nr. 443. Uitslag discussies over 
Unie in College van Negenmannen geregistreerd in: MR 5 april 1948, pt. 1, in: Drooglever 
XIII, nr. 153, pp. 409-410. Instructie regering inzake hoofdbeginselen Unie: Min.pres. 
(Beel) aan ondervoorzitter van de Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vredenburch), 7 april 
1948, in: Drooglever XIII, nr. 158. Voor de vasthoudendheid van Romme inzake de 
"zware" Unie, zie o.m.: Romme aan Van Vredenburch (ondervoorzitter Nedl. onderhan
delingsdel.), 5 mei 1948, in: Drooglever XIII, p. 657, aantekening 5 (bij nr. 271).

1222 Van Mook (LtGG) aan Neher (Gedel. v.h. Opperbest.), 28 maart 1948, in: Drooglever
XIII, nr. 118.

1223 Min.pres. (Beel) aan LtGG (Van Mook), 12 april 1948, in: Drooglever XIII, nr. 172, p. 
451.

1224 Lid van de Commissie van Negen (Stikker) aan min.pres. (Beel), 8 mei 1948, in: Droog
lever XIII, nr. 252, met bijlage, zie ook aantek. bij nr. 252.

1225 zie de notulen van de achtste vergadering, 28 mei 1948, in: Drooglever XIII, nr. 330; als
ook de notulen van de elfde en twaalfde vergadering, resp. 20 juli 1948 en 3 aug. 1948, in: 
Drooglever XIV, nr. 233 resp. nr. 289. Aanduiding College van Negenmannen ontleend 
aan: F.J.F.M. Duynstee, De kabinetsformaties 1946-1965, Deventer 1966, p. 14.

1226 Zie hierover ook: Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, pp. 351-353. De republi
keinse poging een brug tussen regering en parlement te slaan ontleend aan: Verslag van 
de gemeenschappelijke vergadering van de ministerraad met leden van het KNIP en de 
onderhandelingsdelegatie van de Indonesische Republiek op 11 en 12 mei 1948, in: 
Drooglever XVI, bijlage 6-7, pp. 683-693.

1227 LtGG (Van Mook) berichtte aan minister van O.G. (Jonkman), op 1 febr. 1948, in: 
Drooglever XII, nr. 361, dat nog in de laatste volle week van januari 1948 aan Neder
landse zijde 11 gesneuvelde en 25 gewonde militairen moesten worden geteld. Het totaal 
verliescijfer over de periode 5 jan. 1947-17 jan. 1948 kwam op 1640, waarvan 391 gesneu
veld, 34 vermist en 1215 gewond. Zie verder de berichten van Van Mook aan Jonkman, 5 
febr. 1948, in: Drooglever XII, nrs. 379 en 380; idem, 6 febr. 1948, in: idem, nr. 384; Leger
cdt. (Spoor) aan chef gen. staf KL (Kruis), 8 febr. 1948, in: idem, nr. 396; LtGG (Van 
Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 9 febr. 1948, in: idem, nr. 397; idem, 12 febr. 1948, 
in: idem, nr. 418; Ondervoorzitter van de Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vredenburch) 
aan voorzitter CGD (Herremans), 13 febr. 1948 , in: idem, nr. 426 (betr. inbreuken op be-
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stand); LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 14 febr. 1948, in: idem, nr. 434 
(optimistisch over succes evacuatie); berichtgeving in kabinet: MR 2 febr. 1948, in: idem, 
nr. 369, p. 688, pt. f; Pinke (cdt. zeemacht) aan Helfrich (bevelhebber zeestrijdkrachten),
16 febr. 1948, in: idem, nr. 443.

1228 Vaststelling uiterste datum evacuatie: Drooglever XIII, pp. 7-8, aantek. 3 (bij nr. 4). 
Communiqué CGD van 23-2-1948: KHA febr. 1948, p. 7492 G. Cijfers evacuatie ontleend 
aan: Situation summary of the period from 14 to 21 February 1948 submitted by the se
nior military assistants of the Committee's representatives on the Security Committee, 21 
febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 6 . Voor Jonkman: MR 23 febr. 1948, in: Drooglever XIII, 
nr. 15, p. 27 (pt. l.F). Eindverslag evacuatie TNI, afgesloten op 3 maart 1948, in: Droogle
ver XIII, nr. 60 (met citaat van dr. J. Leimena, minister van Volksgezondheid van de Re
publiek, lid van de rep. onderhandelingsdelegatie en voorzitter van de rep. delegatie in 
de veiligheidscommissie, over het karakter van de TNI). Voor de radicalisering van de 
islamitische beweging, vooral in West-Java, zie: Bank, Katholieken en de Indonesische Revo
lutie, pp. 343-344, alsook Drooglever XIII, nrs. 134 en 360 met aantek. 9 (Daroel Islam- 
Beweging, verwant aan de Masjoemi). Voor de werkzaamheden van de diverse sub
commissies van de bestandscommissies, zoals m.b.t. de evacuatie van de familiebe
trekkingen van de TNI uit de "pockets" en de bepaling van de status-quo-lijn, zie: Notu
len van de gemeenschappelijke vergadering van het kabinet en de onderhandelingsdel. 
van de Republiek Indonesië op 29 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 199, pp. 327-328. 
Schets militaire situatie eerste helft 1948 ontleend aan: Drooglever, De post- 
Renvillebesprekingen, p. 225.

1229 Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vredenburch) aan min. van BuZa 
(Van Boetzelaer), 22 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 310; Ondervoorzitter Nedl. onder
handelingsdel. (Van Vr.) aan min.pres. (Beel) en min. van BuZa (Van B.), 2 febr. 1948, in: 
idem, nr. 367; Aantekening Van Vredenburch, bestemd voor Van Boetzelaer, 21 febr. 
1948, in: idem, p. 844, aantek. 3; LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 27 jan. 
1948, met Bijdrage Dr. Van Mook voor Emergency Programma (spec. punt 7), in: idem, nr. 
334, met reactie van Van Vredenburch van 7 febr. 1948 hierop in de bijbehorende aantek. 
8 . Zie ook: Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 342-343.

1230 Zie Drooglever XII, nr. 310, aantek. 4.
1231 De voorzitter van de republikeinse onderhandelingsdelegatie had in de brief van 15 

jan. 1948, gericht aan de voorzitter van de CGD, onder meer geaccepteerd dat de uitvoe
ring van de politieke beginselen (w.o. de toetreding tot de pre-federale regering als deel
staat in de voorziene federatie) zou geschieden na ondertekening van de voorgenomen 
politieke overeenkomst, zie: Drooglever XII, nr. 270 (pt. 2.a), waaraan gerefereerd is door 
Van Mook in zijn antwoord aan Hatta 12 febr. 1948, in: idem, nr. 421.

1232 Jonkman over Hatta, in: MR 26 jan. 1948, in: Drooglever XII, nr. 331, pt. e; Van Mook 
over Hatta, in: LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 27 jan. 1948, in: idem, nr. 
334, p. 640.

1233 Legge, Sukartio. A Political Biography, p. 227; Rose, Indonesia Free: A Political Biography of 
Mohammad Hatta, pp. 143-145. Samenstelling van het kabinet-Hatta (1948) te vinden in: 
Ann Swift, The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising o f 1948, pp. 20-21. Zie 
verder ook: Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, hfdst, XIV. 1 .

1234 George McT. Kahin, In Memoriam: Mohammad Hatta (1902-1980), in: Indonesia, nr. 30 
(okt. 1980), pp. 113-119; Harry Poeze e.a., In het land van de overheerser. Indonesiërs in Ne
derland 1600-1950, trefwoord Hatta; Rose, Indonesia Free: A Political Biography of Mohammad 
Hatta.
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1235 De vertegenwoordiger van de Republiek in het debat in de VR over het eerste interim
rapport van de CGD, Ali Sastroamidjojo, heeft op 17 febr. 1948 zelf de polideke doelen 
van het kabinet-Hatta aldus samengevat: zie: Indonesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), 
bijlage VIII, spec. p. 140; ook: Rose, Indonesia Free: A Political Biography o f Mohammad Hat
ta, p. 144. Voor de "Amerikaanse connectie" in de kabinetscrisis en de kabinetsformatie 
in de Republiek, begin 1948, zie: Geheim rapport van de algemene politie te Batavia, 9 
febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 458 (gebaseerd op gesprekken met o.m. Hatta en Sjari
foeddin). Graham (lid van de CGD voor de V.S.) zou met de minister van Binnenlandse 
Zaken van de Republiek, tevens leider van de Masjoemi, dr. W. Soekiman, gesproken 
hebben over Am. militaire hulp in geval van een militair wereldconflict, zie: Proc.gen 
(Felderhof) aan LtGG (Van Mook), 23 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 103 (gebaseerd 
op gesprekken met premier Hatta en ministers Leimena en Djoeanda over de politiek van 
de Republiek). Verder is hier gebruik gemaakt van Bank, Katholieken en de Indonesische Re
volutie, pp. 342-343. Verslag gesprek Hatta met Van Mook en Neher: Neher (min. van W. 
en V.) aan Beel (min.pres.) en Jonkman (min. van O.G.), 2 febr. 1948, in: Drooglever XII, 
nr. 368.

1236 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 3 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 
372.

1237 Vice-pres. van de Rep. Indonesië (Hatta) aan LtGG (Van Mook), 9 febr. 1948, in: 
Drooglever XII, nr. 398.

1238 Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min.pres. (Beel) en min. van 
BuZa (Van B.), 11 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 415; Neher (min. van W. en V.) aan 
Jonkman (min. van O.G.), 17 febr. 1948, in: idem. nr. 477, met bijlage: Verkorte samenvat
ting van gedachtenwisseling met mr. (A.) Boediardjo op 20 jan., en met mr. (A.A.) Mara- 
mis (min. van Financiën van de Republiek) op 3 febr. 1948, met conclusies van Neher. 
Neher over voorwaarde toetreding Republiek tot pre-federale regering, in: Neher (Min. 
van W. en V.) aan Beel (min.pres.), 20 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 1. Blijkens be
richt van: Lid van de Nedl. onderhandelingsdel. (Riphagen) aan ondervoorzitter van de 
Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.), 24 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 21, heeft op 
die datum de Belgische vert. in de CGD, Herremans, Riphagen benaderd over opneming 
van de Republiek in de pre-federale regering op basis van een modus vivendi, waar Ne
her een echt (zij het beperkt) politiek akkoord als toegangsprijs voor de pre-federale rege
ring wenste (1. Aanvaarding federatie en grondrechten voor federatie; 2. Republiek is 
gewone negara; 3. Uitoefening soevereine rechten door Nederland tot aan overdracht aan 
VSI) tegenover Herremans had verdedigd, zie: Neher (Min. van W. en V.) aan Beel 
(min.pres.), 24 febr. 1948, in: idem, nr. 19. Voor de verdenking van medeweten van Van 
Mook in het voorstel-Neher naar analyse van Van Vredenburch: Van Vredenburch, Den 
Haag antwoordt niet, pp. 343-344.

1239 y an Vredenburch in aantekening t.b.v. Van Boetzelaer, 25 febr. 1948, in: Drooglever
XIII, p. 2, aantek. 6 (bij nr. 1).

1240 Van Mook (LtGG) aan Beel (min.pres.), 16 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 444, p. 802; 
Min. van W. en V. (Neher) aan min. van O.G. (Jonkman), 19 jan. 1948, in: idem, nr. 290, 
over de indruk van Graham en van hemzelf van Van Vredenburch; Ritman (onderhoofd 
RVD) aan Idenburg (oud-d.g. alg. zaken), 10 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 77, p. 
189. Verder Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 344-346.

1241 Verslag van de vergadering van de republikeinse delegatie op 12 febr. 1948, in: Droog
lever XII, nr. 419, spec. p. 755.
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1242 Aantekening van den Luitenant gouverneur-generaal" (Van Mook), 5 febr. 1948, in: 
Drooglever XII, nr. 378; LtGG (Van Mook) aan min.pres. van de Republiek Indonesië 
(Hatta), 12 febr. 1948, in: idem. nr. 421.

1243 Van Kleffens (ambass. te Washington) aan Van Mook (LtGG), 9 febr. 1948, in: Droogle
ver XII, nr. 403.

1244 MR 9 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 400, pt. 3 k (opsomming Jonkman); MR 16 febr. 
1948, in: idem, nr. 445, pt. 3 c; MR 23 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 15, pt. 1 A-B.

1245 LtGG (Van Mook) aan min. v. O.G. (Jonkman), 22 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 10, 
met aantek. 2.

1246 Lid Nedl. onderhandelingsdelegatie (Riphagen) aan ondervoorzitter Nedl. onderhan
delingsdel. (Van Vr.), 25 en 26 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nrs. 25 en 33 (over bespre
kingen met Van Mook en Neher); LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 26 
febr. 1948, in: idem, nr. 31.

1247 Min.pres. (Beel) aan LtGG (Van Mook), 26 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 36; in
structie op dit punt herhaald in: Min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 1 maart 
1948, in: idem, nr., 53, pt. 5.

1248 Min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 4 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 
64, met aantek. 2; Telegram van Van Mook, gedateerd 5 maart 1948, in: idem, p. 166, aan
tek. 2 (bij nr. 71).

1249 Min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 6 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 
71; LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 7 maart 1948, in: idem, nr. 72; Min. 
van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 8 maart 1948, in: idem, nr. 73; MR 8 maart 
1948, in: idem, nr. 74, pt. 6: Instelling van de Voorlopige Regering voor Indonesië.

1250 Qe besluiten van de LtGG (Van Mook) van 9 maart 1948, nrs. 1-3, Staatsblad voor Neder- 
landsch-lndië 1948, nrs. 62 en 63, zijn bij brief van de minister van O.G. (Jonkman) van 22 
maart 1948 in afschrift gezonden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer; zie: HTK 
1947-1948 Bijlagen nr. 694.3 (p. 8: Samenstelling Voorlopige Federale Regering voor In
donesië). Installatierede Van Mook: Aneta-bericht d.d. 9-3-1948, in: Drooglever XIII, pp. 
177-178 (in notulen vergadering kabinet en onderhandelingsdel. Republiek, 9 mrt. 1948); 
afgewezen uitnodiging aan republikeinen, in: idem, p. 181 (bericht Moh. Roem).
De Voorlopige Federale Regering voor Indonesië bestond uit: prof.dr. P.A. Hoessein 
Djajadiningrat, Secretaris van de Staat, hoofd van het dep. van Opvoeding, Kunsten en 
Wetenschappen; mr. Tengkoe Dzulkarnain, id., hoofd van het dep. van Justitie; M. 
Wisaksono Wirjodihardjo, id., hoofd van het dep. van Landbouw en Visserij; dr. J.E. Ka- 
ramoy, id., hoofd van het dep. van Gezondheid; ir. A.M. Semawi, id., hoofd van het dep. 
van Waterstaat en Wederopbouw; P. Kartanegara, id., Secretaris van Staat voor Zelfbe- 
stuurszaken; R. Soeria Santoso, Secretaris van Staat voor Binnenlandse Veiligheid. Naast 
de hierboven genoemde Secretarissen van Staat, leden van de Voorlopige Federale Rege
ring voor Indonesië, werden onderscheiden de hoofden van een departement van Alge
meen Bestuur, te weten: mr. J.E. van Hoogstraten, Secretaris van Staat, hoofd van het 
dep. van Economische Zaken; ir. C.J. Warners, id., hoofd van het dep. van Verkeer, Ener
gie en Mijnwezen; W. Alons, id., hoofd van het dep. van Financiën; B.S. van Deinse, id., 
hoofd van het dep. van Scheepvaart; B. Krijger, id., hoofd van het dep. van Sociale Zaken; 
H. van der Wal, id., hoofd van het dep. van Binnenlandse Zaken. Ook werden met in 
gang van 9 maart 1948 mr. A.H.C. Gieben en dr. R.W. van Diffelen benoemd tot advi- 
seur-generaal voor Justitie respectievelijk Opvoeding, Kunsten en Wetenschappen.

1251 Voor het door de secretaris van de republikeinse onderhandelingsdelegatie, mr. A.K. 
Pringgodigdo, in het beraad van de rep. onderhandelingsdelegatie gebrachte argument
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om met de stelling van de Nederlanders in te stemmen: Notulen van de vergadering van 
de republikeinse onderhandelingsdelegatie op 26 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 30, p. 
60; verslag van het onderhoud met Roem op 5 maart 1948: Ambtenaar t.b.v. directeur ka
binet LtGG (Buurman van Vreeden) aan Gedelegeerde Opperbestuur (Neher), 6 maart 
1948, in: idem, nr. 70; Roem had eerder aangedrongen op opschorting aan Nederlandse 
kant van voorbereidingen voor pre-federaal bewind in onderhoud 2 maart 1948: Amb
tenaar idem (Buurman van Vreeden) aan idem (Neher), 2 maart 1948, in: idem, nr. 55; be
reidheid aan republikeinse kant in bericht over gesprek Amerikaans CGD-lid Dubois met 
Hatta en Sjarifoeddin op 24 febr. 1948: LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman),
26 febr. 1948, in: idem, nr. 31. Voor de republikeinse achtergronden bij de reactie op de 
installatie van de pre-federale regering, zie: Notulen van de gemeenschappelijke verga
dering van het kabinet en de onderhandelingsdel. van de Republiek Indonesië op 9 
maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 75, met aantek. 23 (de desbetreffende verklaring was 
op 9 maart 1948 vrijgegeven); Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan 
min.pres. (Beel), 17 maart 1948, in: idem, nr. 88 (betr. formeel protest Republiek bij CGD 
op 15/16 maart 1948).

1252 Het republikeins protest over de installatie van de pre-federale regering, in: Indonesië in 
de Veiligheidsraad (1948), appendix II bij hoofdstuk IV, pp. 135-136. CGD-reactie: zie de be
trokken notulen van de vergadering van de CGD van 16 maart 1948, in: Drooglever XIII, 
p. 316, aantek. 2 (bij nr. 88).

1253 Zie: Indonesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), II Het eerste interim-rapport van de Commis
sie van Goede Diensten (pp. 39-59).

1254 y an Kleffens (ambass. te Washington) aan Van Mook (LtGG), 9 febr. 1948, in: Droogle
ver XII, nr. 403, p. 723.

1255 LtGG (Van Mook) aan min.pres. (Beel), 13 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 427, met 
aantek. 2; Ondervoorz. Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van 
B.), 13 febr. 1948, in: idem, nr. 428; Min. van BuZa (Van B.) aan chef DIRVO (Elink S.), 13 
febr. 1948, in: idem, nr. 430 (algemeen werden in de V.S. de opgewonden reacties in Ne
derlandse kringen over de persconferentie met de CGD betreurd); ook: Ambass. te W. 
(Van Kl.) aan min.pres. (Beel) en minister van BuZa (Van B.), 13 febr. 1948, in: idem, nr. 
431; Ambass. te W. (Van Kl.) aan minister van BuZa (Van B.), 14 febr. 1948, in: idem, nr. 
432; LtGG (Van Mook) aan min.pres. (Beel), 14 febr. 1948, in: idem, nr. 435; MR 16 febr. 
1948, in: idem, nr. 445, pt. 3.b; P.V. bij de V.N. (Snouck H.) aan minister van BuZa (Van 
B.), 16 febr. 1948, in: idem, nr. 446.

1256 Verslagen redevoeringen Graham, Kirby en Van Kleffens, in: Indonesië in de Veiligheids
raad (1947-1948), pp. 12-17 en bijlage VII (redevoering Van Kleffens in extenso); Vertegen
woordiger in de VR (Van Kleffens) aan minister van BuZa (Van B.), 17 febr. 1948, in: 
Drooglever XII, nr. 448.

1257 m r  23 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 15, pt. C (pp. 25-26).
1258 Samenvatting redevoering Sastroadmidjojo, in: Indonesië in de Veiligheidsraad (1947- 

1948), p. 17 en bijlage VIII; Vert. in de VR (Van Kleffens) aan minister van BuZa (Van B.),
17 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 449. Van Kleffens hield dit betoog van S. voor on
vriendelijk. In zijn memoires echter schrijft S. dat hij van het hoofd van de rep. delegatie 
naar de VR, Moh. Roem, de opdracht had gekregen een verzoenende redevoering te hou
den. Zie: C.L.M. Penders (ed.), Milestones on My Journey: The Memoirs o f Ali Sastroamidjoyo, 
p. 150. Voor de diplomatieke achtergronden van deze opdracht van Roem: Ambassade- 
secretaris te Washington (Koesoemo Oetoyo) aan voorzitter van de Nedl. onderhande
lingsdelegatie (Abdulkadir W.), 12 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 424; Ambtenaar
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t.b.v. ondervoorz. van de Nedl. onderhandelingsdel. (Riphagen) aan ondervoorz. Nedl. 
onderhandelingsdel. (Van Vr.), 16 febr. 1948, in: idem, nr. 442.

1259 Samenvatting redevoeringen Van Zeeland en Forsyth (Australië), in: Indonesië in de Vei
ligheidsraad (1947-1948), pp. 18-22; Vert. in de VR (Van Kleffens) aan minister van BuZa 
(Van B.), 17 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 449.

1260 y oor de redevoering van de Belg Van Langenhove: Indonesië in de Veiligheidsraad (1947- 
1948), pp. 22-24; Vert. in de VR (Van Kleffens) aan minister van BuZa (Van B.), 17 febr. 
1948, in: Drooglever XII, nr. 450.

1261 Vert. in de VR (Van Kleffens) aan minister van BuZa (Van B.), 18 febr. 1948, in: Droog
lever XII, nr. 456; alsook (met tekst ontwerp-resolutie van Canada): Indonesië in de Vei
ligheidsraad (1947-1948), p. 26.

1262 Minister van BuZa (Van B.) aan vert. in de VR (Van Kleffens), 19 febr. 1948, in: Droog
lever XII, nr. 464.

1263 Redevoering Gromyko: Indonesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), pp. 24-26; wegwer
ken bepaalde stukken: Van Kleffens (ambass. te W.) aan Van B. (min. van BuZa), 7 febr. 
1948, in: Drooglever XII, nr. 394. Calcutta-conferentie: Ruth T. McVey, The Sovjet View of 
the Indonesian Revolution: A Study in the Russian Attitude Towards Asian Nationalism, Ithaca 
(N.Y.), 1969(3), pp. 38-46.

1264 Voor de redevoeringen van de vert. van de V.S., India, China, Frankrijk en Engeland: 
Indonesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), pp. 26-29 (alwaar ook het verslag van het ver
haal van de vert. van de Oekraïne, die de westerse wereld van steun aan het Nederlands 
imperialisme beschuldigde, waarbij hij ook de Wereldbanklening-1947 aan Nederland in 
het geding heeft gebracht, vgl. in dit boek Band B, pp. 1074-1075).

1265 Voorstel Columbia: Indonesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), p. 30 en p. 32 (tekst amen
dement op Canadese ontwerp-resolutie); reactie Australië, idem, pp. 30-31; China: Per
manent vert. bij de V.N. (Snouck H.) aan minister van BuZa (Van B.), 19 febr. 1948, in: 
Drooglever XII, nr. 465.

1266 Voorbeelden: Ambass. te W. (Van Kleffens) aan minister van BuZa (Van B.), 19 febr. 
1948, in: Drooglever XII, nr. 466 (inzake Engeland); Ambass. te Buenos Aires aan Den 
Haag, 20 febr. 1948, in: Drooglever XIII, p. 7, aantek. 5 (bij nr. 3).

1267 C.L.M. Penders (ed.), Milestones on My Journey: The Memoirs o f AU Sastroamidjoyo, p. 151; 
Indonesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), pp. 29-30.

1268 Redevoering Van Kleffens op 21 febr. 1948 in VR: Indonesië in de Veiligheidsraad (1947- 
1948), p. 31 en bijlage X.

1269 MR 23 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 15, pt. C (pp. 25-26); instructie: Minister van 
BuZa (Van B.) aan vert. in de VR (Van Kleffens), 23 febr. 1948, in: idem, nr. 16; Vert. in de 
VR (Van Kl.) aan minister van BuZa (Van B.), 24 febr. 1948, in: idem, nr. 23; Minister van 
BuZa (Van B,.) aan vert. in de VR (Van Kl.), 25 febr. 1948, in: idem, nr. 27 (met klem van 
argumenten nogmaals instructie namens kabinet om onverzwakt aan afwijzing van uit
breiding bevoegdheden vast te houden); Vert. in de VR (Van Kl.) aan minister van BuZa 
(Van B.), 25 febr. 1948, in: idem. nr. 29 (op grond van argumenten, gedeeld door de am
bass. te Ottawa en vert. in de VR. dr. J.H. van Roijen, achtte Van Kleffens het onmogelijk 
het door de minister gewenste betoog zo in de VR te houden en was slechts bereid zijn 
eerder ingenomen standpunt nog eens te onderstrepen); redevoering Van Kleffens op 26 
febr. 1948 in VR: Indonesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), p. 34 en bijlage XII.
In een telegram van 19 febr. 1948 hadden Welter en Meyer Ranneft er bij de Nederlandse 
vertegenwoordiging in de VR op aangedrongen niet verder te buigen voor de onverstan-
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dige Sovjet-Australische-republikeinse druk, zie Drooglever XIII, p. 50, aantek. 13 (bij nr. 
29).

1270 Minister van BuZa (Van B.) aan vert. in de VR (Van KI.), 27 febr. 1948, in: Drooglever
XIII, nr. 42; Vert. in de VR (Van Kl.) aan minister van BuZa (Van B.), 27 febr. 1948, in: 
idem, nr. 44. Zie voor het dreigement van Beel af te treden ook: Van Vredenburch, Den 
Haag antwoordt niet, p. 339.

1271 y an Kleffens houdt vast aan compromislijn: Vert. in de VR (Van Kl.) aan minister van 
BuZa (Van B.), 27 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 45; Britse onvrede over inhoud van 
deze compromislijn: Ambass. te Londen (Michiels van V.) aan minister van BuZa (Van 
B.), 10 maart 1948, in: idem, nr. 79, p. 198, n.a.v. rapport vert. U.K. in VR over redevoe
ring Van Kleffens van 26 febr. 1948. Zie verder aantekening 1265.

1272 Vert. in de VR (Van Kl.) aan minister van BuZa (Van B.), 21 febr. 1948, in: Drooglever
XIII, nr. 9.

1273 indonesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), p. 31; Vert. in de VR (Van Kl.) aan minister 
van BuZa (Van B.), 26 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 37 (Van Kl. wees zelfs de verant
woordelijkheid voor de gevolgen van deze van buiten komende oorzaken - als de West- 
Java-zaak - af).

1274 Drooglever XIII, p. 75, aantek. 3 (bij nr. 37): bericht van Van Kleffens over onderhoud 
met Austin (V.S.).

1275 Zittingen van de VR op 26 en 28 febr. 1948, in: Indonesië in de Veiligheidsraad (1947-1948), 
pp. 32-38. Zie verder over dit debat ook: Bailey, How Wars End, vol. II, pp. 34-37.

1276 Men vergelijke het eindverslag van de Nedl. vertegenwoordiging bij de VR over deze 
zitting: Vert. in de VR (Van Kleffens) aan minister van BuZa (Van B.), 2 maart 1948, in: 
Drooglever XIII, nr. 58; verder: MR 1 maart 1948, in: idem, nr. 54, p. 123 (pt. 3.8).

1277 Ambass. te Washington (Van Kl.) aan minister van BuZa (Van B.), 30 jan. 1948, in: 
Drooglever XII, nr. 353, met aantek. 1 (de verloofden van beide dochters van Dubois wa
ren bij een tocht in de Vesuvius gestort, waarna de beide dochters zelfmoord hadden ge
pleegd door uit een vliegtuig in zee te springen); MR 2 febr. 1948, in: idem, nr.369, p. 688 
(slot pt. e); benoeming Graham in: idem, p. 775, aantek. 3 (bij nr. 431). Voor de opvattin
gen van Dubois als consul-generaal van de V.S. in Nederlands-Indië over het koloniaal 
bestuur zij verwezen naar: Frances Gouda, Visions o f Empire, Changing American Perspec- 
tives on Dutch Colonial Rule in Indonesia between 1920 and 1942, in: Bijdragen en mededelingen 
betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 109 (1994), pp. 237-258, spec. pp. 242-243.

1278 yan Kleffens (ambass. te W.) aan Van Mook (LtGG), 9 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 
403, p. 733. Op 24 aug. 1948 maakte de Belgische regering bekend dat Van Zeeland op 
diens verzoek eervol was ontslagen als CGD-lid en R. Herremans, gevolmachtigd mi
nister en buitengewoon gezant, als zijn opvolger was aangewezen, zie: KHA aug. 1948, p. 
7721 D.

1279 Neher (minister van W. en V.) aan Beel (min.pres.), 20 febr. 1948, in: Drooglever XIII, 
nr. 1.

1280 Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.),
11 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 416.

1281 Rapport van de ad hoc procedurecommissie, 8 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 395, 
met aantek. 1.

1282 Beknopt verslag van de eerste stuurgroep-vergadering op 12 febr. 1948, in: Drooglever
XII, nr. 420. Ook: Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), IV Tweede interim rapport van de 
Commissie van Goede Diensten, Appendix I: Rules o f procedure for Conference, pp. 129-134.

3555



Nederlands-Indië

1283 Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan minister van BuZa (Van B.),
13 febr. 1948, in: Drooglever XII, nr. 429, met aantek. 2. Verder: Van Vredenburch, Den 
Haag antwoordt niet, p. 337.

1284 Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 337-339.
1285 MR 23 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 15, Overzeese gebiedsdelen, pt. 3, pp. 29-31. Voor 

de opvattingen van Van Mook over Unie op dat moment: Verslag van een bespreking 
van de LtGG (Van Mook) met cdt. zeemacht (Pinke), legercdt. (Spoor), directeur Verkeer- 
Waterstaat (Warners) en directeur Scheepvaart (Van Deinse) op 18 febr. 1948, in: Droog
lever XII, nr. 451; Chef DIRVO (Elink Schuurman) aan minister van BuZa (Van B.), 28 
maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 117; Van Mook (LtGG) aan Neher (Gedelegeerde van 
het Opperbestuur), 28 maart 1948, in: idem. nr. 188.

1286 "Schets van de inrichting van de Nederlands-Indonesische Unie", 27 febr. 1948, in: 
Drooglever XIII, nr. 41; MR 1 maart 1948, in: idem, nr. 54, pt. 3.1, pp. 121-122; MR 3 maart 
1948, in: idem, nr. 61; Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, p. 341.

1287 y an Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 341-342.
1288 Drooglever XIII, p. 142, aantek. 7 (bij nr. 61); MR 8 maart 1948, in: idem, nr. 71, pt. 3. 

Nadat het commentaar van de Voorlopige Federale Regering was verwerkt, kon de 
schets van de Unie als "working paper" voor de onderhandelingen met de Republiek 
worden vrijgegeven, zie: Min.pres. (Beel) aan ondervoorzitter van de Nedl. onderhande
lingsdel. (Van Vr.), 7 april 1948, in: Drooglever XIII, nr. 158.

1289 Verslag van de vergadering van de Raad voor Zaken van Overzee op 28 febr. 1948, in: 
Drooglever XIII, nr. 47; Verslag RZO op 20 maart 1948, in: idem, nr. 96, met bijlage: Voor
lopige ontwerpen voor de defensieparagrafen. Goedgekeurd door de Raad voor Zaken 
van Overzee op 23 maart 1948. Ook: Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 347- 
348.

1290 m r  23 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 15, Overzeese gebiedsdelen, pt. 4 A, pp. 31-32, 
met aantekeningen 21 en 24. Voor de gelijktijdig in ontwikkeling gekomen discussie in 
Nederland en Indië over de Eximbank-lening, zie: Min. Zonder Portefeuille (Götzen) aan 
LtGG (Van Mook), 20 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 95, met aantek. 2; LtGG (Van 
Mook) aan Min. Zonder Portefeuille (Götzen), 25 maart 1948, in: idem, nr. 113 (beves
tiging gebruik tinopbrengsten, via bijkantoor Javasche Bank in Amsterdam, voor garan- 
tieverplichtingen aan Eximbank); Gedeleg. Opperbestuur (Neher) aan LtGG (Van Mook), 
30 maart 1948, in: idem, nr. 124 (Nedl. reg. bereid garantie te verschaffen voor 100 mil
joen dolarlening op basis tin-opbrengsten, zoals aangeboden); Ambass. te Washington 
(Van Kleffens) aan min.pres. (Beel), 12 april 1948, in: idem, nr. 174 (met bericht dat 
Washington door onzekere situatie in Indië - geen snel vervolg op de Renville-over
eenkomsten - voorlopig wil afzien van verstrekking lening); Ambass. te Washington 
(Van Kleffens) aan min. van BuZa (Van B.), 28 april 1948, in: idem, nr. 217, met aantek. 5 
(mogelijk dat V.S. toch lening geven, in geval Republiek de onderhandelingen zou trai
neren). De verslechtering in de betrekkingen tussen Nederland en het State-Department, 
in samenhang met de beoordeling van de situatie in Indië, hebben er vervolgens toe ge
leid dat deze lening, waarvoor het State Department medewerking had te verlenen, op de 
lange baan is gebracht en uiteindelijk niet vóór de soevereiniteitsoverdracht is gereali
seerd (informatie verstrekt door dr. P.J. Drooglever, Den Haag). Over de Nederlandse in
structie: Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, p. 348.

1291 Beel: MR 3 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 61, p. 139; Min.pres. (Beel) aan LtGG 
(Van Mook), 26 febr. 1948, in: idem, nr. 36.

1292 MR 3 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 61.
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1293 j^en  vergelijke: Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, pp. 352-353.
1294 Vertrek Van Vredenburch: Min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 4 maart 

1948, in: Drooglever XIII, nr. 65, pt. 1; Visie Neher: Neher (Gedel. v.h. Opperbestuur) aan 
Beel (min.pres.), 4 maart 1948, in: idem, nr. 63, p. 146; Bespreking ontwerp-Neher voor in
richting Nedl.-Indon. Unie: MR 30 maart 1948, in: idem, nr. 125, pt. 2.

129j Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min. van BuZa (Van B.), 25 
febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 26, met aantek. 2.

1296 y an Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 341-342. Ten aanzien van de onderhan- 
delingstaktiek en de eenheid in het Nederlandse kamp: Ondervoorzitter Nedl. onderhan
delingsdel. (Van Vr.) aan min.pres. (Beel), 22 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 100; 
Min.pres. (Beel) aan ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.), 1 april 1948, 
in: idem, nr. 141, pt. 4.

1297 Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 351-352 (over toestand in Indië en fede
ralisme). Radioredevoering Hatta: Drooglever XIII, p. 112, aantek. 5 (bij nr. 50).

1298 Lid Nedl. onderhandelingsdel. (Riphagen) aan Gedel. v.h. Opperbestuur (Van Vr.), 2 
maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 56; Chef DIRVO (Elink S.) aan min. van BuZa (Van 
B.), 6 maart 1948, in: idem, nr. 69, met aantek. 4 en 5. Voor de ontwikkelingen op West- 
Java: Verslag van de derde West-Java Conferentie gehouden te Bandoeng van 23 febr.-5 
maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 66.

1299 Joekes, TK 29 jan. 1948, p. 1306 I; Vonk, idem, p. 1304 I. Vragen Goedhart, betreffende 
het in gevaar brengen van de voorlopige overeenstemming met de Republiek Indonesia 
door het stimuleren van Nederlands-Indische zijde van een politiek van kleine staten in 
Indonesië, ingezonden op 24 febr. 1948, beantwoord door minister Jonkman, 3 maart 
1948, in: HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 105, p. 143 (vel 70); Vragen Joekes betreffende 
de verklaring tot autonome politieke eenheid van het eiland Madoera, ingezonden op 25 
febr. 1948, beantwoord door minister-president Beel en minister Jonkman, 25 maart 1948, 
in: HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr., 122, p. 161 (vel 79). Instructie Jonkman: Minister van 
O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), in: Drooglever XIII, nr. 65, pt. 4; bij deze instructie 
vroeg Jonkman zelf ook aan Van Mook om nadere inlichtingen over de verhouding van 
de conclusies van de West-Java-conferentie tot de Re?ii>j//e-afspraken (zie pt. 3). Dit ver
plichtte Van Mook tot nadere verklaringen, zie: LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. 
(Jonkman), 5 en 6 maart 1948, in: Drooglever XIII, nrs. 67 en 68.

1300 Bedoelde rapporten in: Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), resp. hfdst. II, par. I (pp. 44- 
55) en hfdst. III (pp. 92-107).

1301 Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), pp. 12-43.
1302 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 26 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 

31; Lid Nedl. onderhandelingsdel. (Riphagen) aan ondervoorzitter Nedl. onderhande
lingsdel. (Van Vr.), 26 febr. 1948, in: idem, pt. 1.

1303 Notulen van de gemeenschappelijke vergadering van het kabinet en de onderhande
lingsdelegatie van de Republiek Indonesië op 29 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 119, 
pp. 330-335 (betr. republikeinse ambtenaren), met aantek. 40 (p. 319). Op 30 april resp. 14 
mei 1948 hebben de Nedl.-Indische en de rep. regering goedkeuring gehecht aan een ver
klaring (voortvloeiend uit de onderhandelingen in de Sociale en Administratieve Com
missie tussen Nederland en de Republiek), waarbij rep. ambtenaren in bezet gebied in 
Algemene Overheidsdienst konden treden dan wel dat voor hen voorzieningen werden 
getroffen in afwachting van een definitief akkoord tussen beide partijen, zie: Drooglever
XIII, p. 445, aantek. 9 (bij nr. 166).
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1304 Drooglever XIII, nr. 31; LtGG (Van Mook) aan vice-president van de Republiek Indone
sië (Hatta), 3 maart 1948, in: idem, nr., 59, met aantek. 3 (antwoord Hatta d.d. 6 maart 
1948).

1305 vVnd. dir. kabinet LtGG (De Villeneuve) aan LtGG (Van Mook), 10 maart 1948, in: 
Drooglever XIII, nr. 78; Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min. 
pres. (Beel), 14 maart 1948, in: idem, nr. 85, pp. 207-208; Chef DIRVO (Elink S.) aan min. 
van BuZa (Van B.), 17 maart 1948, in: idem, nr. 89. Verslag inhoud besprekingen Hatta- 
Van Mook op 12 maart 1948: Verslag van de vergadering van de ministerraad van de In
donesische Republiek op 17 maart 1948, in: Drooglever XVI, bijlage 2, pp. 669-670.

1306 Ambtenaar t.b.v. de dir. kabinet LtGG (Buurman van Vreeden) aan min. van W. en V. 
(Neher), 24 febr. 1948, in: Drooglever XIII, nr. 20, betr. onderhoud met Roem op 23 febr. 
1948; Idem aan Gedelegeerde van het Opperbestuur (Neher), 2 maart 1948, in: idem, nr. 
55, betr. onderhoud met Roem op 2 maart 1948; Idem aan idem, 6 maart 1948, in: idem, 
nr. 70, betr. onderhoud met Roem op 5 maart 1948.

1307 m r  22 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 102, pt. II Contact met de commissie van goede 
diensten, pp. 263-164.

1308 Notulen van de gemeenschappelijke vergadering van het kabinet en de onderhande
lingsdelegatie van de Republiek Indonesië op 9 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 75.

1309 principai outlines of the United States of Indonesia; Working Paper no 1 submitted by 
the Republican Delegation, bijlage 2 bij: Beknopt verslag van de tweede politieke com
missie, gehouden te Batavia op 23 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 105.

1310 Principal outlines of the Netherlands-Indonesian Union; Working Paper no 2 submit
ted by the Republican Delegation, bijlage 3 bij: Beknopt verslag van de tweede politieke 
commissie, gehouden te Batavia op 23 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 105, pt. 9.

1311 YVorking Paper II, bijlage 3 bij Drooglever XIII, nr. 105.
1312 Ondervoorzitter van de Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min.pres. (Beel), 14 

maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 85, p. 209.
1313 Chef DIRVO (Elink S.) aan min. van BuZa (Van B.), 24 maart 1948, in: Drooglever XIII, 

nr. 110; Van Mook (LtGG) aan Neher (Gedelegeerde van het Opperbestuur), 28 maart 
1948, in: idem, nr. 118.

1314 Opinie Van Mook over republikeinse voorstellen ontleend aan: Chef DIRVO (Elink S.) 
aan min. van BuZa (Van B.), 28 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 117; verder: Van 
Mook (LtGG) aan Beel (min.pres.), 2 april 1948, in: idem, nr. 144, spec. p. 395 (citaat).

1315 Schets aanloop onderhandelingen en rol CGD: Drooglever, De post-Renvillebesprekingen, 
pp. 231-232.

1316 Beknopt verslag van de eerste bijeenkomst van de politieke commissie, gehouden te 
Batavia op 18 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 91, met bijlagen: 1. General views and 
the settlement of the dispute between the Netherlands and the Republic of Indonesia. 
Working paper I, submitted by the Netherlands Delegation, 16 March 1948; 2. Principle 
outlines of the United States of Indonesia. Working paper II, submitted by the Nether
lands Delegation, 16 March 1948. Over Dubois' invloed op de Nederlandse stukken: Van 
Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 352-353. Vergelijk: Drooglever, De post- 
Renvillebesprekingen, pp. 235-236.

1317 Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min.pres. (Beel), 19 maart 
1948, in: Drooglever XIII, nr. 92 (verslag besprekingen met Roem op 15 en 19 maart 1948); 
Notulen van de vergad. van de Nedl. onderhandelingsdel. op 20 maart 1948, in: idem, nr. 
93.

1318 Drooglever XIII, nr. 93, p. 235 (Van Vredenburch).
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1319 Beknopt verslag van de tweede bijeenkomst van de politieke commissie, gehouden te 
Batavia op 23 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 105, met bijlagen: 1. General views of 
the settlement of the dispute between the Netherlands and the Republic of Indonesia sub
mitted by the Republican Delegation; 2. Principal outlines of the United States of In
donesia. Working paper no 1 submitted by the Republican delegation; 3. Principal out
lines of the Netherlands-Indonesian Union. Working paper no 2 submitted by the Re
publican Delegation. Verder: Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 338-349 
(oponthoud door Nederlands binnenlands overleg) en pp. 355-356 (brief Buitenlandse 
Zaken).

1320 Beknopt verslag van de dertiende stuurgroep-vergadering, gehouden te Batavia op 5 
april 1948, in: Drooglever XIII, nr. 152, pt. 6; Beknopt verslag van de vierde bijeenkomst 
van de politieke bijeenkomst te Batavia op 7 april 1948, in: idem, nr. 157, p. 420 (Roem). 
Verder: Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, p. 354.

1321 "Operatie directieven" van chef generale staf (Buurman van Vreeden). 7 april 1948, in: 
Drooglever XIII, nr. 155.

1322 Notulen van de gemeenschappelijke vergadering van het kabinet en de onderhande
lingsdelegatie van de Republiek Indonesië op 29 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 119, 
spec. pp. 325-326. Voor de stand van zaken in het onderhandelingsproces en de re
publikeinse positie, eind maart 1948, ook: Drooglever, De post-Renvillebesprekingen, p. 235, 
alsook pp. 242-244.

1323 Brief van de CGD-voorzitter Herremans van 24 maart 1948, in: Drooglever XIII, p. 338, 
aantek. 4 (bij nr. 120).

1324 Beknopt verslag van de derde bijeenkomst van de politieke commissie, gehouden te 
Batavia op 31 maart 1948, in: Drooglever XIII, nr. 129.

1325 Aldus Van Vredenburch in: Notulen van de vergadering van de Nederlandse onder
handelingsdelegatie op 3 april 1948, in: Drooglever XIII, nr. 147, p. 397 (het gebruik van 
het Nederlands aan beide zijden in deze subcommissie zou eveneens tot voortgang in de 
werkzaamheden hebben gevoerd).

1326 Beknopt verslag van de vierde bijeenkomst van de politieke commissie, gehouden te 
Batavia op 7 april 1948, in: Drooglever XIII, nr. 157, Bijlage 1. Report of the ad-hoc sub- 
committee established at the third meeting on 31 March; bijlage 2. Analysis of report of 
ad-hoc sub-committee of the political committee. Ook: Van Vredenburch, Den Haag ant
woordt niet, pp. 354-355.

1327 Beknopt verslag van de veertiende stuurgroep-vergadering, gehouden te Batavia op 9 
april 1948, in: Drooglever XIII, nr. 163.

1328 Notulen van de vergadering van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie op 10 april 
1948, in: Drooglever XIII, nr. 166. De Republiek was teruggefloten bij een poging om 
buiten de CGD om zich rechtstreeks met klachten over de Nederlanders tot de VR te 
wenden, hetgeen tegen de afspraken was. De CGD en de Nederlandse onderhandelings
delegatie waren hierover verbolgen, hetgeen tot stappen bij de republikeinse regering en 
tot intrekking van de bewuste klachten bij de VR heeft geleid, zie: Van Vredenburch, Den 
Haag antwoordt niet, p. 354.

1329 Min.pres. (Beel) aan ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.), 10 april 
1948, in: Drooglever XII, nr. 167 (verslag onderhoud in Nederland met J.W. Scott, advi
seur van het Amerikaanse CGD-lid); Ambassadeur te Washington (Van Kleffens) aan 
min.pres. (Beel), 12 april 1948, in: idem, nr. 174.

1330 Voorzitter van de Nedl. onderhandelingsdel. (Abdulkadir Widjoatmodjo) aan LtGG 
(Van Mook), 13 april 1948, in: Drooglever XIII, nr. 175; LtGG (Van Mook) aan min.pres.
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(Beel), 14 april 1948, in: idem, nr. 178, met aantek. 2 (verklaring van de republikeinse re
gering van 13 april 1948); LtGG (Van Mook) aan voorzitter Nedl. onderhandelingsdel. 
(Abdulkadir), 14 april 1948, in: idem, nr. 179; LtGG (Van Mook) aan min.pres. (Beel), 15 
april 1948, in: idem, nr. 180, met aantek. 6 (verklaring van de sultan van Djocja van 14 
april 1948); LtGG (Van Mook) aan min.pres. (Beel), 16 april 1948, in: idem, nr. 182 (met 
instructie met nadere eisen aan Republiek voor onderhandelingsdelegatie); Ondervoor
zitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min.pres. (Beel), 17 april 1948, in: idem, 
nr. 184 (betr. advies delegatie om genoegen te nemen met rep. excuses plus toezeggingen 
en onderhandelingen voort te zetten), met aantek. 4 (CGD-communiqué van 17 april 
1948); LtGG (Van Mook) aan min.pres. (Beel), 17 april 1948, in: idem, nr. 185 (besluit ad
vies delegatie te volgen) met aantek. 4 (bericht Van Vredenburch over afsluiting incident 
met gemeenschappelijke verklaring van 18 april 1948). Samenvatting van het gebeurde 
van regeringswege ook in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid 
Sassen (KVP), ingezonden op 20 mei 1948, beantwoord door minister-president Beel, 
mede namens minister van Buitenlandse Zaken Van Boetzelaer en minister van Overzee
se Gebiedsdelen Jonkman, zie: HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 171, pp. 191-193 (vel 92). 
Zie ook: Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 357-360.

1331 m r  19 april 1948, in: Drooglever XIII, nr. 189, pt. 3.b: Het incident bij de aankomst der Ne
derlandse Delegatie te Djocja.

1332 Korthals, TK 12 nov. 1947, p. 263 I. Zie ook in dit boek: Band A, hoofdstuk I, par. IV.b, 
p. 214.

1333 in de considerans van het wetsvoorstel tot herziening van de Kieswet, bij de Tweede 
Kamer ingediend op 12 januari 1948, was sprake van een in 1948 te houden verkiezing 
voor de Tweede Kamer, zie: HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 689.2. De herziening van de 
Kieswet werd afgekondigd in het Staatsblad, I. 110, 18 maart 1948. Evenzo werd de ver
kiezing van de Tweede Kamer aangekondigd in het wetsontwerp Voorschriften be
treffende het stemmen door militairen bij een in 1948 te houden verkiezing voor de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, zie: HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 690.2. De Wet Voor
schriften stemmen door militairen werd afgekondigd in het Staatsblad, I. 113, 18 maart 
1948, Zie hierover ook in dit boek: Band A, hoofdstuk I, par. IV.b.
Bij Besluit van 28 mei 1948 (Stbl. I. 219) werd de sluiting van de zitting van de Staten-Ge
neraal (24 juli 1948) en de ontbinding van de beide Kamers (met ingang van 26 juli 1948) 
geregeld.

1334 Voorlopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs omtrent de Algemene Politieke 
Beschouwingen over de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948, d.d. 10 januari 1948, par. 
2, Algemene politiek; Memorie van Antwoord, opgenomen in Eindverslag van de Com
missie van Rapporteurs omtrent idem, d.d. 5 febr. 1948, par. 2, Algemene politiek, in: HEK 
1947-1948 Bijlagen A, 600.

1335 Anema, EK 11 febr. 1948, p. 88 I en p. 89 I; Kolff, idem, p. 89 I; Molenaar, idem, p. 99 II.
1336 z ie  het pleidooi van Anema, EK 11 febr. 1948, p. 89 I; Molenaar, idem, p. 100 I; Van de 

Kieft (PvdA), idem, p. 102 II.
1337 Kolff, EK 11 febr. 1948, pp. 90-91; Kropman, idem, p. 95 I; Van de Kieft, idem, p. 102 II; 

Van Santen, idem, p. 107 II; Beel, EK 12 febr. 1948, pp. 110 11-111. Zie verder: Kolff, EK 12 
febr. 1948, p. 1141; Beel, idem, pp. 119-120 I.

!338 Molenaar, EK 11 febr. 1948, p. 98 II; Beel, EK 12 febr. 1948, pp. 112 11-113 I.
1339 Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer op hfdst. XIII van 

de Rijksbegroting-1948, in: HEK 1947-1948 Bijlagen A, 600 XIII, I Opmerkingen van alge
mene politieke aard, par. 3.
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1340 incident te Djocja: Algra, EK 21 april 1948, p. 465 II; De Zwaan, EK 22 april 1948, p. 484
I (ziet het Djocja-incident als bewijs van de minachting voor al wat Nederlands is); De 
Dreu, EK 21 april 1948, p. 470 I; Kerstens, EK 27 april 1948, p. 487 I; Jonkman, idem, p. 
501; Algra, idem, pp. 506 11-507 I; Molenaar, idem, p. 511 II; Jonkman, idem, p. 517 II; 
Brandenburg, idem, p. 514II.

1341 jonkman, EK 27 april 1948, p. 501 II. Jonkman vermeldt hier de schriftelijke vraag van 
het KVP-Tweede Kamerlid Sassen, die evenwel volgens de stukken pas op 20 mei 1948 
zou zijn ingezonden (zie HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 171: Vragen van de Heer Sassen 
betreffende de gebeurtenissen bij en naar aanleiding van de aankomst van de Nederland
se delegatie te Djocja, p. 191; met antwoord van de heer Beel, minister-president, mede 
namens de ministers van Buitenlandse Zaken en Overzeese Gebiedsdelen, idem, pp. 191- 
193). Aangezien de datering bij het antwoord ontbreekt, ligt het voor de hand dat het hier 
om een drukfout gaat, waarbij de datum van 20 mei 1948 hoort bij het antwoord; de 
vraag kan dan kort na het incident te Djocja en in ieder geval vóór 27 april 1948 zijn in
gediend.

1342 Algra/ EK 21 april 1948, pp. 46211-468.
1343 Zwaan, EK 22 april 1948, pp. 48211-486.
1344 Reijers, a.v., pp. 489-4921.
1345 Molenaar, a.v., pp. 47511-482.
1346 Brandenburg, a.v., pp. 492-493.
1347 H.J. de Dreu was burgemeester van Assen tot 1 april 1958. Hij is overleden op 3 juli 

1983 te Assen. Gegevens ontleend aan: Levensbeschrijving van Hugo Jozias de Dreu, Ge
meentearchief Assen, mij vriendelijk ter beschikking gesteld door de archivaris P. Zwee- 
gers. Verder: Stempels, De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk, p. 255.

1348 Het citaat was ontleend aan: F.J.F.M. Duynstee, Het rechtskarakter van de Nederlandsche 
constitutie, in: Praeadvies en stellingen over ibidem, (met J.A. Veraart), uitgebracht voor de 
Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de katholieken 
in Nederland, 's-Gravenhage 1947, p. 40.

13*49 De Dreu, EK 21 april 1948, pp. 469-472; Algra, EK 27 april 1948, p. 507; Molenaar, idem, 
p. 513.

1350 Dg Dreu, EK 21 april 1948, p. 472.
1351 De Dreu, EK 21 april 1948, pp. 469 11-4701.
1352 De Dreu, EK 22 april 1948, pp. 473 11-475; Götzen, EK 27 april 1948, pp. 503 11-5041.

In de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer op het ont
werp van wet tot vaststelling van hfdst. XIII van de Rijksbegroting-1948 (HEK 1947-1948 
Bijlagen A, 600 XIII, I Opmerkingen van algemene politieke aard, par. 4) was een overzicht 
opgenomen van hetgeen inmiddels ter regeling van de positie van de betrokken oorlogs
slachtoffers was gedaan, ontleend aan het Staatsblad voor Nederlandsch-Indië 1947 (Rege
ling arbeidsverhoudingen Oorlogsslachtoffers, nr. 163; Voorlopige uitkering ter rehabili
tatie van bepaalde groepen oorlogsslachtoffers, nr. 164; Gedeeltelijke opheffing opschor
ting betaling pensioenen, nr. 165). De bestaande ordonnantie m.b.t. verzorging van oor
logsslachtoffers en nabestaanden was herzien en opnieuw gepubliceerd (Indisch Staats
blad 1946, nr. 48). In voorbereiding waren op dat moment een wachtgeldregeling voor 
particuliere werknemers-oorlogsslachtoffers, een regeling definitieve rehabilitatie-uit- 
keringen (ook voor zelfstandigen) en een regeling m.b.t. het herstel van rechtsbetrek
kingen uit arbeidsverhoudingen van niet-oorlogsslachtoffers.
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1353 Götzen, EK 27 april 1948, p. 505 II. Götzen noemde een (afgerond) bedrag van 10 mil
jard Nederlandse guldens aan schuld van de Nedl.-Indische regering, waarvan ca. 5.5 
miljard jegens Nederland. Zie ook: Götzen, EK 27 april 1948, pp. 51811-519 I.

1354 Voorlopig Verslag Eerste Kamer op hfdst. XIII, Rijksbegroting-1948, 17 maart 1948, in: 
HEK 1947-1948 Bijlagen A, 600 XIII, I Opmerkingen van algemenen politieken aard, par. 1, 
p.4; Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Eerste Kamer op hfdst. XIII, Rijksbe
groting 1948, in: idem, 600 XIII, I, par. 1, p. 1 0 II.

1355 Kerstens, EK 22 april 1948, pp. 486 11-489 I.
1356 Kerstens, EK 22 april 1948, p. 489 I; Molenaar, EK 27 april 1948, p. 513 II. Zie ook: Stem

pels, De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk, pp. 133-135.
1357 Algra, EK 27 april 1948, pp. 50711-508 I; Kerstens, idem, p. 515.
1358 Pollema, EK 27 april 1948, pp. 508-510; Kerstens, idem, pp. 515 11-516; Brandenburg, 

idem, p. 51 4 II.
1359 pollema, 27 april 1948, p. 508 I, in fine.
1360 Jonkman, EK 27 april 1948, pp. 49511-5031.
1361 Op 5 maart 1947 had Jonkman de Eerste Kamer (p. 467 I) meegedeeld dat er 6.000 wer

kelijk geïnterneerden (o.w. personen die al onder de Japanners in kampen hadden geze
ten) in republikeins gebied waren, waarnaast 3.000 Indo-Europeanen ondanks hun keuze 
voor het burgerschap van de Republiek (de z.g. Warganegara's) wenste geëvacueerd te 
worden. Ook wensten ca. 14.500 Menadonezen, Ambonezen en Timorezen van Java naar 
hun geboorteland gebracht te worden. Door de politiële actie was de evacuatie van as
pect veranderd. Sedert 1 febr. 1947 tot 21 juli 1947 waren naar Nederlands gebied 9.253 
personen geëvacueerd, waaronder 6.854 Nederlanders. Verder voornamelijk Oost-Indo- 
nesiërs, andere Indonesiërs (305), Chinezen (33) en buitenlanders (239). Sedert 21 juli
1947 waren door de Nederlandse troepen 2.826 Europeanen en 6.295 Oost-Indonesiërs 
bevrijd. Zie: Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer op 
hfdst. XIII van de Rijksbegroting-1948, in: HEK 1947-1948 Bijlagen A, 600 XIII, II Optner- 
kingen van bijzondere aard, par. 5. Onduidelijk was hoeveel geïnterneerden er nog in repu
blikeins gebied waren.

1362 jonkman, EK 27 april 1948, p. 499 II.
1363 a .v . ,  p. 500 I; vgl. de Memorie van Antwoord op V.V. van de Eerste Kamer op hfdst.

XIII, Rijksbegroting-1948, in: HEK 1947-1948 Bijlagen A, 600 XIII, I Opmerkingen van al
gemene politieke aard, par. 3, p. 12 II.

1364 Memorie van Antwoord op V.V. van de Eerste Kamer op hfdst. XIII van de Rijksbegro
ting-1948, in: HEK 1947-1948 Bijlagen A, 600 XIII, I Opmerkingen van algemene politieke 
aard, par. 1, p. 10 1.

1365 Jonkman, EK 27 april 1948, p. 50 1 II, in fine
1366 Jonkman, EK 27 april 1948, p. 502 II.
1367 Antwoord Götzen, EK 27 april 1948, pp. 503-506 I.
1368 Algra, EK 27 april 1948, p. 506 II; Jonkman, idem, p. 5 171; Algra, idem, p. 508 I.
1:369 Pollema, EK 27 april 1948, pp. 508-510; Jonkman, idem, p. 517 I; Molenaar, idem, pp. 

511-513; Jonkman, idem, p. 518 I.
1370 Brandenburg, EK 27 april 1948, pp. 513 11-514; Jonkman, idem, p. 518 II; aantekening te

genstem CPN-fractie, idem, p. 519 II; verklaring Pollema, idem, p. 519 II, alwaar eind
stemming.

1371 De beschrijving van de werkzaamheden van de Staatscommissie tot herziening van de 
Grondwet met het oog op de invoering van een nieuwe rechtsorde van het Rijk (commis-
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sie-Beel) is een samenvatting van hetgeen daarover in dit boek in Band C, hoofdstuk
XV.a: Het openleggen van de Grondwet voor de voorbereiding en vestiging van een nieuwe 
rechtsorde voor de grondgebieden van het Rijk, onder: De Staatscommissie tot herziening van de 
Grondwet is geschreven. Voor de bronnen van deze subparagraaf zij verwezen naar de 
bijbehorende aantekening 9 op p. 2243. De tekst van het oorspronkelijke "negatieve" 
voorstel van de kant van de regering in deze staatscommissie is afgedrukt in de bijbeho
rende aantekening 10, p. 2243 van Band C van dit boek. Het "positieve" eindresultaat van 
de staatscommissie, zoals met kleine wijzigingen overgenomen door de regering, is te 
vinden in: Wetsontwerp tot het in overweging nemen van een voorstel tot verandering 
van de Grondwet, teneinde een nieuwe rechtsorde voor de in artikel 1 Grondwet ge
noemde grondgebieden te kunnen voorbereiden en vestigen, HTK 1947-1948 Bijlagen nr. 
775.1-2. Het Verslag van de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet, gedateerd 
9 maart 1948, was opgenomen als bijlage van de Memorie van Toelichting (nr. 775.4), 
waaraan het standpunt van B.J. Stokvis (CPN) in een Minderheidsnota was toegevoegd. 
Zie ook: KHA, maart/ april 1948, p. 7537 A.

1372 Memorie van Toelichting, d.d. 2 april 1948, wetsontwerp nr. 775.3, Algemene beschou
wingen.

1373 Voorlopig Verslag Tweede Kamer, d.d. 17 april 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 775- 
7. "Verscheidene leden", op p. 13 van wetsontwerp nr. 775.7, zijn geïnterpreteerd als de 
leden van de ARP-fractie: "Verscheidene andere leden" op p. 14 I als de leden van de 
CPN-fractie; "Verschillende leden" op p. 1 4 1 als de leden van de CHU-fractie; "Verschil
lende andere leden" op p. 1 4 II als de leden van de W D-fractie; "Vele leden" als de leden 
van de KVP-fractie, op p. 14 II, onderaan; de leden van de PvdA-fractie sluiten de rij op 
p. 15 I, onderaan, onder de aanhef: "Ook vele andere leden".

1374 Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer, d.d. 23 april 1948, HTK 1948-1948 Bij
lagen, nr. 775.10. Vergelijk de inhoud van de 27 hoofdbeginselen voor de structuur van 
de Nederlands-Indonesische Unie, zoals die door de regering als working paper voor de 
onderhandelingen in Nederlands-Indië op 7 april 1948 aan de ondervoorzitter van de 
Nederlandse onderhandelingsdelegade werden geseind, in: Drooglever XIII, nr. 158.

1375 Advies van de Voorlopige Federale Regering betreffende het wetsontwerp, houdende 
voorstel tot verandering van de Grondwet, bijlage van de Memorie van Antwoord, HTK
1947-1948 Bijlagen, nr. 775.10.

1376 Voorlopig Verslag Tweede Kamer op wetsontwerp nr. 775.7, p. 1 3 1, eerste alinea's.
1377 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

van 12 mei 1948, waarin telegrafisch overgebracht advies van de Staten van Suriname; 
Brief idem van 1 juni 1948, waarin brief van de Staten van Curagao van 14 mei 1948 met 
advies, in: HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 775.19-20.

1378 Nota van Wijzigingen, d.d. 23 april 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 775.11.
1379 Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer, d.d. 23 april 1948, wetsontwerp nr. 

775.10, Beschouwingen naar aanleiding van het advies van de Voorlopige Federale Regering van 
Indonesië (pp. 2611-27).
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burch, Den Haag antwoordt niet, p. 369. Kritiek Neher: Gedelegeerde van het opperbestuur 
(Neher) aan min. pres. (Beel), 15 mei 1948, in: Drooglever XIII, nr. 278, pp. 671-672. Van 
Kleffens maande Van Vr. enkele weken later om met Dubois wat aan te pappen, zie: Am
bass. te W. (Van Kleffens) aan gedel. v.h. opperbestuur (Van Vr.), 31 mei 1948, in: Droog
lever XIII, nr. 356; hierop heeft Van Vredenburch geantwoord met voorbeelden van het 
gedraai van Dubois: Gedel. v.h. opperbestuur (Van Vr.) aan ambass. te W. (Van Kleffens),
1 juni 1948, in: idem, nr. 365.

1455 Gedel. v.h. opperbestuur (Neher) aan min. pres. (Beel), 15 mei 1948, in: Drooglever XIII, 
nr. 278; Dubois via het Am. C.G. te Batavia aan State Dep., 21 mei 1948, in: FRUS 1948 VI, 
pp. 178-183.

1456 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 21 april 1948, in: Drooglever XIII, nr. 
193, met aantek. 2 (m.b.t. besluit VFR); Gedelegeerde van het opperbestuur (Neher) aan 
min. pres. (Beel), 23 april 1948, in: idem, nr. 205 (over de aard van de conferentie); ak
koordverklaring Jonkman van 23 april 1948, in: idem, p. 521, aantek. 2 (bij nr. 206); ak
koordverklaring bevestigd, onder meer over de uitvoering van het beginselprogramma 
van Linggadjati zonder medewerking van de Republiek: Min. van O.G. (Jonkman) aan 
LtGG (Van Mook), 25 mei 1948, in: idem, nr. 313; mededeling over conferentie in kabi
netsberaad: MR 3 mei 1948, in: idem, nr. 237, pt. 3.4. Lijst van uitgenodigden voor de 
Bandoeng-conferentie, met invitatie en voorlopige lijst van te behandelen onderwerpen: 
Indonesië in de Veiligheidsraad (194S), Annex I op Appendix II bij hfdst. V, pp. 148-151. Blij
kens deze lijst werden de volgende autoriteiten (met hun delegaties) uitgenodigd: het 
staatshoofd van de Negara Indonesia Timoer (deelstaat Oost-Indonesië) te Makassar; het 
hoofd van de Daerah Kalimantan Barat (semi-autonoom gebied West-Borneo) te Pontia
nak; de voorzitter van de Dewan Kesoeltanan Kalimantan Timoer (Raad van Sultans van 
Oost-Borneo) te Samarinda; de voorzitter van de Dewan Dajak Besar (Groot-Dajak Raad) 
in Bandjer (Midden-Borneo); de voorzitter van de Dewan Borneo Tenggara (Zuidoost- 
Borneo Raad) te Kotabaroe; de voorzitter van de Dewan Bandjar (Bandjar Raad) te 
Bandjermasin (Zuid-Borneo); het staatshoofd van de Negara Soemetera Timoer (deelstaat 
Oost-Sumatra) te Medan; de voorzitter van de Bangka Raad te Pangkal Pinang; de voor
zitter van de Billiton Raad te Tandjong Pandan; de voorzitter van de Riouw Raad te
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Tandjong Pinang; het staatshoofd van de Negara Madoera (deelstaat Madoera) te Pame- 
kasan; het staatshoofd van de Negara Pasoendan (deelstaat Pasoendan) te Bandoeng; de 
voorzitter van de Raad van Advies van Zuid-Sumatra te Palembang.

1457 m r  10 mei 1948, in: Drooglever XIII, nr. 260, pt. 3.2.d; Gedelegeerde van het opper
bestuur (Neher) aan min. pres. (Beel), 20 mei 1948, in: idem, nrs. 297 en 298 (p. 710); ak
koordverklaring Jonkman met verbod rep. congres te Batavia: Min. van O.G. (Jonkman) 
aan LtGG (Van Mook), 25 mei 1948, in: idem, nr. 314. Ook: KHA mei 1948, p. 7609 M.

1458 LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 24 mei 1948, in: Drooglever XIII, nr. 307; Be
knopt verslag van de drieëntwintigste stuurgroepvergadering, gehouden te Kalioerang 
op 28 mei 1948, in: idem, nr. 325, met aantek. 2 (betr. brief van voorzitter rep. del., Roem, 
aan CGD over deze huiszoekingsactie, o.m. bij Boediardjo en bij het lid van het secretari
aat van de rep. delegatie, Taufik Salim, met memorandum van 27 mei 1948 van Van Vre
denburch over de gezochte ondergrondse republikeinse organisatie, waarmee overigens 
volgens een gevonden document ook de republikeinse onderhandelingsdelegatie banden 
zou onderhouden).

1459 Voor de benoeming van Poeradiredja tegen de wens van Van Mook in, zie: Hein 
Roethof, Dwars over het Binnenhof. Herinneringen van een liberale socialist, Utrecht/Antwer
pen 1990, pp. 63-64. Voor de republikeinse protesten: Concept-schrijven van voorzitter 
rep. onderhandelingsdelegatie van 23 mei 1948, gericht aan de VR, alsook lijst van vragen 
van de CGD over de Bandoeng-conferentie voor beide partijen van 23 mei 1948 met Ne
derlands antwoord van 26 mei 1948, in: Drooglever XIII, nr. 768, aantek. 1 (bij nr. 343); 
ook volledig, met Nederlandse reactie van 3 juni 1948 op de republikeinse protestbrief 
van 23 mei 1948 en met het republikeinse antwoord van 28 mei 1948 op de CGD-lijst van 
vragen van 23 mei 1948, in: Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), Appendix I, II, III en IV 
bij hfdst. V, pp. 142-148 en pp. 159-164.

1460 Nedl. onderhandelingsdel. aan min. pres. (Beel), 30 mei 1948, in: Drooglever XIII, nr. 
343 (betreffende 23e bijeenkomst stuurgroep, alwaar verklaring van CGD dat zij geen be
moeienis had met Bandoeng-conferentie); Beknopt verslag van de vierentwintigste stuur- 
groep-vergadering gehouden te Kalioerang op 31 mei 1948, in: idem, nr. 344; woorden ter 
opening van Bandoeng-conferentie door de landvoogd, in: Indonesië in de Veiligheidsraad 
(1948), Annex II op Appendix II bij hfdst. V, pp. 152-159.

1461 Rapport van de Commissie van Goede Diensten betreffende de Bandoeng-conferentie, in: In 
donesië in de Veiligheidsraad (1948), hfdst. V, pp. 138-164. Voor de opening van de Ban
doeng-conferentie ook: KHA mei/juni 1948, p. 7618 B.

1462 Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vredenburch) aan min. pres. (Beel), 
15 mei 1948, in: Drooglever XIII, nr. 280 (met inhoud ontwerp-voorstel van CGD).

1463 Ambassadeur te Washington (Van Kleffens) aan gedelegeerde van het opperbestuur 
(Van Vredenburch), 31 mei 1948, in: Drooglever XIII, nr. 356.

1464 Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vredenburch) aan min. pres. (Beel), 3 
juni 1948, in: Drooglever XIII, nr. 373.

1465 Gedelegeerde van het opperbestuur (Van Vredenburch) aan min. pres. (Beel) en am
bassadeur te Washington (Van Kleffens), 1 juni 1948, in: Drooglever XIII, nr. 364. Crit
chley werd door Van Vredenburch voor de intelligentste gehouden; Dubois, geen jurist, 
gold in zijn ogen niet als diplomaat, want te weinig doordrongen van de logica dat niets 
doen of zwakheid tonen ook een beslissing is in een crisis; Herremans kwam er volgens 
hem niet aan te pas, ook omdat deze nagenoeg geen Engels sprak.
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1466 Aantekening van chef van het kabinet van de LtGG (Koets) "betreffende een gesprek 
met den heer Hatta" op 28 mei 1948, Bijlage bij: Gedelegeerde van het opperbestuur (Van 
Vredenburch) aan min. pres. (Beel), 31 mei 1948, in: Drooglever XIII, nr. 349.

14̂ 7 Begeleidend schrijven van Van Vredenburch aan min. pres. (Beel), 31 mei 1948, in: 
Drooglever XIII, nr. 349.

146S j^in. pres. (Beel) aan min. van Financiën (Lieftinck), 31 mei 1948, in: Drooglever XIII, 
nr. 352, met aantekening 2 (aanleiding voor dit telegram van Beel was het onjuiste bericht 
uit Indië dat Lieftinck in een bespreking met de Nederlandse militaire top in Indië drasti
sche vermindering van de Nederlandse strijdkrachten noodzakelijk had geacht en in dit 
verband abandonneren als mogelijkheid zou hebben aanvaard, welk bericht door admi
raal Pinke is recht gezet).

1469 Beel (min. pres.) aan Neher (Gedel. van het opperbestuur), 4 juni 1948, in: Drooglever
XIII, nr. 379.

1470 Aantekening van de chef directie politieke zaken van het ministerie van BuZa (Boon), 4 
juni 1948, in: Drooglever XIII, nr. 384. Ook: The Ambassador in the Netherlands (Baruch) 
to the Secretary of State, 5 juni 1948, in: FRUS 1948 VI, pp. 215-218.

1471 Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min. pres. (Beel), 2 juni 1948, 
in: Drooglever XIII, nr. 370; ook: Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 381-383. 
Dubois via Amerikaans Consulaat-Generaal in Batavia aan State Department, 1 en 3 juni 
1948, in: FRUS 1948 VI, pp. 203-207, resp. 210-213.

1472 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 4 juni 1948, in: Drooglever XIII, nr. 
378; ook: Min. van BuZa (Van B.) aan ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van 
Vr.), 4 juni 1948, in: idem, nr. 383 (verslag besprekingen in Brussel); zie ook: Van Vreden
burch, Den Haag antwoordt niet, p. 386.

1473 LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 2 juni 1948, in: Drooglever XIII, nr. 371.
1474 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 4 juni 1948, in: Drooglever XIII, nr. 

378, met teksten van uitnodiging aan Hatta en van brief aan CGD; zie ook: Van Vreden
burch, Den Haag antwoordt niet, p. 386.

1475 Dubois en Critchley hadden goed door dat Van Mook c.s. hebben getracht door de uit
nodiging van Hatta de noodzaak tot het doen van voorstellen ter doorbreking van de 
impasse in de onderhandelingen te ontkrachten, zie het bericht van Herremans aan Van 
Vredenburch, in: Nedl. onderhandelingsdelegatie aan min. pres. (Beel), 7 juni 1948, in: 
Drooglever XIV, nr. 14.

1476 Min. van BuZa (Van B.) aan ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.), 4 
juni 1948, in: Drooglever XIII, nr. 383.

1477 Ambassadeur te Washington (Van KI.) aan min. van BuZa (Van B.), 4 juni 1948, in: 
Drooglever XIII, nr. 385, met aantekening 4. Inzending "working paper" door Dubois bij 
Secretary of State, op 5 juni 1948, zie: FRUS 1948 VI, pp. 218-223.

1478 Ambassadeur te Washington (Van Kl.) aan min. van BuZa (Van B.), 5 juni 1948, in: 
Drooglever XIV, nr. 7, met aantekening 6, waarin bericht over interview met gen. Soedir
man (TNI), gepubliceerd op 4 juni 1948, met wens tot algemene mobilisatie tegen drei
gende Nederlandse aanval. Premier Hatta heeft op 7 juni 1948 op een persconferentie dit 
gedementeerd en aangekondigd dat voortgegaan zou worden met de demobilisatie van 
de strijdkrachten. Zie ook: KHA, juni 1948, p. 7626 E. Zie verder: Van Vredenburch, Den 
Haag antwoordt niet, p. 391. Op 5 juni 1948 liet de US Secretary of State de Amerikaanse 
CGD-delegatie weten, dat Van Kleffens op het State Department had gepleit voor de on
verkorte handhaving van de Renville-beginselen, zie: FRUS 1948 VI, pp. 214-215. Op 8
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juni volgde uit Washington voor de Am. delegatie bij de CGD een instructie, uitgaande 
van het Renville-pakket, zie: FRUS 1948 VI, pp. 229-231.

1479 Gedelegeerde van opperbestuur (Van Vredenburch) aan min. pres. (Beel), 7 juni 1948, 
in: Drooglever XIV, nr. 13; ook: Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 389-390.

1480 LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 6 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 9, p. 19 in 
fine; Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min. pres. (Beel), 8 juni
1948, in: idem, nr. 28; ook: Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 391-392.

1481 yan Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 390-392; Gedelegeerde van het opperbe
stuur (Van Vr.) aan min. pres. (Beel), 7 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 13, p. 35.

1482 Ambassadeur te Washington (Van KI.) aan min. van BuZa (Van B.), 4 juni 1948, in: 
Drooglever XIII, nr. 386; Van Vredenburch aan min. pres. (Beel), 6 juni 1948, alsmede: 
Beel aan Van Vredenburch, in: Drooglever XIV, p. 10, aantek. 5 bij nr. 7; Van Vreden
burch, Den Haag antwoordt niet, pp. 387-389.

1483 Gedelegeerde van het opperbestuur (Neher) aan min. pres. (Beel), 7 juni 1948, in: 
Drooglever XIV, nr. 16.

1484 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 7 juni 1948, in: Drooglever XIV, nrs. 17 
en 18; LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 8 juni 1948, in: idem, nr. 29.

1485 Min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 10 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 
44; Min. van BuZa (Van B.) aan ambass. te Washington (Van KL), 10 juni 1948, in: idem, 
nr. 46.

1486 Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, p. 391; LtGG (Van Mook) aan Am. lid van 
de CGD (Dubois), 8 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 25.

1487 Aantekening van chef directie politieke zaken van het ministerie van BuZa (Boon) voor 
min. van BuZa (Van B.), 8 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 30; Van Vredenburch, Den 
Haag antwoordt niet, p. 393.

1488 Ambas. te Washington (Van Kleffens) aan min. van BuZa (Van B.), 8 juni 1948, in: 
Drooglever XIV, nr. 33; Idem aan idem, 9 juni 1948, in: idem, nr. 42, met aantekening 5.

1489 Nederlandse onderhandelingsdelegatie aan min. pres. (Beel), 11 juni 1948, in: Droogle
ver XIV, nr. 53 (republikeins antwoord op Nederlands aide mémoire over Soeripno- 
affaire), met aantekening 4 (Nederlandse reactie d.d. 15 juni 1948); LtGG (Van Mook) aan 
min. pres. (Beel), 11 juni 1948, in: idem, nr. 49 (antwoord Hatta op Nederlandse uitno
diging).

1490 Nederlandse onderhandelingsdelegatie aan min. pres. (Beel), 5 juni 1948, in: Droogle
ver XIV, nr. 2; Beknopt verslag van de vergadering van de CGD, gehouden te Kalioerang,
9 juni 1948, in: idem, nr. 38, met bijlage (zie aantekening 1493).

1491 Gedelegeerde van het opperbestuur (Van Vredenburch) aan min. pres. (Beel), 26 juni
1948, in: Drooglever XIV, nr. 132, spec. p. 203 (betr. totstandkoming Amerikaans-Austra
lisch stuk); het zogeheten Thomas-Jefferson-complex is ontleend aan: P.J. Drooglever, 
Vreemd volk over de vloer. Interventies in de Indonesische archipel tussen 1941 en 1949, in: A.P. 
van Goudoever, J. Aalbers, Interventies in de internationale politiek, Utrechtse cahiers voor 
de geschiedenis van de internationale betrekkingen, Vakgroep geschiedenis der RU 
Utrecht, Utrecht 1990, pp. 197-213, spec. p. 210 (cit.).

1492 Betrokkenheid Belgische CGD-delegatie: Beknopt verslag van de vergadering van de 
CGD te Batavia, 15 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 77, met Appendix I: Memorandum 
from the United States representative regarding the opportunities for the Belgian representative to 
participate in the drafting o f the Working Paper on an outline o f a political settlement (from 
journal of C. Dubois); over uitsluiting Herremans ook: Min. van BuZa (Van B.) aan am
bass. te Washington (Van KL), 5 juni 1948, in: idem, nr. 5; Nederlandse onderhandelings-
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delegatie aan min. pres. (Beel), 7 juni 1948, in: idem, nr. 14 (met telex van Herremans van
uit Kalioerang aan Van Vredenburch); Nedl. onderhandelingsdel. aan min. pres. (Beel),
15 juni 1948, in: idem, nr. 79 (briefwisseling Van Mook-Herremans o.m. over totstand
koming "working paper"); over uitsluiting Nederlanders: Drooglever XIV, p. 72, aantek.
11 (bij nr. 38); Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, p. 386 en p. 394.

1493 Working Paper on an outline o f a political settlement submitted by the Australian and United 
States Delegations at the l lè th  Meeting, bijlage bij: Drooglever XIV, nr. 38 (zie aantekening 
1490). Ook: KHA, juni 1948, pp. 6737 G-7638.

1494 B e k n o p t  verslag van de vergadering van de CGD te Kalioerang, 9 juni 1948, in: Droog
lever XIV, nr. 38; Nederlandse onderhandelingsdelegatie aan min. pres. (Beel), 10 juni
1948, in: idem, nr. 43 (aanbiedingsbrief Dubois-Critchley).

1495 LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 11 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 50, p. 99; 
Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vredenburch) aan min. pres. (Beel), 11 
juni 1948, in: idem, nr. 54; Ondervoorzitter idem aan min. pres. (Beel), 12 juni 1948, in: 
idem, nr. 61.

1496 Min. pres. (Beel) aan ondervoorzitter Ned. onderhandelingsdel. (Van Vr.), 11 juni 1948, 
in: Drooglever XIV, nr. 58, met aantekening 3 (instructie voor Van Kleffens van 11 juni 
1948); Telegram Romme aan Beel, 12 juni 1948, in: idem, p. 113, aantek. 8 (bij nr. 61).

1497 Nedl. onderhandelingsdelegatie aan min. pres. (Beel), 12 juni 1948, in: Drooglever XIV, 
nr. 62 (inhoud voorgestelde brief voor Dubois en Critchley, te verzenden op 14 juni 1948), 
met aantek. 8 (akkoordverklaring Nederlandse regering en dispuut over eindversie). Zie 
ook: Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (November 1948 - Januari 1949), 
's-Gravenhage 1949, Ministerie van Buitenlandse Zaken nr. 19, hfdst. II, Vierde Interim 
Rapport van de Commissie van Goede Diensten, Appendix I (brief van de LtGG van 14 juni
1948 aan de Australiër Critchley met betrekking tot het "working paper", met antwoord 
van Critchley en Dubois van 21 juni 1948). Dreigement Dubois met volgende interim-rap- 
portage, zie: Min. van BuZa (Van B.) aan ambassadeur te Washington (Van Kleffens), 14 
juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 72. Zie over de "working paper"-affaire ook: KHA, juni
1948, p. 7637 G.

1498 Over de berichtgeving in de pers en de daardoor uitgelokte communiqués: Ondervoor
zitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vredenburch) aan min. pres. (Beel), 13 juni 1948, 
in: Drooglever XIV, nr. 66 (Daniel Schorr van Time had de hand weten te leggen op het 
"working paper" en wilde hierover publiceren; Van Kleffens zou de eigenaar van Time 
benaderen om publikatie te verhinderen, zie aantekening 3 bij nr. 66); Ambassadeur te 
Washington (Van Kl.) aan minister van BuZa (Van B.), 15 juni 1948, in: idem, nr. 82 met 
aantek. 4 (n.a.v. de bekendmaking in de Amerikaanse pers van de voorstellen van Du
bois en Critchley heeft de Nederlandse regering een perscommuniqué uitgegeven); Am
bass. te W. (Van Kl.) aan min. van BuZa (Van B.), 16 juni 1948, in: idem, nr. 89, waarin 
Van Kleffens meldde afgezien te hebben van benadering directie Time ter verhindering 
publikatie "working paper", omdat inmiddels gebleken was dat wereldpers beschikking 
had over het bewuste stuk (zie ook debatten in VR juni-juli 1948 in deze paragraaf). Ver
heugenis Dubois - in een wolk van alcohol - over mogelijke publikatie, zoals gemeld in: 
Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.) aan min. pres. (Beel), 15 juni 1948, 
in: Drooglever XIV, nr. 80 (gegevens via Herremans). Affaire-Schorr en communiqués 
van beide partijen, ontleend aan: KHA, juni 1948, pp. 7637 G-7638.

1499 LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 13 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 
64; Min. pres. (Beel) aan ondervoorz. Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.), 13 juni 1948, 
in: idem, nr. 67; Min. pres. (Beel) aan ambass. te Washington (Van Kl.), 13 juni 1948, in: 
idem, nr. 68; Min. pres. (Beel) aan LtGG (Van Mook), 14 juni 1948, in: idem, nr. 71.
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1500 Nederlandse onderhandelingsdelegatie aan min. pres. (Beel), 16 juni 1948, in: Droogle
ver XIV, nr. 86; zie ook: Nedl. Ind. reg. aan min. van O.G. (Jonkman), 20 juni 1948, in: 
idem, nr. 109. Zie ook: KHA, juni 1948, pp. 7637 G-7638.

1501 Stuurgroepvergadering van 16 juni 1948, in: Drooglever XIV, p. 144, aantek. 1 (bij nr. 
86); Min. van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 19 juni 1948, in: idem, nr. 105.

1502 Ambass. te Washington (Van Kl.) aan min. van BuZa (Van B.), 11 juni 1948, in: Droogle
ver XIV, nr. 59, betr. contact met hfd. Afd. Azië van het State Department, Butterworth, 
met klachten over Amerikaans optreden, conform instructie blijkens: Min. pres. (Beel) 
aan ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Van Vr.), 11 juni 1948, in: idem, nr. 58, 
met aantekening 3; via luisterrapporten van de Nefis was men in Batavia op de hoogte 
dat het State Department geen idee had van hetgeen door de U.S.-delegatie in de CGD 
was uitgedacht en beoogd, maar dat terugroeping Dubois door hemzelf werd afgeraden 
als te veel gelijkend op een disciplinaire maatregel, zie: Ondervoorzitter Nedl. onderhan
delingsdel. (Van Vr.) aan min. pres. (Beel), 12 juni 1948, in: idem, nr. 63, met aantekening 
2; Ambass. te Washington (Van Kl.) aan min. van BuZa (Van B.), 14 juni 1948, in: idem, 
nr. 73, betr. overbrenging wrevel Nederlandse regering over werkwijze Dubois bij on
derminister Lovett op State Department; Ambass. te W. (Van KI.) aan min. van BuZa 
(Van B.), 18 juni 1948, in: idem, nr. 102, betr. bezoek aan onderminister Lovett op State 
Dept., die zei opschorting politieke besprekingen in Indonesië door Nederland te betreu
ren en bij nadere bestudering schuld niet geheel aan Dubois wilde toeschuiven en Neder
landers voor te zwaar tillend hield; Ambass. te W. (Van Kl.) aan min. van BuZa (Van B.), 
19 juni 1948, in: idem, nr. 106, betr. indrukken van reacties State Dep. op Nederlandse 
protesthouding; Ambass. te W. (Van Kl.) aan min. van BuZa (Van B.), 19 juni 1948, in: 
idem, nr. 107, persoonlijke brief, waarin Van Kleffens de opvattingen aan Amerikaanse 
zijde samenvat, neerkomend op waardering voor Dubois en aanmerkingen op gedrag 
van Van Vredenburch, alsook op dat van Nederlanders; volgens Nederlandse regering 
was State Dep. onbehoorlijk jegens Nederland bij on voor waardelijke steun aan Dubois, 
aldus: Min. van BuZa (Van B.) aan ambass. te W. (Van Kl.), 22 juni 1948, in: idem, nr. 120; 
Ambass. te W. (Van Kl.) aan min. pres. (Beel), 25 juni 1948, in: idem, nr. 130, betr. bericht
geving Van Kleffens op State Dep. over Nederlandse visies en de daarop zijdens State 
Dep. gegeven geruststellende mededelingen. Berichtgeving in pers over actie-Van Klef
fens: KHA, juni 1948, p. 7638, k. III.

1503 Minister van BuZa (Van Boetzelaer) aan chef DIRVO (Elink S.), 1 juli 1948, in: Droogle
ver XIV, nr. 162, betreffende inhoud aide mémoire van de Australische gezant.

1504 Vertrek Dubois, Ogburn en Van Vredenburch ontleend aan: Ondervoorzitter Nedl. on
derhandelingsdel. (Van Vr.) aan min. pres. (Beel), 11 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 54, 
met voorstel terugroeping voor consultatie; Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. 
(Van Vr.) aan min. pres. (Beel), 14 juni 1948, in: idem, nr. 70, waarin vertrek Van Vreden
burch wordt gezien als mogelijkheid voor V.S. om Dubois terug te roepen; LtGG (Van 
Mook) aan min. pres. (Beel), 19 juni 1948, in: idem, nr. 104, met voorstel Van Vreden
burch te vervangen door soepeler persoon (b.v. Boon), vergelijk ook brief van Van Mook 
aan Beel, 26 juni 1948, in: idem, nr. 131; Min. pres. (Beel) aan ondervoorzitter Nedl. on
derhandelingsdel. (Van Vr.), 24 juni 1948, in: idem, nr. 127, betr. ziekte Dubois en terug
roeping Van Vredenburch voor consultatie, met aantekening 2: Van Mook aan Beel over 
"cooling off period" in afwachting van aanvulling V.S.-delegatie in CGD; LtGG (Van 
Mook) aan min. pres. (Beel), 25 juni 1948, in: idem, nr. 129, met voorstel officieel bericht 
over terugroeping Van Vredenburch, waarmee Beel akkoord, zie aantekening 3 (bij nr. 
129); LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 26 juni 1948, in: idem, nr. 131, over vertrek 
Dubois en Ogburn, de laatste wegens vertrouwensverlies; Ambass. te Washington (Van
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KI.) aan min. van BuZa (Van B.), 30 juni 1948, in: idem, nr. 150, met aantekening 2, offici
eel bericht State Dep. over vertrek Dubois en schets van diens afscheid in Batavia. Zie 
over deze uittocht uit Indië ook: Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet, pp. 399-401. 
Voorstel Van Mook om van Critchley af te komen met reactie Nederlandse regering: 
LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 27 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 135; 
Min. van BuZa (Van B.) aan chef DIRVO (Elink S.), 29 juni 1948, in: idem, nr. 141; verslag 
van het onderhoud tussen Beel en Bevin op de Britse ambassade in Den Haag, waarbij 
Beel heeft voorgesteld Critchley te vervangen door het eerdere Australische CGD-lid 
Kirby, in: idem, p. 416, aantekening 4 (bij nr. 228).

1505 Ambass. te Washington (Van KI.) aan min. van BuZa (Van B.), 14 juni 1948, in: Droogle
ver XIV, nr. 73, betr. onderhoud met onderminister Lovett, met assistentie van Butter- 
worth, waarbij toegezegd was de Eximbank te benaderen om beslissing te bespoedigen; 
Ambass. te W. (Van Kl.) aan min. van BuZa (Van B.), 16 juni 1948, in: idem, nr. 90, betr. 
uitslag contacten met Eximbank, alwaar gedacht werd aan lening t.b.v. gebieden onder 
Nederlandse controle (derhalve niet Java, Sumatra en Madoera); Ambass. te W. (Van Kl.) 
aan min. van BuZa (Van B.), 18 juni 1948, in: idem, nr. 102, betr. bericht dat Eximbank 
n.a.v. opschorting politieke onderhandelingen bereidverklaring voor lening had inge
trokken; Ambass. te W. (Van Kl.) aan min. van BuZa (Van B.), 19 juni 1948, in: idem, nr. 
106, betr. advies over einde opschorting onderhandelingen n.a.v. gesprekken op State 
Department en bericht inspanningen Lovett om lening er door te krijgen vanwege verle
genheid op State Dep. over "working paper"-affaire; Ambass. te W. (Van Kl.) aan min. 
van BuZa (Van B.), 19 juni 1948, nr. 107, betr. voorkoming gezichtsverlies Nederland 
t.o.v. V.S.; LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 20 juni 1948, in: idem, nr. 110, betr. 
behoefte NI aan dollars en afwijzing koppeling lening aan politieke oplossing; Min. Zon
der Portefeuille (Götzen) aan LtGG (Van Mook), 29 juni 1948, in: idem, nr. 140, met be
richt dat Lieftinck voorwaarden Eximbank anders interpreteerde en lening wilde bin
nenhalen; Ambass. te W. (Van Kl.) aan min. van BuZa (Van B.), 30 juni 1948, in: idem, nr. 
149, met inschatting voorwaarden Eximbank; Gecommitteerde voor Indische Zaken bij 
ministerie van O.G. (Bannier) aan kredietonderhandelaar voor N.I. te Washington (Man- 
schot), 3 juli 1948, in: idem, nr. 172, met overzicht deviezenpositie NI en manieren van 
hulpverlening op ECA- en Eximbank-basis voor NI; Minister Zonder Portefeuille 
(Götzen) aan LtGG (Van Mook), 6 juli 1948, in: idem, nr. 182, met pleidooi om Eximbank- 
voorwaarden te accepteren; LtGG (Van Mook) aan min. van O.G. (Jonkman), 8 juli 1948, 
in: idem, nr. 190, met bezwaren tegen voorwaarden Eximbank; Min. van BuZa (Van B.) 
aan ambass. te W. (Van Kl.), 19 juli 1948, in: idem, nr. 227, met aantekening 4, waarin be
richt dat Nedl. regering akkoord ging met aanvragen ECA-hulp voor NI (35 miljoen dol
lar) alsook met uiteindelijk gestelde voorwaarden Eximbank (alleen hulp bij projecten in 
door State Dep. als gebieden met rust en orde aangemerkt.
Nedl. onderhandelingsdel. aan min. pres. (Beel), 18 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 96, 
betr. terugzending kopie-exemplaren "working paper".

1506 m r  21 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 116, pt. 8, met aantekening 4; Nedl. onderhan
delingsdel. aan min. pres. (Beel), 20 juni 1948, in: idem, nr. 112 (ontwerp-brief aan voor
zitter CGD). Brief CGD van 19 juni 1948 betr. hervatting onderhandelingen: KHA, juni
1948, p. 7646 E. Discussie in stuurgroepvergadering van 23 juni 1948 betreffende plaat
sing op agenda van het "working paper": Ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdel. 
(Van Vr.) aan min. pres. (Beel), 23 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 121, met aantek. 8.

1507 LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 16 en 17 juni 1948, in: Drooglever XIV, nrs. 87 
en 92. Voor de kwestie van de opening van de republikeinse ambassade te Kaboel, zie: 
Ide Anak Agung Gde Agung, "Renville" als keerpunt in de Nederlands-Indonesische betrek-
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kingen, pp. 99-100, alsook: Min. pres. (Beel) aan Nedl. onderhandelingsdelegatie, 30 juni
1948, in: Drooglever XIV, nr. 147, pt. 5 (de republikeinse instructie m.b.t. Afghanistan 
was onderschept, zie Drooglever XIV, p. 174, aantek. 1 bij nr. 113, zodat Nederland om 
opheldering kon vragen); blijkens een in Nederlandse handen gevallen memorandum 
van Soeripno over de relaties tussen de Republiek en de Sovjet-Unie, zie Drooglever XIV, 
nr. 98, wist de Nederlandse regering dat deze relaties officieel op 22 mei 1948 waren aan
gegaan en derhalve een schending van de Renville-beginselen betekenden, zie ook 
Drooglever XIV, nr. 147, pt. 1; op 31 juli 1948 berichtte chef DIRVO en plv. onder
voorzitter Nedl. onderhandelingsdel. (Elink Schuurman) naar Den Haag over een on
derschepte instructie van Djocja van 8 juni 1948, zie: Drooglever XIV, p. 525, aantek. 2-3 
bij nr. 294. Gegevens over het interview Hatta met persbureau Antara op 22 juni 1948 na 
gespreksronde met Van Mook, in: KHA, juni 1948, p. 7646 E; Batavia-Bandoeng express 
door extremisten aangevallen, zie: KHA, juni 1948, p. 7646 F. Conclusie CGD-rapportage: 
Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), hfdst. VI, Derde Interim Rapport van de Commissie van 
Goede Diensten, Ch. I, par. III, p. 170.

1508 Beknopt verslag van de 27e stuurgroepvergadering, gehouden te Batavia op 29 juni
1948, in: Drooglever XIV, nr. 138, pt. 3: Statement by the Head o f the Republican delegation 
further to his reservation at the previous meeting in regard to the consideration of the Australian- 
United States working paper. Deze redevoering is opgenomen in: Indonesië in de Veiligheids
raad (1948-1949), hfdst. II, Vierde Interim Rapport van de Commissie van Goede Diensten, Ap
pendix II, pp. 191-193. Nederlandse vasthoudendheid in afwijzing: Drooglever XIV, nr. 
138, aantekening 4 (toevoeging aan verslag stuurgroep van 29 juni 1948 betreffende cate
gorisch antwoord van Riphagen, plaatsvervanger op dat moment van Van Vredenburch, 
op poging van Amerikaan Ogburn van CGD-delegatie het "working paper" toch op de 
een of andere manier op tafel te krijgen).

1509 zie : Beknopt verslag van de vergadering van de CGD, gehouden te Kalioerang op 8 juli
1948, in: Drooglever XIV, nr. 189, pt. 1: Further consideration o f a draft telegram to the Presi
dent o f the Security Council on the status o f political negotiations and asking for fresh instruc- 
tions (in aansluiting op de CGD-vergadering van 29 juni 1948, gehouden te Batavia, zie 
Drooglever XIV, nr. 139, werd onder voorzitterschap van Herremans en met hulp van de 
Amerikaan Ogburn als plaatsvervanger voor Dubois besloten eerst de Nederlandse dele
gatie aan het woord te laten na verwerking van de politieke noviteiten in Den Haag).

1510 Nederlandse onderhandelingsdelegatie aan min. pres. (Beel), 10 juli 1948, in: Droogle
ver XIV, nr. 195 (waarin melding werd gemaakt van Nederlandse reacties op constate
ring impasse door republikeinse delegatie); Nederlandse onderhandelingsdelegatie aan 
min. pres. (Beel), 23 juli 1948, in: idem, nr. 246, met aantekening 2 (verslag verklaring re
publikeinse delegatie in stuurgroepvergadering van 23 juli 1948); voor de ontwikke
lingen in de onderhandelingen in Indonesië sedert de indiening van het Amerikaans- 
Australische "working paper" tot en met de verklaring van Roem van 23 juli 1948: Indo
nesië in de Veiligheidsraad (1948-1949), hfdst. II, Vierde Interim Rapport van de Commissie van 
Goede Diensten, Ch. I.A.: Status o f negotiations between the parties, pp. 145-151.

1511 Vertegenwoordiger in de VR (Van Kleffens) aan minister van BuZa (Van Boetzelaer),
23 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 124.

1512 Zie: Indonesië in de Veiligheidsraad (1948-1949), hfdst. III, Bijzonder Rapport van de Com
missie van Goede Diensten, d.d. 12 december 1948, Annex to Appendix VI: Working Paper o f 
an Outline o f a Political Settlement, pp. 336-350; zie ook: Drooglever XIV, p. 534, aanteke
ning 3 (bij nr. 297).
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1513 Medewerker regeringsvoorlichtingsdienst (Niessink) aan voorzitter Nederlandse on
derhandelingsdelegatie (Abdulkadir W.), 8 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 188, met 
aantekening 2 (Bericht NRC van 3 juli 1948).

1514 LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 6 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 9.
1515 Min. pres. (Beel) aan LtGG (Van Mook), 14 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 71; LtGG 

(Van Mook) aan min. pres. (Beel), 15 juni 1948, in: idem, nr. 76; LtGG (Van Mook) aan 
min. pres. (Beel), 22 juni 1948, in: idem, nr. 119, met aantekening 3, waarin persoonlijk 
schrijven van Beel aan Van Mook, 2 juli 1948, met nadere verduidelijking standpunt Beel 
over voorstel-Van Mook betr. ontwerpregeling interim-bestuur; Min. pres. (Beel) aan ge
delegeerde van het opperbestuur (Neher), 30 juni 1948, in: idem, nr. 146.

1516 LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 19 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 104, als
ook: LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 22 juni 1948, in: idem, nr. 119. Over de wor
tels van het door Enthoven naar Nederland gebrachte voorstel van een wet Bestuursrege- 
ling Indonesië in overgangstijd, zie: Notulen van de twaalfde vergadering met de Com
missie van Negenmannen op 3 aug. 1948, in: Drooglever XIV, nr. 289, p. 514 (mededeling 
Enthoven).

1517 LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 26 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 131; LtGG 
(Van Mook) aan min. pres. (Beel), 27 juni 1948, in: idem, nr. 134, met aantekening 2, be
treffende goedkeuring door Nederlandse regering van een verklaring, die op 3 juli 1948 
op de Bandoeng-conferentie is afgelegd.

1518 Neher (Gedelegeerde van het Opperbestuur) aan Beel (min. pres.), 9 juli 1948, in: 
Drooglever XIV, nr. 340, aantekening 2 (bij nr. 197).

1519 m r  12 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 199, pt. 3.6-8, waarin verslag samengevat van 
vergadering College van Negenmannen van 7 juli 1948, betr. zaken als indrukken uit In
dië, bevoegdheden pre-federale regering, Nederlands-Indonesische Unie.

1520 LtGG (Van Mook) aan minister van O.G. (Jonkman), 19 juli 1948, in: Drooglever XIV, 
nr. 221, met aantekening 1, alsook de bijlage: Ontwerp van "Wet Bestuursregeling Indo
nesië in Overgangstijd". Het wetsontwerp, dat Van Mook blijkens zijn schrijven aan mi
nister Jonkman van 16 juli 1948 had bedoeld als belangrijk onderdeel van een samenvat
tend voorstel van Nederlandse kant (Drooglever XIV, nr. 211), was tevoren in de VFR 
uitvoerig besproken, zie Drooglever XTV, p. 340, aantekening 2 (bij nr. 197).

1521 Over de grote Bandoeng-conferentie, zie: LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 27 
juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 134, met aantekening 1: inhoudende een verslag van de 
gang van zaken op bedoelde conferentie van de ambtenaar van het ministerie van O.G., 
mr. R. Prajogo, van 23 juni 1948, alsook een bericht van de vertegenwoordiger van de 
VFR ter conferentie, dr. R.W. van Diffelen, van 24 juni 1948, waarin de resoluties-in-de- 
maak werden samengevat. Voor de aanwezigheid van Critchley en Sjahrir te Bandoeng: 
Legercdt. (Spoor) aan chef Generale Staf KL (Kruis), 7 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 
185.

1522 Deze verklaring, door de vertegenwoordiger van de VFR, dr. R.W. van Diffelen, ter 
conferentie afgelegd (zie KHA juli 1948, p. 7670 D), maakte het werk van de delegaties 
van West-Borneo, Zuid-Sumatra, Oost-Sumatra en Dajak Besar overbodig, aldus het be
richt van de ambtenaar van het ministerie van O.G., mr. R. Prajogo, van 7 juli 1948, zie: 
Drooglever XIV, aantekening 2 (bij nr. 134), pp. 210-211.

1523 Voor een dergelijke kenschets, zie o.m.: LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 26 juni
1948, in: Drooglever XIV, nr. 131, p. 200.

1524 Schets achtergronden ontleend aan: Directeur Kabinet LtGG (Koets) aan LtGG (Van 
Mook), 17 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 91 (verslag gesprek met politiek vertegen-
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woordiger van Oost-Indonesië in Batavia en lid van de Nederlandse onderhandelings
delegatie, J. Tahija, over situatie in Oost-Indonesië en Pasoendan); Gedelegeerde van het 
opperbestuur (Neher) aan min. pres. (Beel), 30 juni 1948, in: idem, nr. 145 (verslag ge
sprek met min. pres. van Oost-Indonesië, leider van de delegatie van deze deelstaat naar 
de Bandoeng-conferentie, Ide Anak Agung Gde Agung).

1525 Min. pres. van Oost-Indonesië (Ide Anak Agung Gde Agung) aan walinegara (staats
hoofd) Oostkust van Sumatra (Mansoer), 1 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 157.

1526 Ambtenaar t/b  van de Nederlands-Indische regering (Prajogo) aan hoofd afd. voorbe
reiding staatkundige hervormingen van het ministerie van O.G. (Van Beuge), 9 juli 1948, 
in: Drooglever XIV, nr. 192, met aantekening 3 (belangrijkste punten uit de rede van 
Anak Agung, zoals vertaald door Prajogo).

1527 Chef DIRVO (Elink S.) aan minister van BuZa (Van Boetzelaer), 10 juli 1948, in: Droog
lever XIV, nr. 194.

1528 Vert. van de VFR bij de Bandoeng-conferentie (Van Diffelen) aan de LtGG (Van Mook),
11 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 196, met aantekeningen 2-3; Secretaris van staat voor 
algemene zaken (Abdulkadir W.) aan LtGG (Van Mook), 18 juli 1948, in: idem, nr. 217, 
met bijlage (Resolutie en conclusies van het BFO-overleg, zoals aangeboden op 17 juli
1948); Gedelegeerde van het opperbestuur (Neher) aan min. pres. (Beel), 19 juli 1948, in: 
idem, nr. 220 (met gegevens over gang van zaken ter BFO-conferentie, over de ergernis 
aan de kant van het bestuur in Batavia en over de ontvangst van de BFO-delegatie); LtGG 
(Van Mook) aan minister van O.G. (Jonkman), 19 juli 1948, in: idem, nr. 221, spec. p. 338 
(Van Mook had het zelfs over een "misgreep van deze bijeenkomst", om zich als een 
derde macht zelfstandig te kunnen wenden tot de Nederlandse regering en in overleg te 
kunnen treden met Djocja).
De BFO-resolutie was ondertekend door: Bandjar : A.A. Rivai, M. Rasjid, lid van de 
Bandjar-raad; Bangka: Masjarif Gelar Datoek Bandaharo; Se Siong Men, lid van het DB 
van de Bangka-raad; Billiton: K.A. Moh. Joesoef, voorzitter van de Bangka-raad; Moh. 
Saad, lid van de B.-raad; Dajak Besar (Groot Dajak): J. Dijk, bestuursambtenaar; B. Cyrillus 
Kersanegara; Indonesia Timoer (Oost-Indonesië): Ide Anak Agung Gde Agung, min. pres.; 
M. Hamelink, min. van Financiën; mr. Hoessain, min. van Economische Zaken; Kali
mantan Barat (West-Borneo): Sultan Hamid II; mr. L. Tielenius Kruythoff, dir. kab. staats
hoofd; Kalimantan Tenggara (Zuidoost-Borneo): drs. A. Coemala Noor; A. Zainal Abidin; 
Kalimantan Timoer (Oost-Borneo): A.R. Afloes, voorzitter bestuurscollege Oost-Borneo; 
A.P. Sasronegoro; Pasoendan (West-Java): R.A. Poeradiredja, min. pres.; R. Boenjamin, 
min. van Sociale Zaken; mr. R. Moh. Kosasih Poerwanegara, dir. kab. staatshoofd; Riouw: 
Mohamad Apan, voorzitter van de Riouw-raad; J.B. van Schendel, ass. res.; Moechtar 
Hoesein, vice-voorzitter van de Riouw-raad; Soemetera Selatan (Zuid-Sumatra): Abdul 
Malik; R. Hanan, burgemeester van Palembang, plv. voorzitter Adviesraad van Z.-S.; 
Abdul Fatah; Zainoedin Darmo, plv. voorzitter Adviesraad van Z.-S.; Soemetera Timoer 
(Oost-Sumatra): Dr. T. Mansoer, staatshoofd; G. van Gelder, lid kab. staatshoofd; Teng- 
koe Moh. Arifin, hoofd departement van bestuur van Oost-Sumatra; Djawa Tengah (Mid- 
den-Java) (waarnemers): M.T. Sihombing; The Sien Tjo; R. Slamet Tirtosoebroto; Djawa 
Timoer (Oost-Java) (waarnemers): T. Tg.P. Achmad Koesoemonegoro, regent van Banjoe- 
wangi; mr. R.P. Notohatyanto; mr. Tjoa Sie Hwie; mr. The Boen Hwa; Padang (West- 
Sumatra) (waarnemer): Jacob Jahja. Voorzitter van de BFO-conferentie was mr. T. Bahri
oen; secretaris mr. A.J. Vleer. Ontleend aan Drooglever XIV, pp. 380-381.

*529 Chef DIRVO (Elink S.) aan min. pres. (Beel), 20 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 232 
(betr. staatsrechtelijke bezwaren landvoogd tegen aanbieding stukken BFO-overleg zon
der voorafgaand overleg met VFR aan republikeinse regering); Van Mook berichtte op 22
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juli 1948 aan Van Diffelen hoe hij tegen de aanbieding van de BFO-stukken aan de rege
ring te Djocja aankeek, zie: Drooglever XIV, p. 436, aantekening 5 (bij nr. 243).

1530 Secretaris van staat voor algemene zaken (Abdulkadir W.) aan LtGG (Van Mook), 18 
juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 217; Gedelegeerde van het opperbestuur (Neher) aan 
min. pres. (Beel), 19 juli 1948, in: idem, nr. 220; LtGG (Van Mook) aan minister van O.G. 
(Jonkman), 19 juli 1948, in: idem, nr. 221, spec. pp. 388-389; LtGG (Van Mook) aan minis
ter van O.G. (Jonkman), 27 juli 1948, in: idem, nr. 260 (aankondiging vertrek BFO-delega
tie), met aantekening 2, waarin telegram van Jonkman van 28 juli 1948 met uitnodiging 
van BFO-delegatie naar Nederland te komen voor toelichting op de stukken.

1531 Zie de tekst van de resolutie en conclusies van de kleine Bandoeng-conferentie (BFO), 
in: Drooglever XIV, nr. 217, Bijlage, pp. 377-381; KHA juli 1948, p. 7678 L.

1532 j^jR 12 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 199, pt. 3.3, p. 344; MR 19 juli 1948, in: idem, nr. 
225, pt. 3.1.a, p. 412.

1533 m r  12 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 199, pt. 3.6: Bevoegdheden voor de prae-Federale 
Regering.

1534 Notulen van de twaalfde vergadering met de Commissie van Negen op 3 aug. 1948, in: 
Drooglever XIV, nr. 289, pp. 511-512; zie ook het commentaar op de visie-Romme van 
Enthoven: Secretaris van staat voor staatkundige hervormingen (Enthoven) aan LtGG 
(Van Mook), 6 aug. 1948, in: idem, nr. 299.

1535 Activiteiten in Nederland met betrekking tot verwerking van de verschillende voorstel
len voor een pre-federaal bestuur in Indonesië en de coördinatie daarvan met de aanpak 
van het State Department: MR 19 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 225, pt. 3.1; Minister 
van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 24 juli 1948, in: idem, nr. 253; Min. pres. 
(Beel) aan LtGG (Van Mook), 24 juli 1948, in: idem, nr. 254; LtGG (Van Mook) en gedele
geerde van het opperbestuur (Neher) aan min. pres. (Beel), 28 juli 1948, in: idem, nr. 265; 
MR 2 aug. 1948, in: idem, nr. 281, pt. 3.1-2; Notulen van de twaalfde vergadering met de 
Commissie van Negen op 3 aug. 1948, in: idem, nr. 289; Secretaris van staat voor staat
kundige hervormingen (Enthoven) aan LtGG (Van Mook), 6 aug. 1948, in: idem, nr. 299.

1536 chef DIRVO (Elink S.) aan minister van BuZa (Van Boetzelaer) en min. pres. (Beel), 19 
juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 223.

1537 Van Mook (LtGG) aan Beel (kabinetsformateur), 19 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 
222, p. 399; ook: LtGG (Van Mook) aan minister van O.G. (Jonkman), 1 aug. 1948, in: 
idem, nr. 279.

1538 Verslag van de besprekingen tussen leden van het Nederlands-Indisch bestuur en Ne
her met leden van de tweede Bandoeng-conferentie (BFO), zie: Gedelegeerde van het op
perbestuur (Neher) aan min. pres. (Beel), 26 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 258; LtGG 
(Van Mook) aan minister van O.G. (Jonkman), 27 juli 1948, in: idem, nr. 260, met opgave 
van samenstelling BFO-delegatie en aansporing tot goede ontvangst; gegevens over ont
vangst BFO-delegatie in Nederland: "Bespreking van de Nederlandse Regering met de 
Delegatie uit de 'Bijeenkomst voor Federaal Overleg', gehouden te 's-Gravenhage, 5 Au
gustus 1948", in: idem, nr. 296; Tweede bespreking (idem), 9 augustus 1948, in: idem, nr. 
305 (ondanks de portefeuillewisseling op 7 augustus 1948 namen hieraan de oud-premier 
en de oud-minister van O.G. deel; aanwezig was ook de inmiddels overgekomen Ge
delegeerde van het Opperbestuur Neher); verslag van de ontvangst van de BFO-dele
gatie in Nederland bij: Gedelegeerde van het opperbestuur (Neher) aan LtGG (Van 
Mook), 9 aug. 1948, in: idem, nr. 305, pp. 556-557.
De delegatie van de Bijeenkomst Federaal Overleg, die begin augustus 1948 naar Neder
land reisde ter toelichting van de BFO-resoIuties, bestond uit de volgende leden: mr. T.
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Bahrioen, directeur van het kabinet van het Staatshoofd van Oost-Sumatra, voorzitter 
van de BFO; Hamid II, sultan van Pontianak, hoofd van het bijzonder gebied West-Bor
neo, adviseur van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie, leider van de delegatie van 
West-Borneo naar de federale conferentie te Bandoeng en vertegenwoordiger van West- 
Borneo in de BFO; Ide Anak Agung Gde Agung, minister-president van Oost-Indonesië, 
leider van de delegatie van Oost-Indonesië naar "Bandoeng" en vertegenwoordiger van 
Oost-Indonesië in de BFO; R. Adil Poeradiredja, minister-president, tevens minister van 
Binnenlandse Zaken, van Pasoendan (West-Java), voorzitter van de Bandoeng-conferen- 
tie en vertegenwoordiger van Pasoendan in de BFO; Abdul Malik, hoofd van de dienst 
van Onderwijs en Eredienst te Palembang, voorzitter van de Adviesraad van Zuid-Suma
tra, leider van de delegatie van Zuid-Sumatra naar de Bandoeng-conferentie en vertegen
woordiger van Zuid-Sumatra in de BFO; mr. A.J. Vleer, secretaris van de federale con
ferentie te Bandoeng en van de BFO. De BFO-delegatie bestond verder uit een vijftal ad
viseurs, te weten: G. van Gelder, lid van het kabinet van het staatshoofd van Oost- 
Sumatra, lid van de Oost-Sumatraanse delegatie naar de Bandoeng-conferentie en de 
BFO; mr. J. Hangelbroek, secretaris-generaal voor algemene zaken van Oost-Indonesië; 
mr. R. Moh. Kosasih Poerwanegara, directeur kabinet van het staatshoofd van Pasoen
dan, lid van de Pasoendan-delegatie naar de Bandoeng-conferentie en de BFO; J.B. van 
Schendel, assistent-resident t/b  van de resident van Riouw, lid van de Riouw-delegatie 
naar de Bandoeng-conferentie en de BFO; mr. L. Tielenius Kruythoff, directeur van het 
kabinet van het staatshoofd van West-Borneo, lid van de West-Borneo-delegatie naar de 
Bandoeng-conferentie en de BFO.

1539 Advies der Voorlopige Federale Regering inzake de resolutie der bijeenkomst voor fe
deraal overleg te Bandoeng, bijlage bij: LtGG (Van Mook) aan minister van O.G. (Jonk
man), 1 aug. 1948, in: Drooglever XIV, nr. 279, pp. 495-498.

1540 m r  2 aug. 1948, in: Drooglever XIV, nr. 281, pt. 3.1, p. 502.
1541 zie: "Persoonlijke notities" van minister van Oorlog (Schokking) over een bespreking, 

gehouden op het ministerie van algemene zaken op 10 aug. 1948, in: Drooglever XIV, nr. 
312 (aan deze bespreking over het eerste in Nederland gewijzigde ontwerp van wet Be- 
stuursregeling Indonesië in Overgangstijd, gereedgekomen 5 aug. 1948, nam naast de di
rect betrokken ministers uit het kabinet-Drees-Van Schaik en Gedelegeerde van het Op
perbestuur Neher ook oud-premier Beel deel); Secretatis van staat voor staatkundige 
hervormingen (Enthoven) aan LtGG (Van Mook), 11, 12 en 15 aug. 1948, in: idem, nrs. 
317, 324 en 336; MR 16 aug. 1948, in: idem, nr. 339, pt. 3.1, met als bijlage: Ontwerp van 
'Wet Bestuursregeling Indonesië in Overgangstijd'; redevoering Soekarno: KHA aug. 1948, p. 
7714 H.

1542 Secretaris van staat voor staatkundige hervormingen (Enthoven) aan LtGG (Van 
Mook), 21 aug. 1948, in: Drooglever XIV, nr. 358, p. 649.

1543 j^et verdere verloop van de gebeurtenissen rond het ontwerp van wet Bestuursregeling 
Indonesië in Overgangstijd is ontleend aan: KHA 1948, p. 7721 C, pp. 7784 E-7785; "Vijf 
jaren beleid met betrekking tot de Overzeese Gebiedsdelen", nota in opdracht van het 
ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen opgesteld in 1950, vermoedelijk door 
P.J.A. Idenburg, aanwezig in de bibliotheek van het Instituut voor Nederlandse Geschie
denis in Den Haag, spec. De Indonesische kwestie, dl. II: Van Augustus 1948 tot 27 December 
1949; Smit, De liquidatie van een imperium, hfdst. VII.

1544 Y/mL ondervoorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Elink S.) aan 
min. pres. (Drees), 19 aug. 1948, in: Drooglever XIV, nr. 355; Gedelegeerde van het op
perbestuur (Neher) aan min. pres. (Drees), 22 aug. 1948, in: idem, nr. 362; Chef DIRVO
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(Elink S.) aan minister van BuZa (Stikker), 26 aug. 1948, in: idem, nr. 375; Ambassadeur te 
Washington (Van Kleffens) aan minister van BuZa (Van B.), 21 juli 1948, in: idem, nr. 240.

1545 Voor de verdere afloop van de Indonesische kwestie zij verwezen naar "Vijf jaren be
leid met betrekking tot de Overzeese Gebiedsdelen", a.w.; Smit, De liquidatie van een impe
rium, hfdst. VIII-X. Ingevolge art. 2 van de Noodwet Indonesië diende het BlO-besluit te 
worden bevestigd, waartoe op 13 januari 1949 een ontwerp van wet werd ingediend 
(HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1106.1-3); bij brief van minister van Uniezaken en Overzeese 
Rijksdelen a.i. (Götzen) van 10 februari 1950 werd bericht dat krachtens machtiging van 
de Koningin onder meer het wetsontwerp Bewind Indonesië in Overgangstijd (nr. 1106), 
dat verder niet door de Tweede Kamer in behandeling was genomen, werd ingetrokken: 
zie HTK 1949-1950 Bijlagen, nr. 1057.8.

1546 j^in. pres. (Beel) aan ondervoorzitter Nedl. onderhandelingsdelegatie (Van Vreden
burch), 30 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 148 (afkomstig van Blom), met bijlage: Nota 
van Mr. Blom, waarin de bezwaren van de Nederlandse Regering tegen het Australisch- 
Amerikaanse Working-paper worden uiteengezet, 29 juni 1948; het memorandum over de 
mogelijkheden, welke aan Nederlandse zijde werden gezien om voortgang te maken met 
de staatkundige opbouw van Indonesië, genoemd in: idem, p. 348, aantekening 4 (bij nr. 
200).

1547 Raadadviseur van het ministerie van BuZa (Blom) aan minister van BuZa (Van Boetze
laer) en min. pres. (Beel), 12 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 200, sub IV (informeel ge
sprek tussen Ph.W. Bonsai, ambassaderaad van de V.S. in Den Haag, en Blom op 10 juli
1948).

1548 "Aantekening betreffende door de Regering te nemen stappen" van raadadviseur van 
het ministerie van BuZa (Blom) voor min. pres. (Beel), 19 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 
224, met bijlage: Beknopt verslag van besprekingen te Washington op het State Department op 
13 en 14 Juli 1948; ook: Ambassadeur te Washington (Van Kleffens) aan minister van Bu- 
Za (Van B.), 13 juli 1948, in: idem, nr. 207.

1549 Berichten van Van Kleffens aan Den Haag, 12 en 22 juli 1948, m.b.t. Cochran: Droogle
ver XIV, p. 355, aantekening 2 (bij nr. 207); Chef DIRVO en wnd. delegatieleider Elink 
Schuurman aan Den Haag, juli 1948, n.a.v. gesprekken met leden van het Amerikaanse 
Consulaat-Generaal over Cochran, in: idem, p. 417, aantekening 2 (bij nr. 229).

1550 m r  19 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 225, pt. 3.1: Overleg met het State Department 
(bezoek Mr. Blom).

1551 Notulen van de elfde vergadering met de Commissie van Negen op 20 juli 1948, in: 
Drooglever XIV, nr. 233.

1552 Minister van BuZa (Van B.) aan ambassadeur te Washington (Van Kleffens), 21 juli
1948, in: Drooglever XIV, nr. 238.

1553 LtGG (Van Mook) aan minister van O.G. (Jonkman), 22 juli 1948, in: Drooglever XIV, 
nr. 241; LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 29 juli 1948, in: idem, nr. 266; Beel aan 
Batavia, 30 juli 1948, in: idem, p. 459, aantekening 9 (bij nr. 265).

1554 m r  2 aug. 1948, in: Drooglever XIV, nr. 281, pt. 3.3: Bezoek van de Heer Cochran; aanteke
ning minister van BuZa (Van B.) betreffende een bespreking met het Amerikaanse CGD- 
lid (Cochran) op 3 aug. 1948, in: idem, nr. 290 (bespreking tussen Beel, Jonkman en Van 
Boetzelaer enerzijds en Cochran anderzijds; vermelding bespreking tussen Jonkman en 
Cochran); Gecommitteerde van de Netherlands Forces Intelligence Service (Nefis) bij het 
kabinet van de minister van O.G. (Kiès) aan legercdt. (Spoor), 4 aug. 1948, in: idem, nr. 
292 (bespreking Kiès en enige ambtenaren met Cochran over communistische gevaren);
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ook: Minister van BuZa (Van B.) aan Nedl. onderhandelingsdelegatie, 6 aug. 1948, in: 
idem, nr. 198, sub B.

1555 j n Malakka aangetroffen documenten zouden wijzen op verbindingen tussen commu
nisten in Malakka en TNI-strijdkrachten op Sumatra, waarop Van Mook maatregelen 
nam tegen het communisme, zie: Chef DIRVO (Elink S.) aan minister van BuZa (Van B.),
24 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 252, met aantekening 3; LtGG (Van Mook) aan mi
nister van O.G. (Jonkman), 29 juli 1948, in: idem, nr. 268, met aantekening 3 (bij besluit 
van de LtGG van 29 juli 1948 trad een op 26 juli 1948 vastgestelde ordonnantie in wer
king ter wijziging van het Wetboek van Strafrecht, waarbij aanprijzing in enigerlei vorm 
van verstoring van de openbare orde door middel van geweld strafbaar werd gesteld).

1556 j n contacten tussen Franse Ambassade in Washington en State Department was be
zorgdheid over activiteiten van communisten in Azië, ook over de verbindingen tussen 
Malakka en Sumatra, geuit, aldus bericht minister van BuZa aan Washington en Batavia,
27 juli 1948, in: Drooglever XIV, p. 470, aantekening 2 (bij nr. 271); het State Department 
liet wel weten dat bij de maatregelen in Indië communisten van republikeinen dienden te 
worden onderscheiden, zie: Ambassadeur te Washington (Van Kleffens) aan minister van 
BuZa (Van B.), 2 aug. 1948, in: idem, nr. 282.

1557 Gecommitteerde van de Nefis bij het kabinet van de minister van O.G. (Kiès) aan leger
cdt. Spoor, 4 aug. 1948, in: Drooglever XIV, nr. 292 (de Amerikaanse ambassadeur in Ne
derland, Baruch, had overigens van een Nederlands zakenman kort tevoren gehoord dat 
het communisme in Indië niets voorstelde; voor Kiès reden om in zijn verslag aan Spoor 
deze zakenman aan te duiden als "een zeer slechte Nederlander".

1558 Minister Zonder Portefeuille (Götzen) aan LtGG (Van Mook), 3 aug. 1948, in: Droogle
ver XIV, nr. 288; Minister van BuZa (Van B.) aan Nedl. onderhandelingsdelegatie, 6 aug.
1948, in: idem, nr. 298, sub A (financieel-economische besprekingen) en sub C (besprekin
gen over de interimperiode) en verslag overige contacten en slotdiner.

1559 Qral note van het Amerikaanse lid van de CGD (Cochran), overhandigd aan de waar
nemend voorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Elink Schuurman) op
10 sept. 1948, in: P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betreffende de Neder- 
lands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, deel XV, 1 september - 30 november 1948, 's- 
Gravenhage 1989, nr. 28; Ambassadeur te Washington (Van Kleffens) aan minister van 
BuZa (Stikker), 9 sept. 1948, in: idem, nr. 24, betr. Amerikaans excuus voor wijze van in
diening; MR 13 sept. 1948, in: idem, nr. 44, pp. 77-81, betr. inhoud van Amerikaanse oral 
note. Republikeins standpunt betreffende de interimregering ontleend aan: Verslag van 
de vergadering van de ministerraad en de onderhandelingsdelegatie van de Indonesische 
Republiek op 2 aug. 1948, in: Drooglever XVI, aanhangsel, nr. 15 (pp. 708-712). Naast een 
ontwerp van wet Bestuursregeling Indonesië in Overgangstijd heeft de Nederlandse re
gering, vooral ten behoeve van de CGD bij de voorbereiding van een nieuw voorstel, ook 
een ontwerp-overeenkomst met de Republiek doen opstellen, dat eind augustus 1948 
werd verspreid: Minister van O.G. (Sassen) aan Nederlandse onderhandelingsdelegatie,
28 aug. 1948, in: Drooglever XIV, nr. 391 (tekst ontwerp-overeenkomst). De gebeurtenis
sen ook in: KHA  1948, p. 7837 G-7838 (plan-Cochran); pp. 7759 D - 7760 (Madioen- 
opstand); pp. 7778 C-7779 (neerslaan Madioen-opstand). Zie verder de gegevens in: Ann 
Swift, The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948, ch. III-V; Smit, De li
quidatie van een imperium, hfdst. VII; Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, hfdst.
XVI.

1560 KHA 1968, pp. 7857 E-7858 (vastlopen onderhandelingen); pp. 7865-7866 (afbreken on
derhandelingen); pp. 7871-7878 (tweede politiële actie en de reacties daarop); Mavis Ro
se, Indonesia Free. A Political Biography o f Mohammad Hatta, ch. 10; Ide Anak Agung Gde
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Agung, Federalisme en regionalisme, in: J. van Goor (red.), The Indonesian Revolution, Papers 
of the Conference held in Utrecht, 17-20 June 1986, Utrechtse Historische Cahiers, 7 (1986) 
nr. 2 /3 , pp. 201-222; Smit, De liquidatie van een imperium, hfdst. VIII-X; Pluvier, Indonesië: 
kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme, hfdst. 20-24; Bank, Katholieken en de Indone
sische Revolutie, hfdst. XVII, XIX en XX; Groen, Marsroutes en dwaalsporen, hfdst. De aan
houder wint. Spoor en operatie Kraai en hfdst. De eindafrekening. Militaire resultaten van de 
tweede politionele actie. Algeheel overzicht bij: P.J. Drooglever, Dekolonisatie van Oost- en 
West-Indië, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 15, Haarlem 1982, pp. 421-444 
(ook verschenen in: E. van den Bogaart, M.A.P. Meilink-Roelofsz (red.), Overzee. Neder
landse koloniale geschiedenis 1590-1975, Haarlem 1982, pp. 229-258), met de beredeneerde 
literatuuropgave.

1561 m r  24 mei 1948, in: Drooglever XIII, nr. 308, pt. 3.2: Behandeling van de Indonesische 
kwestie in de Veiligheidsraad (Verslag van de heer Van Kleffens). De minister van Buitenlandse 
Zaken (Van Boetzelaer) heeft in een telegram aan de ambassadeurs te Parijs, Londen, 
Brussel, Ottawa, Washington en aan de chef DIRVO, gedateerd 27 mei 1948, gevraagd 
met het oog op het voorkomen van voorstellen in de VR tot arbitrage het nodige te on
dernemen en de bezwaren tegen het uitbreiden van de bevoegdheden van de CGD te 
ventileren. Va-wacht werd dat arbitrage onder meer de Republiek onhandelbaarder zou 
maken en de oplossing van het geschil in Indië' dientengevolge zou bemoeilijken, zie: 
Drooglever XIII, nr. 323. Van Kleffens had overigens in de MR van 24 mei 1948 gesteld 
dat hij zijn mandaat zou neerleggen, indien de regering de gedachtengang van minister 
Jonkman - arbitrage is zonder meer onaanvaardbaar - zou volgen.

1562 indonesië jn de Veiligheidsraad (1948), pp. 10-13; zie ook: Vertegenwoordiger in de VR 
(Van Kleffens) aan minister van BuZa (van B.), 11 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 60.

1563 Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), pp. 13-14; alsook: Drooglever XIV, nr. 60.
1564 indonesië in de Veiligheidsraad (1948), p. 14; alsook: Drooglever XIV, nr. 60, p. 111.
1565 Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), pp. 14-17, met bijlage IV, pp. 239-241.
1566 Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), pp. 18-24; Vertegenwoordiger in de VR (Van Klef

fens) aan minister van BuZa (Van B.), 18 resp. 23 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 101 
resp. nr. 124.

1567 Van Kleffens aan Van Boetzelaer, 28 juni 1948, zoals aangehaald in Drooglever XIV, nr. 
124, aantekening 5, p. 193.

1568 Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), pp. 24-27, met bijlagen V en VI, pp. 242-255.
1569 Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), pp. 27-29, met bijlagen VII en VIII, pp. 256-261; 

Min. van BuZa (Van B.) aan ambassadeurs te Londen, Parijs en Brussel, 3 juli 1948, in: 
Drooglever XIV, nr. 170.

1570 Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), pp. 29-31; Vertegenwoordiger in de VR (Van Klef
fens) aan min. van BuZa (Van B.), 26 juni 1948, in: Drooglever XIV, nr. 133, met aan
tekening 6 (p. 208); Min. van Buza (Van B.) aan vertegenwoordiger in de VR (Van Kl.), 1 
juli 1948, in: idem, nr. 163, met aantekening 3. Voor een verslag van de afhandeling van 
het Chinese voorstel betreffende het Amerikaans-Australische "working paper" zij ook 
verwezen naar het bericht van Van Kleffens aan minister Van Boetzelaer van 8 juli 1948, 
in: Drooglever XIV, pp. 276-277, aantekening 3 (bij nr. 165).

1571 Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), pp. 31-34; Permanent vert. bij de V.N. (Snouck H.) 
aan min. van BuZa (Van B.), 6 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 183, met aantekening 3. 
Voorzitter op dat moment was de Oekraïner Manuilsky, op te volgen door de Sovjet- 
vertegenwoordiger.

1572 Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), pp. 34-39, met bijlagen XI en XII, pp. 268-281.
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1573 Indonesië in de Veiligheidsraad (1948), pp. 39-43; aan Nederlandse zijde was met succes 
gepoogd de druk van de ketel te halen door het State Department, b.v. in de VR, benoe
ming en vertrek naar Indonesië van het nieuwe Amerikaanse CGD-lid, Cochran, zo spoe
dig mogelijk te doen bekendmaken, hetgeen volgens Van Kleffens niet zonder effect zou 
zijn gebleven in de VR-zitting van 29 juli 1948, zie: Minister van BuZa (Van B.) aan am
bassadeur te Washington (Van Kleffens), 25 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 256, met 
aantekening 4 (verslag Van Kleffens van VR-zitting van 29 juli 1948); voor een inschatting 
van het gewicht van de VR-resolutie van 29 juli 1948: Ambtenaar t.b. minister van O.G. 
(Ursone) aan minister van BuZa (Van B.), 30 juli 1948, in: idem, nr. 272. Vergelijk ook: 
Bailey, How Wars End, vol. II, pp. 34-43.

1574 Vertegenwoordiger in de VR (Van Kleffens) aan minister van BuZa (Van B.), 26 juni
1948, in: Drooglever XIV, nr. 133, p. 208.

1575 Van Mook (LtGG) aan Beel (kabinetsformateur), 19 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 
222; zie ook het door Van Mook ontwikkelde standpunt in een vergadering van de VFR: 
Kort verslag van de vergadering van de VFR op 21 juli 1948, in: idem, nr. 236.

1576 Lid van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Vegting) aan min. pres. (Beel), 16 
juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 214.

1577 m r  5 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 179, pt. 3.2: Verslag van de Heer van Vredenburch 
over de werkzaamheden van de Nederlandse Delegatie; Gedelegeerde van het opperbestuur 
(Van Vredenburch) aan ambassadeur te Washington (Van Kleffens), 20 juli 1948, in: 
idem, nr. 234.

1578 Legercdt. (Spoor) aan LtGG (Van Mook), 7 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 184, met 
bijlage: Appreciatie van de Toestand in de door Nederlandse troepen gecontroleerde gebieden op 
Java en Sumatra; ook: Legercdt. (Spoor) aan chef generale staf (Kruis), 3 aug. 1948, in: 
idem, nr. 286.

l^79 LtGG (Van Mook) aan min. pres. (Beel), 23 juli 1948, in: Drooglever XIV, nr. 244.
1580 Ambassadeur te Washington (Van Kleffens) aan minister van BuZa (Stikker), 16 aug.

1948, in: Drooglever XIV, nr. 341.
1581 Minister van O.G. (Jonkman) aan LtGG (Van Mook), 24 juli 1948, in: Drooglever XIV, 

nr. 253, met aantekening 6 (Telegram Beel aan Van Mook van dezelfde datum, ter aan
vulling van het bericht van Jonkman).
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Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers (FRUS):
- 1946 I - General; The United Nations, Washington 1972 
- 1946 VIII - The Far East, Washington 1971 
- 19471 - General; The United Nations, Washington 1973 
- 1947 VI - The Far East, Washington 1972
- 1948 I - General; The United Nations (I-II), Washington 1975/1976 
- 1948 VI - The Far East and Australia, Washington 1974

Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, 
uitgegeven door S.L. van der Wal (I-IX), P.J. Drooglever en M J.B . Schouten 
(IX- -), RGP-kleine serie:
- dl. IV 31 maart -16 juli 1946, 's-Gravenhage 1974 (Van der Wal IV)
- dl. V 16 juli - 28 okt. 1946, 's-Gravenhage 1975 (Van der Wal V)
- dl. VI 29 okt. 1946 - 5 jan. 1947, 's-Gravenhage 1976 (Van der Wal VI)
- dl. VII 6 jan. - 20 maart 1947, 's-Gravenhage 1978 (Van der Wal VII
- dl. VIII 21 maart - 20 mei 1947, 's-Gravenhage 1979 (Van der Wal VIII)
- dl. IX 21 mei - 20 juli 1947, 's-Gravenhage 1981 (Van der Wal IX)
- dl. X 21 juli - 31 aug. 1947, 's-Gravenhage 1982 (Drooglever X)
- dl. X I 1 sept. - 25 nov. 1947, 's-Gravenhage 1983 (Drooglever XI)
- dl. X II26 nov. 1947 -19 febr. 1948, 's-Gravenhage 1985 (Drooglever XII)
- dl. XIII 20 febr. -4  juni 1948, 's-Gravenhage 1986 (Drooglever XIII)
- dl. XIV 5 juni - 31 augustus 1948, 's-Gravenhage 1987 (Drooglever XIV)
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b i j l a g e n

I

HET AKKOORD VAN LINGGADJATI1

De Nederlandsche en Indonesische delegaties zijn in haar vergadering 
van heden tot overeenstemming gekomen nopens de navolgende ontwerp
overeenkomst, welke zij ten bewijze daarvan in den Nederlandschen en in 
den Indonesischen tekst ieder in drievoud hebben geparafeerd.

Ontwerp-Overeenkomst

De Nederlandsche Regeering, 
ten deze vertegenwoordigd door de Commissie-Generaal,

en
de Regeering van de Republiek Indonesië, 

ten deze vertegenwoordigd door de Indonesische delegatie,

het oprechte verlangen koesterend de goede betrekkingen tusschen de 
volkeren van Nederland en Indonesië te verzekeren in nieuwe vormen van 
vrijwillige samenwerking, welke de beste waarborgen bieden voor een goe
de en krachtige ontwikkeling van beide landen in de toekomst, en die het 
mogelijk maken de relatie tusschen beide volkeren op nieuwe grondslagen 
te vestigen;

spreken het navolgende af en zullen deze overeenkomst op den kortst 
mogelijken termijn aan de goedkeuring van de volksvertegenwoordigingen 
onderwerpen:

Artikel 1

De Nederlandsche regeering erkent de regeering van de Republiek Indo
nesië als de facto uitoefenende het gezag over Java, Madoera en Sumatra. De 
door de geallieerde of Nederlandsche troepen bezette gebieden zullen gelei
delijk, door wederzijdsche samenwerking, in het republikeinsche gebied 
worden ingevoegd. Hiertoe zal aanstonds een aanvang worden gemaakt 
met de noodige maatregelen zoodat, uiterlijk op het tijdstip in artikel 12 ge
noemd, de invoeging zal zijn voltooid.

1 Ontleend aan Handelingen Tweede Kamer 1946-1947, Bijlagen, nr.367.2.

3631



Nederlands-Indië

De Nederlandsche regeering en de regeering van de Republiek werken 
samen tot de spoedige vestiging van een souvereinen, democratischen staat 
op federatieven grondslag, genaamd de Vereenigde Staten van Indonesië.

Artikel 3

De Vereenigde Staten van Indonesië zullen omvatten het geheele grond
gebied van Nederlandsch-Indië, met dien verstande, dat, indien de bevol
king van eenig gebiedsdeel, ook na overleg met de overige gebiedsdeelen, 
langs democratischen weg te kennen geeft niet of nog niet tot de Vereenigde 
Staten van Indonesië te willen toetreden, voor dat gebiedsdeel een bijzonde
re verhouding tot deze Staten en het Koninkrijk der Nederlanden in het le
ven kan worden geroepen.

Artikel 4

1. Samenstellende staten van de Vereenigde Staten van Indonesië zullen 
zijn de Republiek, Borneo en de Groote Oost, onverminderd het recht 
van de bevolking van eenig gebiedsdeel om langs democratischen weg 
te kennen te geven, dat zij haar plaats in de Vereenigde Staten van In
donesië op anderen voet geregeld wenscht te zien.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en in het eerste lid van dit arti
kel, kunnen de Vereenigde Staten van Indonesië een bijzondere rege
ling treffen ten aanzien van het grondgebied van haar hoofdstad.

Artikel 5

1. De Grondwet van de Vereenigde Staten van Indonesië zal worden 
vastgesteld door een constitueerende vergadering, die zal zijn samen
gesteld uit op democratische wijze aangewezen vertegenwoordigers 
van de Republiek en van andere toekomstige deelgenooten der Veree
nigde Staten, met inachtneming van het bepaalde in het volgend lid 
van dit artikel.

2. Partijen zullen in overleg treden omtrent de wijze van deelneming aan 
deze constitueerende vergadering door de Republiek, door de niet tot 
het gezagsgebied van de Republiek behoorende gebiedsdeelen en door 
de niet of onvoldoende vertegenwoordigde bevolkingsgroepen, een en 
ander met inachtneming van de onderscheiden verantwoordelijkheid 
van de Nederlandsche regeering en van de regeering van de Repu
bliek.

Artikel 2
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1. De Nederlandsche regeering en de regeering van de Republiek zullen 
ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van Nederland en 
Indonesië samenwerken tot de vorming van een Nederlandsch-Indo- 
nesische Unie, waardoor het Koninkrijk der Nederlanden, omvattende 
Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curagao, wordt omgezet 
in genoemde Unie, bestaande eenerzijds uit het Koninkrijk der Neder
landen, omvattende Nederland, Suriname en Curagao, en anderzijds 
de Vereenigde Staten van Indonesië.

2. Het vorenstaande laat onverkort de mogelijkheid tot nadere regeling 
van de verhouding tusschen Nederland, Suriname en Curagao.

Artikel 7

1. Ter behartiging van de in het voorgaande artikel genoemde belangen 
zal de Nederlandsch-Indonesische Unie beschikken over eigen orga
nen.

2. Deze organen zullen worden samengesteld door de regeeringen van 
het Koninkrijk der Nederianden en van de Vereenigde Staten van In
donesië, eventueel mede door de volksvertegenwoordigingen dier lan
den.

3. Als gemeenschappelijke belangen zullen worden aangemerkt samen
werking inzake buitenlandsche betrekkingen, defensie en, voorzoover 
noodig, financiën, alsmede nopens onderwerpen van economischen en 
cultureelen aard.

Artikel 8

Aan het hoofd van de Nederlandsch-Indonesische Unie staat de Koning 
der Nederlanden. De besluiten ter behartiging van de gemeenschappelijke 
belangen zullen door de organen der Unie worden genomen in naam des 
Konings.

Artikel 9

Ter behartiging van de belangen van de Vereenigde Staten van Indonesië 
in Nederland en van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië zullen 
door de onderscheiden regeeringen Hooge Commissarissen worden be
noemd.

Artikel 6
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Het Statuut van de Nederlandsch-Indonesische Unie zal voorts onder 
meer bepalingen bevatten over:
a. de verzekering van de rechten van beide partijen jegens elkander en de 

waarborgen voor de nakoming hunner onderlinge verplichtingen;
b. de wederzijdsche uitoefening van het staatsburgerschap door Neder

landsche en Indonesische staatsburgers;
c. een regeling houdende voorziening voor het geval in de organen der 

Unie geen overeenstemming kan worden verkregen;
d. een regeling van de wijze, waarop en de voorwaarden waaronder de 

organen van het Koninkrijk der Nederlanden bijstand zullen verleenen 
aan de Vereenigde Staten van Indonesië, zoolang deze niet of onvol
doende over eigen organen beschikken;

e. de verzekering in beide deelen van de Unie van de fundamenteele 
menschelijke rechten en vrijheden, waarnaar ook het Handvest der 
Vereenigde Naties verwijst.

Artikel 11

1. Het Statuut zal worden ontworpen door een conferentie tusschen ver
tegenwoordigers van het Koninkrijk der Nederlanden en van de toe
komstige Vereenigde Staten van Indonesië.

2. Het Statuut treedt in werking na goedkeuring door de onderscheiden 
volksvertegenwoordigingen.

Artikel 12

De Nederlandsche regeering en de regeering van de Republiek zullen er
naar streven, dat de vestiging van de Vereenigde Staten van Indonesië en 
van de Nederlandsch-Indonesische Unie haar beslag krijgt vóór 1 Januari
1949.

Artikel 13

De Nederlandsche regeering zal onmiddellijk stappen nemen opdat, na 
de totstandkoming van de Nederlandsch-Indonesische Unie, de Vereenigde 
Staten van Indonesië als lid van de organisatie der Vereenigde Naties wor
den toegelaten.

Artikel 10
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De regeering van de Republiek erkent de aanspraken van alle niet-Indo- 
nesiërs op herstel in hun rechten en teruggave van hun goederen, voor zoo
ver deze worden uitgeoefend of zich bevinden in het gebied, waarover zij de 
facto gezag uitoefent. Een gemengde commissie zal worden ingesteld om dit 
herstel of deze teruggave te bewerkstelligen.

Artikel 15

Ten einde de Indische regeering te hervormen op zoodanige wijze, dat zij 
in haar samenstelling en werkwijze zoo goed mogelijk aansluit op de erken
ning van de Republiek en op de ontworpen staatsrechtelijke structuur, zal 
de Nederlandsche regeering bevorderen, dat aanstonds wettelijke maatrege
len worden getroffen om, in afwachting van de totstandkoming der Veree
nigde Staten van Indonesië en der Nederlandsch-Indonesische Unie, de 
staats- en volkenrechtelijke positie van het Koninkrijk der Nederlanden 
daarop te laten aansluiten.

Artikel 16

Aanstonds na het tot stand komen van deze overeenkomst zullen beide 
partijen overgaan tot vermindering van de troepensterkte aan beide zijden. 
Zij zullen in overleg treden omtrent de mate en het tempo van deze vermin
dering en omtrent de samenwerking op militair gebied.

Artikel 17

1. Voor de in deze overeenkomst beoogde samenwerking tusschen de 
Nederlandsche regeering en de regeering der Republiek zal een organi
satie in het leven worden geroepen, bestaande uit een door elk van 
beide regeeringen aan te wijzen delegatie, met een gemeenschappelijk 
secretariaat.

2. De Nederlandsche regeering en de regeering der Republiek zullen alle 
geschillen, welke naar aanleiding van deze overeenkomst mochten rij
zen en die niet door partijen in onderling overleg in een conferentie 
tusschen genoemde delegaties tot een oplossing kunnen worden ge
bracht, door arbitrage doen beslechten. In dat geval zal die conferentie 
worden aangevuld met een door de genoemde delegaties in onderling 
overleg of, mocht dit overleg geen resultaat opleveren, door den Voor
zitter van het Internationale Hof van Justitie te benoemen Voorzitter 
van andere nationaliteit met beslissende stem.

Artikel 14

3635



Nederlands-Indië

Slotbepaling

Deze overeenkomst wordt opgesteld in het Nederlandsch en in het Indo
nesisch. Beide teksten hebben gelijk gezag.

Batavia, 15 November 1946.
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DE "RENVILLE"-STUKKEN

zoals op de vierde bespreking van de Commissie van Goede Diensten met 
betrekking tot de Indonesische kwestie, in opdracht van de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties, met de Nederlandse en de Republikeinse delega
ties aan boord van de USS RENVILLE op 17 januari 1948 tot stand gebracht, 
(in beginsel) aanvaard of aanhoord:

1. Bestandsovereenkomst met toelichting1 (officieel getekend)
2. Brief Republikeinse delegatie met verzoek om uitstel van de bestands- 

datum2 (officieel ingediend)
3. Algemene bepalingen met betrekking tot de bestandsovereenkomst3 

(iofficieel aanvaard)
4. Inleidende order tot staking van de vijandelijkheden, behorend bij de 

bestandsovereenkomst4 (officieel aanvaard)
5. Twaalf principes, vormende een overeengekomen grondslag voor de 

politieke besprekingen5 (officieel bevestigd door ondertekening)
6. Zes additionele beginselen voor de onderhandelingen om te komen tot 

een politieke oplossing6 (eerst door Nederland op 19 januari 1948, vervol
gens door de Republiek op 25 januari 1948 onvoorwaardelijk aanvaard)

7. Statement made by the Committee of Good Offices7 (aanhoord)
8. Additional statement made by the Committee of Good Offices8 (aan

hoord)

II

1 Deze documenten zijn in Nederlandse vertaling door de minister van Buitenlandse 
Zaken bij schrijven van 4 maart 1948 aan de Tweede Kamer aangeboden, zie Han
delingen Tweede Kamer 1947-1948 Bijlagen, nr. 697.8. De documenten waren oor
spronkelijk in de Engelse taal gesteld en als zodanig door de partijen aanvaard, zodat 
de vertalingen in het Nederlands niet officieel waren.

2 Opgenomen als bijlage nr. l,in: P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden be
treffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, dl.XII, 26 november 1947 - 19 
februari 1948, 's-Gravenhage 1985, pp. 558-559, behorend bij nr.279 (Beknopt verslag 
van de vierde bespreking ... op 17 jan.1948).

3 Opgenomen als afzonderlijke bijlagen nrs. 2 en 3, in: Drooglever, Schouten, Officiële 
bescheiden, dl.XII, pp. 849-852

4 A.v.
5 Als aantekening 1.
6 Als aantekening 1.
7 Opgenomen als bijlagen nrs.2 en 3, in: Drooglever, Schouten, Officiële bescheiden, 

dl.XII, pp. 559-560, behorend bij nr.279 (Beknopt verslag van de vierde bespreking ... 
op 17 jan.1948).

8 A.v.

3637



Nederlands-Indië

1. Bestandsovereenkomst tussen de regering van Nederland en de rege
ring van de Republiek Indonesia in vierde bijeenkomst op 17 januari
1948

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de
Republiek Indonesia, die in deze overeenkomst de partijen worden ge
noemd, komen hiermede het volgende overeen:

1. Dat een bevel "staakt het vuren" en "blijft in de bereikte opstellingen" af
zonderlijk en gelijktijdig door beide partijen wordt uitgegeven onmid
dellijk na de ondertekening van deze overeenkomst, aan welk bevel 
binnen 48 uur volledig uitvoering dient te zijn gegeven. Dit bevel zal 
gelden voor de troepen van beide partijen langs de lijnen, welke de 
gebieden begrenzen, die zijn aangeduid in de bekendmaking van de N.-
I. regering van 29 Augustus 1947, welke zullen worden genoemd de sta
tus quo lijn, benevens in de gebieden, omschreven in het volgende ar
tikel.

2. Dat in eerste instantie en als tijdelijke maatregel gedemilitariseerde zo
nes worden ingesteld, welke zich in het algemeen aansluiten aan de bo
vengenoemde status quo lijn; deze zones zullen als regel omvatten de 
gebieden tussen deze status quo lijn en aan de ene zijde de lijn, welke de 
Nederlandse voorposten verbindt, en aan de andere zijde de lijn, welke 
de Republikeinse voorposten verbindt, met dien verstande, dat de ge
middelde diepte van deze beide zones ongeveer gelijk zal zijn.

3. Dat de instelling van deze gedemilitariseerde zones van generlei in
vloed is op de rechten, aanspraken of standpunt van partijen ingevolge 
de resoluties van de Veiligheidsraad van 1, 25 en 26 Augustus 1947 en 
van 1 November 1947.

4. Dat na aanvaarding van het vorengaande door beide partijen de Com
missie haar militaire assistenten ter beschikking van beide partijen zal 
stellen, aan welke assistenten zal worden opgedragen in eerste instantie 
verantwoordelijk te zijn voor de beslissing of enig incident al of niet 
dient te worden onderzocht door de hogere autoriteiten van een van 
beide of van beide partijen.

5. Dat, hangende een politieke overeenkomst, de verantwoordelijkheid 
voor het handhaven van recht en orde en van de veiligheid van lijf en 
goed in de gedemilitariseerde zones zal berusten bij de civiele politie 
der respectieve partijen. (De term civiele politie sluit niet uit het tijdelijk 
gebruik van militair personeel in de functie van civiele politie, met dien 
verstande, dat de politiemacht zal staan onder het burgerlijk bestuur.)
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De militaire assistenten der Commissie zullen beschikbaar zijn voor het 
uitbrengen van adviezen aan de bevoegde autoriteiten van beide partij
en en voor het verrichten van die andere passende diensten, waarom 
zal worden verzocht. Zij zullen o.m.:
a) een beroep doen op politiereserves, gevormd door elke van beide 
partijen in haar gedemilitariseerde zones, ten einde de militaire assis
tenten te doen vergezellen bij hun bemoeiingen en bewegingen in en 
door de betreffende gedemilitariseerde zone. Leden van de politiemacht 
zullen zich niet in en door de gedemilitariseerde zone van de andere 
partij bewegen dan in gezelschap van een militaire assistent van de 
Commissie van Goede Diensten en een lid van de politiemacht der 
andere partij;
b) samenwerking tussen de beide politiemachten bevorderen.

6. Dat handel en verkeer tussen alle gebieden voor zover mogelijk zal 
worden toegestaan; de noodzakelijke beperkingen zullen worden over
eengekomen door beide partijen met de hulp van de Commissie en haar 
vertegenwoordigers, indien nodig.

7. Dat deze overeenkomst zal omvatten de volgende punten, waarover 
door partijen in beginsel reeds overeenstemming was bereikt:
a) het verbieden van sabotage, intimidatie en repressailles en andere 
dergelijke activiteiten, gericht tegen personen, groepen van personen en 
eigendommen, met inbegrip van vernieling van eigendommen, van 
welke aard ook, onverschillig wie daarvan eigenaar is, met gebruik van 
alle hun ten dienste staande middelen;
b) het zich onthouden van radio-uitzendingen of enigerlei andere vorm 
van propaganda, welke ten doel heeft het provoceren of verontrusten 
van militairen en burgers;
c) het instellen van radio-uitzendingen en het nemen van andere maat
regelen, ten einde alle militairen en burgers op de hoogte te stellen met 
de precaire situatie en de noodzaak om de bepalingen, genoemd onder
a) en b), stipt na te komen;
d) het bieden van alle gelegenheid tot waarneming door militaire en 
burgerlijke assistenten, aan de Commissie van Goede Diensten ter be
schikking gesteld;
e) het ogenblikkelijk staken van de publicatie van een dagelijks com
muniqué over de operaties of van enigerlei andere inlichtingen over mi
litaire operaties, tenzij te voren schriftelijk overeengekomen door beide 
partijen, met uitzondering van de wekelijkse publicatie van lijsten van 
personen (met vermelding van naam, identiteitsnummer en huisadres), 
die gesneuveld zijn of die overleden zijn aan verwondingen, bekomen 
in actieve dienst;
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f) het aanvaarden van het principe van vrijlating der gevangenen van 
beide partijen en het aanvangen van besprekingen betreffende een zo 
snel en zo geschikt mogelijke uitvoering daarvan, welke vrijlating in 
principe zal geschieden zonder inachtneming van het aantal gevange
nen aan beide zijden.

8. Dat na aanvaarding van het voorgaande de militaire assistenten der 
Commissie onmiddellijk een onderzoek zullen instellen om te bepalen 
of en waar, in het bijzonder in West-Java, onderdelen van de Republi
keinse strijdkrachten weerstand blijven bieden achter de huidige voor
ste posities der Nederlandse strijdkrachten.
Indien het onderzoek het bestaan van zodanige onderdelen aantoont, 
zullen deze zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen 21 dagen, te
rugtrekken op de wijze, omschreven in het navolgende artikel.

9. Dat alle strijdkrachten van elke van beide partijen in enig gebied, dat als 
gedemilitariseerde zone is aanvaard, of in enig gebied ter andere zijde 
van de gedemilitariseerde zone der andere partij zich, onder waarne
ming van militaire assistenten van de Commissie en met medeneming 
van hun bewapening en oorlogsuitrusting, op vreedzame wijze zullen 
terugtrekken naar het gebied aan de eigen zijde der gedemilitariseerde 
zones.
Beide partijen zeggen toe een snelle en vreedzame evacuatie der be
trokken strijdkrachten te zullen bevorderen.

10. Deze overeenkomst wordt geacht bindend te zijn voor een periode van 
veertien (14) dagen en wordt automatisch verlengd telkenmale met 
veertien (14) dagen, tenzij één van beide partijen de Commissie van 
Goede Diensten en de andere partij er van in kennis stelt, dat zij van 
mening is, dat de bepalingen van het bestand niet worden nagevolgd 
door de andere partij en dat derhalve deze overeenkomst aan het einde 
der lopende veertiendaagse periode dient te worden beëindigd.

ANNEX: Toelichting op de bestandsovereenkomst

1. Met betrekking tot artikel 1 van de hiervorengaande overeenkomst is 
verstaan, dat beide partijen er naar zullen streven de verschillende pun
ten der bestandsovereenkomst onverwijld en met alle haar ten dienste 
staande middelen uit te voeren; evenzeer is verstaan, dat, indien één 
der partijen bijzondere moeilijkheden ondervindt bij het volledig en 
binnen enkele dagen uitvoeren van enige verplichting, haar opgelegd 
bij de bestandsovereenkomst, de termijn van acht en veertig (48) uren,
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gesteld in artikel 1 der overeenkomst, na verwittiging der andere partij, 
zal worden verlengd tot een maximum van twaalf (12) dagen.

2. Met betrekking tot artikel 2 van de hiervorengaande overeenkomst is 
verstaan, dat, indien, zoals verwacht, de uitvoering der bestandsover
eenkomst gestadig verbetert en de algemene toestand zich gunstig blijft 
ontwikkelen, de gedemilitariseerde zones, vanzelfsprekend verder zul
len worden uitgebreid. De quaestie van de uitbreiding van gedemilita
riseerde zones zal op verzoek van één van beide partijen onverwijld 
worden overwogen door de militaire assistenten der Commissie, die, 
handelende volgens het bedoelde in artikel 5, de bevoegde instanties 
zullen adviseren.

3. Met betrekking tot artikel 4 van de hiervorengaande overeenkomst is 
verstaan, dat de militaire assistenten van de Commissie van Goede 
Diensten alle gelegenheid zullen hebben, bij de uitvoering van artikel 4 
van de bestandsovereenkomst te bepalen of enig incident dient te wor
den onderzocht door de hogere autoriteiten van één van beide partijen, 
in welk geval zij vanzelfsprekend tevens de zaak verwijzen naar hun 
principaal, de Commissie van Goede Diensten, wier diensten beschik
baar zullen zijn tot het verlenen van bijstand bij het regelen van ge
schillen tussen partijen met betrekking tot het bestand.
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2. Brief Republikeinse delegatie met verzoek om uitstel van de be- 
standsdatum

Letter received on 17 January 1948 from the chairman of the delegation of the 
Republic of Indonesia (to the chairman of the Delegation of the Kingdom of the 
Netherlands) concerning the extension of the effective date of the truce agreement.

Sir,
I have the honour to refer to the clarification of the Truce Agreement, 

which has been accepted by both parties and which reads as follows:

'lt is understood that the two parties will endeavour to implement the va- 
rious points of the truce agreement without any delay and with all means at 
their disposal, it is equally understood that, should one of the parties meet 
with special difficulties in carrying out fully within a few days any obligation 
imposed upon it by the truce agreement, upon notification to the other party 
the time limit of forty-eight (48) hours provided in the first article of the 
proposals will be extended up to a maximum of twelve (12) days."

Since the Government of the Republic of Indonesia meets with special dif
ficulties in implementing the obligations imposed upon it by the truce agree
ment within the time limit of forty eight (48) hours, the Delegation of the 
Republic of Indonesia notifies the Netherlands Delegation that it desires ex
tension of time provided for in the clarification. This extension of time is un
derstood by the delegation of the Republic of Indonesia to be fourteen (14) 
days (i.e. forty-eight (48) hours plus twelve days).
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3. Algemene bepalingen met betrekking tot de bestandsovereenkomst

A  General.

1. These regulations will be issued at 2100 hours on the day of the signing 
of the truce agreement and will become operative for both parties 
fourteen (14) days thereafter at 2400 hours on that day. At this moment 
all hostilities in the forward areas (see para 8-10 below) shall have defi- 
nitely ceased, with due observance of these regulations and directives.

2. An identically worded regulation will be simultaneously issued by the 
Netherlands and Republican authorities to subordinate commanding 
officers, and through them to all troops,

B. Delineation of Occupied Areas.

3. In Java and Sumatra the territory occupied by Netherlands troops com- 
prises the areas described in the Proclamation of the Lt. Governor Ge
neral of 20 August 1947 as indicated in the annex to this instruction.

4. All areas in Java and Sumatra not specified in the above proclamation 
comprise the areas controlled by Republican troops.

5. The line dividing the territories mentioned in paragraph 3 and 4 will be 
named status quo line and is indicated in the annex to this instruction.

6. Commanding officers will ensure that the above-mentioned line be 
clearly indicated in the field as soon as possible. Further instructions, 
when and if necessary, will be issued by the respective Chiefs of Gen
eral Staff after consultation with the military assistants of the Com
mittee of Good Offices and the Netherlands and Republican military 
authorities.

7. Members of the military forces and police units of both parties are not 
allowed to cross the status quo line except as set out in paragraph 17 be
low. For other traffic across this line see paragraph 20 below.

C. Forward Areas.

8. The forward areas, which will be demilitarized, are the areas situated 
on either side of the status quo line and delimited by the lines connecting 
the respective advance positions (inclusive) (see annex).
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9. In the forward areas it is not allowed:
a) to establish new military positions and/or detachments;
b) to move or to reinforce military positions and/or detachments or to 
extend existing defenses;
c) to prepare or to carry out measures of an offensive nature.

10. Movements of troops in the forward areas will be restricted to a mini
mum e.g. for the maintenance and relief of advance positions. 
Commanding officers will inform the respective Chiefs of General Staff 
at least forty-eight (48) hours before the effectuation of planned reliefs.

D. Demilitarized Zones.

11. The forward areas will be demilitarized and placed under civil control 
within fourteen (14) days.

12. Military personnel will not be allowed in the demilitarized zones. In 
these the maintenance of law, order and security will be carried out by 
civil police forces. The term civil police does not exclude the temporary 
use of military personnel in the capacity of civil police, it being under
stood that the police forces will be under civil control.

13. For the time being the police duties in the Netherlands demilitarized 
zones will be carried out by military personnel who will be wearing an 
orange band with the letters VP (Veiligheidspolitie - Security Police) on 
the left upper arm. For the time being the police duties in the Republi
can demilitarized zones will be carried out by personnel wearing a red 
band white letters PK (Polisi Keamanan)

14. The military VP and PK mentioned in paragraph 13 will be armed in 
such a way that their police function shall be unambiguously clear. Fur
ther instructions to this effect will be issued by the appropriate authori
ties in due course.

15. Orders will be issued by the appropriate military authorities to the VP 
and PK units for the fulfillment of the special police tasks, according to 
the instructions and directives of the appropriate civil authorities.

16. As conditions in the demilitarized zones or in parts thereof permit, the 
VP and PK units referred to in paragraph 13 will be gradually replaced 
by civil police.
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17. Police officers of one party will not move into and throughout the de
militarized zone of the other party unless accompanied by a military as- 
sistant of the Committee of Good Offices and a police officer of that 
other party.

E. Evacuation.

18. Elements of Republican military forces which are still in areas occupied 
by Netherlands troops, will be evacuated to their own territory with 
arms, equipment and warlike stores.

19. These evacuations will be effectuated with the assistance and under the 
supervision of the military assistants of the Committee of Good Offices. 
Further instruction will be issued by the respective Chiefs of General 
Staff after consultation with these assistants and with authorities of the 
other party (see also para. 20).

20. The evacuations will be concluded as quickly as practicable and in any 
case within twenty-one (21) days after the signing of the truce agree
ment.

F. Civil Traffic across the Status Quo Line.

21. Civil traffic across the status quo line will be permitted with due obser- 
vation of the following:
a) Traffic will be confined to routes of communication designated and 
agreed upon by the appropriate authorities of both parties with the as
sistance of the Committee and its representatives if required (see para- 
graphs 25 and 26 below).
b) No traffic will be allowed outside the routes mentioned under (a).
c) Detailed instructions concerning goods and monetary traffic will be 
issued.
d) Persons, goods, etc., Crossing or being conveyed across the status quo 
line will be subject to control and search; this will be carried out in such 
a way as to cause minimum inconvenience and distress.

G. Air Forces.

22. The use of air forces will be confined to the areas occupied or controlled 
by the respective parties.
Air transport flights are not included in the above.
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23. Further detailed regulations will be worked out in consultation with the 
aviation experts of the Committee of Good Offices and the two parties.

H. Naval Forces.

24. Naval bombardments, landings and other hostile naval operations 
against land objectives or bombardment from shore to ship are prohibi- 
ted.

I. Meetings of Local Military Commanders of the Tivo Parties.

25. Meetings of local military commanders of the two parties to discuss the 
measures required for the detailed implementation of this instruction 
will take place as soon as practicable and not later than 5 days after the 
signing of the truce agreement.
They may be accompanied by civil authorities.

26. The places on or near the status quo line where these meetings will take 
place will be announced by the respective Chiefs of General Staff, after 
consultation with the military assistants of the Committee of Good Of
fices and of the other party.
Na mes, ranks and functions of the local commanders concemed will be 
announced at the same time.

J. Additional Regulations.

27. Both parties will give full cooperation to the military assistants of the 
Committee of Good Offices in observing the implementation of truce 
regulations.

28. To that effect they will be informed of local detailed regulations and 
they also will be consulted if the parties cannot reach agreement.

29. Infringements of the terms of the truce will immediately be reported by 
the parties, through their own channels, to
a) the appropriate Chief of Staff,
b) the nearest military assistant(s) of the Committee of Good Offices, or 
to the Committee itself, whichever is the more appropriate.
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4. Inleidende order tot staking van de vijandelijkheden, behorend bij 
de bestandsovereenkomst

Today a truce was signed between the delegations of the Republic of Indo
nesia and the Netherlands on board the U.S.S. Renville. This means that as 
soon as possible all measures will be taken to put an end to all hostilities in 
the most effective way. While awaiting the detailed orders and instructions I 
order you as follows:

(1) Avoid any provocations in whatever form.
(2) Continue to carry out your task for the maintenance of law and order 

in the areas assigned to you.
(3) Defend yourself if attacked.
(4) Avoid all incidents.
(5) Realize that you remain responsible for the safety of life and property.

I expect that you will carry out and see to it that these preliminary orders 
are carried out in the spirit of the truce which has now been signed.
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5. Twaalf principes, vormende een overeengekomen grondslag, voor de 
politieke besprekingen, aanvaard in de vierde bijeenkomst op 17 
januari 1948

De Commissie van Goede Diensten heeft van de Delegatie van het Ko
ninkrijk der Nederlanden en de Delegatie van de Republiek Indonesia verno
men, dat, na ondertekening van de bestandsovereenkomst, haar Regeringen 
de navolgende beginselen aanvaarden als basis voor de politieke besprekin
gen:

1. Dat de Commissie van Goede Diensten haar bijstand zal blijven verle
nen ten behoeve van het uitwerken en ondertekenen van een overeen
komst tot regeling van het politiek geschil met betrekking tot de eilan
den Java, Sumatra en Madoera, welke zal zijn gebaseerd op de beginse
len, welke ten grondslag liggen aan de overeenkomst van Linggadjati.

2. Het is wel te verstaan, dat geen van beide partijen het recht heeft de 
vrije uiting van volksbewegingen, gericht op politieke organisatievor
men, welke in overeenstemming zijn met de beginselen van de Over
eenkomst van Linggadjati, te onderdrukken. Voorts is wel te verstaan, 
dat beide partijen de vrijheid van vergadering en van meningsuiting te 
allen tijde zullen verzekeren, met dien verstande, dat deze verzekering 
niet mag worden uitgelegd als mede betrekking hebbende op het be
pleiten van geweld of vergeldingsmaatregelen.

3. Er is wel te verstaan, dat beslissingen betreffende wijziging in de be
stuursvorm van gebieden slechts mogen worden genomen met volledi
ge en vrijwillige instemming van de bevolking van deze gebieden en op 
een tijdstip, waarop de veiligheid en vrijheid van dwang van deze be
volking zullen zijn verzekerd.

4. Dat van het ondertekenen van de politieke overeenkomst af zal worden 
voorzien in de geleidelijke vermindering van de strijdmacht der beide 
partijen.

5. Dat zo spoedig mogelijk na het ondertekenen der bestandsovereen
komst economische activiteit, handel, vervoer en verbindingen worden 
hersteld door samenwerking van beide partijen, waarbij in acht geno
men dienen te worden de belangen van alle samenstellende delen van 
Indonesië.
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6. Dat zal worden voorzien in een passende periode van ten minste zes 
maanden en ten hoogste een jaar na ondertekening der overeenkomst, 
gedurende welke tijd de bespreking en overweging van belangrijke 
problemen zonder dwang en vrijelijk zullen worden voortgezet.
Aan het einde van deze periode zullen vrije verkiezingen worden ge
houden tot zelfbepaling door het volk van zijn politieke verhouding tot 
de Verenigde Staten van Indonesië.

7. Dat langs democratische weg een constituerende vergadering zal wor
den gekozen, die een grondwet zal ontwerpen voor de Verenigde Sta
ten van Indonesië.

8. Er is wel te verstaan, dat, indien na ondertekening van de overeen
komst, bedoeld in het eerste lid, één van beide partijen de Verenigde 
Naties zou verzoeken een orgaan ter beschikking te stellen, ten einde de 
toestand waar te nemen op enig tijdstip vóór dat, waarop de souverei- 
niteit door de Nederlandse Regering wordt overgedragen aan de Rege
ring der Verenigde Staten van Indonesië, de andere partij dit verzoek in 
ernstige overweging zal nemen.

De volgende vier beginselen zijn ontleend aan de overeenkomst van 
Linggadjati:

9. Onafhankelijkheid voor de volkeren van Indonesië.

10. Samenwerking tussen de volkeren van Nederland en Indonesië.

11. Een souvereine Staat op federale grondslag met een Grondwet, welke 
langs democratische weg tot stand gebracht zal worden.

12. Een Unie tussen de Verenigde Staten van Indonesië en andere delen 
van het Koninkrijk der Nederlanden onder de Koning der Nederlan
den.

Bevestigd voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, 

w.g. ABDULKADIR WIDJOJOATMODJO, 

voorzitter der Delegatie.

Bevestigd voor de Regering der Republiek Indonesia, 

w.g. AMIR SJARIFUDDIN, voorzitter der Delegatie.
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Ondergetekenden, vertegenwoordigers der Commissie van Goede Dien
sten met betrekking tot de Indonesische Quaestie van de Veiligheidsraad der 
Verenigde Naties en Secretaris der Commissie, verklaren, dat heden, 17 Ja
nuari 1948, aan boord van het U.S.S. "Renville" de bovengenoemde principes 
zijn aanvaard als basis voor de politieke besprekingen.

Voorzitter:

w.g. Mr. JUSTICE RICHARD C. KIRBY (Australië)

Vertegenwoordigers:

w.g. Mr. PAUL VAN ZEELAND (Belgium).
Dr. FRANK P. GRAHAM (United States).

Secretaris:

w.g. Mr. T. G. NARAYANAN.
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6. Zes additionele beginselen voor de onderhandelingen om te komen 
tot een politieke oplossing, voorgesteld door de Commissie van Goe
de Diensten op de vierde vergadering op 17 januari 1948

De Commissie van Goede Diensten is van mening, dat de volgende begin
selen onder meer een basis vormen voor de onderhandelingen om te komen 
tot een politieke oplossing:

1. De souvereiniteit over geheel Nederlandsch-Indië is en blijft berusten 
bij het Koninkrijk der Nederlanden totdat, na een bepaald tijdvak, het 
Koninkrijk der Nederlanden zijn souvereiniteit overdraagt aan de Ver
enigde Staten van Indonesië. Vóór de afloop van een zodanig tijdvak 
kan het Koninkrijk der Nederlanden daarvoor in aanmerking komende 
rechten, plichten en verantwoordelijkheden toekennen aan een voorlo
pige federale regering van de gebieden van de toekomstige Verenigde 
Staten van Indonesië. De Verenigde Staten van Indonesië zullen, na hun 
totstandkoming, vormen een souvereine en onafhankelijke Staat, ge
lijkgerechtigd deelgenootschap met het Koninkrijk der Nederlanden, 
verbonden in een Nederlands-Indonesische Unie, aan het hoofd waar
van staat de Koning der Nederlanden. De status van de Republiek In
donesia zal zijn die van een deelstaat van de Verenigde Staten van In
donesië.

2. In enige voorlopige federale regering, ingesteld alvorens de constitutie 
van de toekomstige Verenigde Staten van Indonesië is geratificeerd, 
zullen aan alle staten redelijke vertegenwoordiging worden aangebo
den.

3. Vóór de ontbinding der Commissie van Goede Diensten kan elk der 
beide partijen verzoeken, dat de diensten der Commissie worden 
voortgezet tot bijstand bij het regelen van eventuele geschillen tussen 
beide partijen in de interimperiode met betrekking tot de politieke over
eenkomst. De andere partij zal zich tegen een zodanig verzoek niet 
verzetten; dit verzoek zal alsdan worden voorgelegd aan de Veilig
heidsraad der Verenigde Naties door de Nederlandse Regering.

4. Binnen een tijdvak van niet minder dan zes maanden en niet meer dan 
een jaar na de ondertekening van deze overeenkomst zal een plebisciet 
worden gehouden om te bepalen of de bevolking van de verschillende 
gebieden op Java, Madoera en Sumatra wenst, dat hun gebied deel zal 
uitmaken van de Republiek Indonesia of van een andere staat binnen 
de Verenigde Staten van Indonesië. Indien één van beide partijen over
eenkomstig het gestelde sub 3 een daartoe strekkend verzoek heeft in-
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gediend, zal dit plebisciet worden gehouden onder waarneming door 
de Commissie van Goede Diensten.
Partijen kunnen overeenkomen, dat in plaats van een plebisciet een me
thode zal worden gevolgd voor het vaststellen van de wensen der be
volking.

5. Nadat volgens de procedure, omschreven sub 4, de begrenzing der sta
ten is vastgesteld, zal een constituerende vergadering worden bijeenge
roepen langs democratische weg om de Grondwet van de Verenigde 
Staten van Indonesië te ontwerpen. De Vertegenwoordiging der ver
schillende staten in de constituerende vergadering zal zijn evenredig 
aan het bevolkingsaantal.

6. Indien enige staat besluit de Grondwet niet te ratificeren en overeen
komstig het aan de artikelen 3 en 4 van de overeenkomst van Lingga
djati ten grondslag liggende beginsel een bijzondere betrekking tot de 
Verenigde Staten van Indonesië en tot het Koninkrijk der Nederlanden 
wenst te bedingen, zal geen van beide partijen zich daartegen verzetten.
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7. Statement made by the Committee of Good Offices at the fourth 
meeting on 17 January 1948

1. Referring to the relation between the Netherlands truce proposals (S/ 
10/Conf. 2 /2 ) and statement of political principles (S/A C.IO /Conf. 
2 /3), the Committee of Good Offices understands that the parties, while 
reserving fully their legal interpretations of the stipulations of the reso- 
lutions of the Sucurity Council, shall be commited to the twelve 
political principles, at the very moment the truce agreement is signed, 
so that in fact the very signature of the truce agreement will have 
created de facto an integrating link between the truce agreement and 
these political principles.

2. It is the understanding of the Committee of Good Offices that the even- 
tual acceptance by the parties of the six political principles (S/AC. 10/ 
Conf. 2 /4 ) presented by the Committee at the fourth plenary meeting 
on 17 January, can in no way change or modify the status of the parties, 
particularly in relation to the Security Council.

3. The Committee of Good Offices, being mindful of the necessity for the 
establishment and maintenance of a good atmosphere for the continu- 
ance of substantive discussions, and being mindful also of the necessity 
for a full understanding by the Indonesian peoples of the steps taken by 
the parties and the Committee of Good Offices in relation to the Indone
sian question, earnestly suggests to the parties:
That the Committee of Good Offices assist the parties and the peoples 
of Indonesia by using all available means, such as radio, newspapers, 
speeches and the like, to inform and keep informed these peoples, 
whether in Republican-controlled or Netherlands-controlled territories 
or the demilitarized zones, of all matters relating to a favourable settle- 
ment of the Indonesian question, and in particular of:
a) the terms and purport of the truce agreement;
b) the political principles now, or from time to time agreed upon.

4 It is the understanding of the Committee that provision 7e of the truce 
agreement, prohibiting inter alia, reprisals and violences against indivi- 
duals or groups of individuals, is a fundamental one for both parties. 
As such, it should not only cover the period of the political discussions, 
but also lead to a clause in the political agreement. As such, it should 
include a general political amnesty which would apply to all citizens, in 
particular to soldiers and ex-soldiers, or civil-servants and ex-civil ser- 
vants of both parties.
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5. Among other points to be raised in the political discussions following 
the implementation of the truce, the Committee wishes to bring to the 
earnest attention of the parties two points which should in its opinion 
be examined forthwith:
a) provision concerning the status and the eventual employment of civil 
servants of both parties, who are at the present time in or out of service; 
and live in territories of which the organization will be discussed 
between the parties;
b) provisions of a practical character intended to implement paragraph 
6 of the truce agreement and paragraph 5 of the political principles, con- 
cerned with the restoration of normal economic intercourse.
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8. Additional statement made by the Committee of Good Offices at the 
fourth meeting on 17 January 1948

1. The truce agreement having been signed, the Committee of Good Offi
ces calls the attention of the Netherlands authorities to the desirability 
of allowing Republican representatives to accompany the Committee's 
military assistants, not only within the demilitarized zones, but also 
outside of them, under the same conditions, in order to implement 
more rapidly and more easily the movements of troops and equipment 
referred to in paragraphs 8 and 9 of the truce agreement.

2. The Committee understands that in the first instance and for the time 
being the Netherlands Indies Government is willing, without prejudice, 
to admit three Republican officers into areas controlled by Netherlands 
forces with the sole objective of accompanying the military assistants of 
the Committee of Good Offices. The task of these Republican officers 
will be exclusively to assist the military assistants and the responsible 
Netherlands officers to prepare the evacuation of such elements of the 
Republican military forces as continue to offer resistance behind the 
present forward positions of the Netherlands forces.
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a. HOOFDEN DER DEPARTEMENTEN VAN ALGEMEEN BESTUUR 

Eerste kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948

III

Minister-president
- tevens minister van Algemene 
Zaken (wederom ingesteld bij 
besluit van 11 oktober 1947, Stbl. 
nr. H. 346)
Buitenlandse Zaken

Justitie

Binnenlandse Zaken

Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen
Financiën
Oorlog
Marine

Verkeer (en Waterstaat, sedert 
28 februari 1947)
Openbare Werken en Wederopbouw 
(Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
sedert 28 februari 1947)

Dr. L.J.M. Beel
idem, vanaf 11 oktober 1947 
KVP

Mr. C.G.W.H. baron van 
Boetzelaer van Oosterhout 
Mr. J.H. van Maarseveen
KVP
Dr. L.J.M. Beel
tot 15 september 1947 
KVP
Mr.dr. P.J. Witteman
vanaf 15 september 1947 
KVP
Dr. J.J. Gielen
KVP
Dr. P. Lieftinck PvdA 
A.H.J.L. Fiévez KVP 
A.H.J.L. Fiévez, a.i. 
tot 7 augustus 1946 
KVP
J.J.A. Schagen van Leeuwen
vanaf 7 augustus tot 25 novem
ber 1947
(Reden aftreden: oneens met het 
regeringsbeleid inzake Indonesische 
kwestie).
A.H.J.L. Fiévez, a.i., 
vanaf 25 november 1947 
KVP
Ir. H. Vos
PvdA
Dr.ir. J.A. Ringers
tot 15 november 1946 
(Reden aftreden: oneens met het 
regeringsbeleid inzake Indonesische 
kwestie)
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Economische Zaken

Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening 
Sociale Zaken

Overzeese Gebiedsdelen

Zonder Portefeuille

Ir. H. Vos, a.i.,
15 november 1946 tot 28 febr. 1947
PvdA
L. Neher,
28 februari 1947 tot 1 maart 1948 
PvdA
(Reden aftreden: benoeming tot 
Gedelegeerde van het Opper
bestuur in Indonesië).
Mr. J. in 't Veld 
vanaf 1 maart 1948 
PvdA
Dr. G.W.M. Huysmans
tot 14 januari 1948 
KVP
(Reden aftreden: gezondheids
redenen)
S.L. Mansholt, a.i.,
14 jan. 1948 tot 21 jan. 1948 
PvdA
Prof.dr. J.R.M. van den Brink
vanaf 21 januari 1948 
KVP
S.L. Mansholt
PvdA 
W. Drees
PvdA
Mr. J.A. Jonkman
PvdA
Mr. E.N. van Kleffens
tot 1 juli 1947
(Benoemd tot ambassadeur te 
W ashington)
Belast met V.N.-zaken, in het bij
zonder de vertegenwoordiging 
van Nederland in de Veiligheids
raad van de V.N.
L. Götzen
vanaf 10 november 1947 
Belast met de financieel-economi
sche vraagstukken op het departe
ment van Overzeese Gebieds
delen
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b. NAAMLIJST VAN DE LEDEN VAN DE STATEN-GENERAAL
1946-1948 

(indeling naar fractiegrootte)

Eerste Kamer

voorzitter: Prof.mr.dr. R. Kranenburg, sedert 18 juli 1946

Katholieke Volks-Partij: (17 zetels)
* Prof.dr. J.A.J. Barge 

Mr.dr. B.M. Berger
* Prof.dr. J.R.M. van den Brink, tot 21 januari 1948
* A.C. de Bruyn
* Mr. C.H.J.A. Janssen de Limpens 

P.A. Kerstens
Mr. H.A.M.T. Kolfschoten 
Ir. E.H.A. Kraayvanger

* Mr. G.C.J.D. Kropman, fractievoorzitter 
H.M. van Lieshout, sedert 6 augustus 1946

* Mr. J.C.A.M. de Mortel, tot en met 21 december 1947 (overleden)
* H.C. Nijkamp 

Mr.Dr. J.W. Schneider 
Mr.A.M.C.J. Steinkühler 
Dr. H.J.J. van Velthoven
Ir. H.J.M. Verhey, sedert 18 februari 1948 
H.F.M. baron Van Voorst tot Voorst 
Mr. Th.R.J. Wijers, sedert 4 februari 1948

* Ir. F.C.M. Wijffels

Partij van de Arbeid: (14 zetels)
Mr.Dr. E. Brongersma

* Mr. J. Cramer
* Prof.Dr. N.A. Donkersloot

H.J. de Dreu, sedert 19 februari 1947
Mr. G.J. van Heuven Goedhart, sedert 22 oktober 1947
J.L. Hoogland

* J. van de Kieft, fractievoorzitter sedert 19 maart 1947 
A. Kievit, sedert 14 april 1948
J.J. Kramer

* Prof.Mr.Dr. R. Kranenburg 
H. Oosterhuis

* M.A. Reinalda, tot 19 maart 1947 lid en fractievoorziter
* Mevr.Mr. A.E. Ribbius Peletier, tot 17 januari 1947.
* Mr. N. Stufkens, tot 9 september 1947 

Mevr.Mr. M. Tjeenk Willink
* Mr.Dr. J. in 't Veld, tot 3 maart 1948
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* Dr. F. Wibaut, sedert 6 mei 1947
* C. Woudenberg

Anti-Revolutionaire Partij: (7 zetels)
H. Algra

* Prof.Mr.Dr. A. Anema, fractievoorzitter
* Jhr.Mr. H.A.M. van Asch van Wijk, tot en met 9 maart 1947 

(overleden)
* Mr.Dr. E.J. Beumer, tot en met 5 oktober 1946 (overleden)

A.W. Biewenga Wzn., sedert 7 november 1946
J. Hommes, sedert 4 juni 1947 
Mr.Dr. W. Rip 
J. Schipper

* Prof.Dr. R.H. Woltjer

Christelijk-Historische Unie: (5 zetels)
* Mr.Dr. G. Kolff
* Mr. R. Pollema, fractievoorzitter 

J. Reijers
Mr. G. Vixseboxse

* Prof.Dr. J. de Zwaan

Communistische Partij Nederland: (4 zetels)
J. Brandenburg 
J.H. Hermans

* A.J. Koejemans, tot 24 februari 1948 lid, tevens fractievoorzitter 
J. van Santen
J.P. Schalker, sedert 13 juli 1948

Partij van de Vrijheid/Volkspartij voor Vrijheid en Democratie: (3 
zetels)
Prof.Mr.Dr. A.N. Molenaar, fractievoorzitter

* Mr. D.U. Stikker
R. Zegering Hadders
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Tweede Kamer

Voorzitter: Mr. J.R.H. van Schaik, sedert 11 november 1937

Katholieke Volkspartij: (32 zetels)
* W.J. Andriessen
* Mr. F.JH.H. Bachg

Dr. L.J.M. Beel, tot 3 juli 1946 
H.M.J. Dassen
Mr. W.H.J. Derks, sedert 16 augustus 1946

* Dr.Ir. W.J. Droesen
B.A.A. Engelbertink, sedert 30 oktober 1946

* J. Groen Azn.
Th.S.J. Hooij 
Th.D.J.M. Koersen

* Dr. W.L.P.M. de Kort
* Mr.Dr. L.G. Kortenhorst 

Dr. A.M. Lucas
* Mr. J.H. van Maarseveen, tot 4 juli 1946 

J.H. Maenen
C.G. Matser, tot 20 oktober 1946

* Mr.Dr. A.J.J.M. Mes, sedert 30 oktober 1946
* Dr. Chr. J.M. Mol 

J.M. Peters
* M.J.M. van Poll, tot 11 september 1946 

Mr. C.P.M. Romme, fractievoorzitter
* Mr. E.G.M. Roolvink
* Jhr.Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbrouck 

Mr. E.M.J.A. Sassen
* Mr. J.R.H. van Schaik

N. Schuurmans, van 30 oktober 1946 tot 7 december 1946
* P.J.S. Serrarens

F.J.M. Smits van Oijen, tot 5 december 1947
* W. Steinmetz
* Dr. J.G. Stokman, o.f.m.

Mr. J.C.M. Sweens, sedert 23 december 1947
* Mr. F.G.C.J.M. Teulings
* Mevr. J.C.H.H. de Vink, sedert 18 september 1947

F. van Vliet
* M.P. van der Weijden
* J.J.W. IJsselmuiden, sedert 23 juli 1946

H.H. van der Zanden, sedert 16 augustus 1946 
J.M. Zegers

Partij van de Arbeid: (29 zetels)
* H.J. van den Bom
* R. van der Brug
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Mr. J.A.W. Burger 
J.C. Deering, sedert 23 juli 1946 
Mr. L.A. Donker 
W. Drees, tot 5 juli 1946
F.J. Goedhart, sedert 8 oktober 1946
Jhr.Mr.Dr. M. van der Goes van Naters, fractievoorzitter
Mr. C.J.A.M. ten Hagen
H.J. Hofstra, sedert 30 oktober 1946
Mr.Dr. A.M. Joekes
E. Kupers
Dr. G. van der Leeuw, tot 10 juli 1946 
Mr.Dr. P. Lieftinck, tot 9 juli 1946
C.J. van Lienden
Dr. J.H.A. Logemann, tot 8 oktober 1947
S.L. Mansholt, tot 19 juli 1946
Drs. G.M. Nederhorst, sedert 16 augustus 1946
L.N. Palar, tot 22 juli 1947
Mr. J. le Poole, sedert 5 november 1947
Ir. S.A. Posthumus
G.J.N.M. Ruygers, sedert 25 juli 1946 
J.H. Scheps
Dr.Ir. W. Schermerhorn, tot 10 september 1946 
J. Schilthuis
H. van Sleen
J.E. Stokvis, tot 16 oktober 1946
Mr. N. Stufkens, sedert 10 september 1947
J.G. Suurhoff, sedert 24 oktober 1946
Mevr.Mr. N.S.C. Tendeloo
W. Thomassen, sedert 31 juli 1946
J. Tuin
E.A. Vermeer
Dr.Ir. A. Vondeling, sedert 25 juli 1946 
J.J. Vorrink
Ir. H. Vos, tot 10 juli 1946 
Mr. G.E. van Walsum 
J.M. Willems
Dr. L.J. Zimmerman, tot 10 oktober 1946

An.ti-Revolutiona.ire Partij: (13 zetels)
Mr. J. Algra
Dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot
J. Fokkema
Chr. van den Heuvel
H.J.W.A. Meijerink
Mr. A.B. Roosjen
J. Schouten, fractievoorzitter
C. Smeenk
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A. Stapelkamp
* Mr.Dr. J. Terpstra 

Mr.Dr. E.P. Verkerk
* Mr.Dr. J.A. de Wilde
* C. van der Zaal

Communistische Partij Nederland: (10 zetels)
* C. Borst
* S. de Groot 

J. Haken
J. Hoogcarspel 
A.C. Koenen
Mevr. W. van den Muijzenberg-Willemse 
A.D. Schoonenberg 
J.H.C. Spijkers 
Mr.Dr. B.J. Stokvis

* G. Wagenaar, fractievoorzitter

Christelijk-Historische Unie: (8 zetels)
Mr. H.K.J. Beernink

* Mr. W.F.E. baron Van der Feltz
H. Kikkert

* Tj. Krol
* J. de Ruiter
* Mr.Dr. J.J.R. Schmal
* H.W. Tilanus, fractievoorzitter
* Jkvr. Mr. C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen

Partij van de Vrijheid/Volkspartij voor Vrijheid en Democratie: (6 
zetels)

* Dr. S.E.B. Bierema, fractievoorzitter 
Mevr. A. Fortanier-de Wit
Dr.Ir. A.H.W. Hacke
F. den Hartog

* Drs. H.A. Korthals 
Mr. G. Vonk

Staatkundig-Gereformeerde Partij: (2 zetels)
Ir. C.N. van Dis

* P. Zandt, fractievoorzitter

*= maakte deel uit van de Voorlopige Staten-Generaal.
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Het "naakte" Linggadjati, het "aangeklede Linggadjati" of het "werkelijke 
Linggadjati": het zijn de termen die in de eerste paragraaf van het hoofdstuk 
Nederlands-Indië van de parlementaire geschiedenis van de periode van het 
kabinet-Beel 1946-1948, getiteld Van de instelling van de Commissie-Generaal tot 
en met het Akkoord van Linggadjati, hun verklaring vinden. Bij het aantreden 
van dit kabinet was de stand van zaken met betrekking tot de Indonesische 
kwestie als volgt: de koninklijke rede van 7 december 1942 had herstructure
ring van het rijksverband op basis van deelgenootschap en vrijwilligheid toe
gezegd; na de capitulatie door Japan was op 17 augustus 1945 de Republiek 
Indonesia uitgeroepen; de Britse strijdkrachten hadden namens de geallieer
den de Indische boedel uit de Japanse nalatenschap overgenomen; het kabi- 
net-Schermerhorn-Drees had de nodige pogingen in het werk gesteld om in 
Indië voet aan de grond te krijgen en het bewind van de Britten over te ne
men, waarvoor nadere plannen over de toekomst van Indonesië en contacten 
met de nieuwe Republiek noodzakelijk waren geweest. De Nederlandse re
gering had getracht een model te vinden dat zou aansluiten op de in Neder
land gaandeweg gegroeide consensus tussen links en de katholieken voor 
een nieuwe rijksstructuur conform de koninklijke rede. Die consensus kwam 
neer op de toekenning van de autonomie voor interne aangelegenheden aan 
een Gemenebest Indonesië, met de Republiek - hoogstens Java en Madoera 
omvattend - als deelstaat. Dat Gemenebest Indonesië, dat lid zou worden 
van de V.N. en verbonden zou blijven met de overige rijksdelen in Europa en 
de West, zou na enige tijd zelf de eigen toekomst mogen bepalen (regerings
verklaring van 10 februari en 2 mei 1946). Weliswaar werd aldus vooruitge
lopen op hetgeen de in het vooruitzicht gestelde rijksconferentie met alle be
trokkenen over de nieuwe rechtsorde van het Rijk moest beslissen, maar de 
regering was zich er van bewust dat het gematigde deel van de Republiek 
moest worden gewonnen voor de Nederlandse aanpak en tegelijkertijd de 
Britten moesten worden overtuigd van de juistheid ervan met het oog op de 
toelating van de Nederlandse gezagstroepen in Indië. Kon het Labour-be- 
wind in Engeland nog wel begrip opbrengen voor de voorstellen van juist 
déze regering in Nederland met alle door Nederland gewenste gevolgen van 
dien, aan republikeinse kant was de manoeuvreerruimte van de sociaalde
mocratische premier Sjahrir beperkt. Op de conferentie van het Nederlands 
gezag met vertegenwoordigers van de Republiek in het St. Hubertusslot op 
de Hoge Veluwe in april 1946 zou dan ook blijken dat de Republiek wel wat 
meer voorstond dan- de positie van een tot Java en Madoera beperkte deel
staat in een hoogstens autonoom (niet werkelijk soeverein) Indonesië, terwijl

Par. I

3663



Nederlands-Indië

de Nederlanders in het zicht van de verkiezingen zich geen initiatieven 
meenden te kunnen permitteren. Het debat in de Tweede Kamer over de re
geringsverklaring na afloop van deze conferentie had het beperkte politieke 
draagvlak voor de zeer voorzichtige Indië-politiek van de regering beves
tigd: de motie van het KVP-Kamerlid Van Poll - die de autonomie van Indo
nesië, het overleg met de Buitengewesten (niet-republikeinse gebieden), de 
mogelijkheid van de republikeinse vorm voor het inwendig bestel voor het 
geheel of delen van Indonesië en de prioriteit van de invrijheidstelling van 
nog vastgehouden Nederlandse onderdanen vastlegde en opriep de bespre
kingen in deze zin voort te zetten - kreeg immers op 7 mei 1946 slechts de 
steun van de fracties van de KVP, de PvdA en de CPN in de Tweede Kamer. 
De rest van het politieke spectrum - de protestants-christelijke partijen (ARP, 
CHU, SGP) en de liberalen (PvdV) - waren tegen. De oppositie tegen het In
dië-beleid van de regering wenste dat niet toegegeven werd aan de revolu
tionaire Republiek, die beschouwd werd als een Japanse creatie.

In de partijprogramma's en de toelichtingen van de politici bij gelegenheid 
van de verkiezingen van 1946 klonk deze verdeeldheid over de aanpak van 
de Indonesische kwestie door, waarbij onder de voorstanders van de motie- 
Van Poll nog de nodige nuances moesten worden onderscheiden. KVP en 
PvdA hadden ten gevolge van het overleg voor een gemeenschappelijk pro
gramma een gelijkluidende wens, namelijk de liquidatie van de koloniale 
verhoudingen en een staatkundige hervorming conform de koninklijke rede 
van 1942, waarbij de PvdA in haar program de nadruk wist te leggen op de 
erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van de bevolking overzee. De CPN 
legde de nadruk op de zelfstandigheid van Indonesië en de vrijwilligheid in 
de toekomstige band tussen Indonesië en Nederland, waarbij zeker geen 
troepen zonder hun toestemming naar Indië konden worden gezonden. De 
CPN had zich dan ook tegen wijziging van de Grondwet, die bij deze verkie
zingen aan de orde was en waardoor dienstplichtigen zonder hun toestem
ming naar het gebied van het Rijk buiten Europa konden worden gezonden, 
verzet en zou dat blijven doen. Voor het rechterdeel van de politiek stond het 
herstel van het gezag en de rechtsstaat - in antwoord ook op de chaos in In
dië - met de eenheid van het Rijk voorop en werd voor Indië zelf alleen de 
autonomie bespreekbaar geacht. Formateur dr. L.J.M. Beel (KVP) heeft in zijn 
Proeve van een regeringsprogram van 17 juni 1946 slechts enkele hoofdlijnen 
voor het beleid inzake Indonesië aangegeven, waarbij hij in hoofdzaak aan
sloot op de motie-Van Poll. Vastgelegd werd dat het gezagsapparaat in Indo
nesië diende te worden opgebouwd ten behoeve van het herstel van de orde 
en het scheppen van de voorwaarden voor een nieuwe rechtsorde. KVP en 
PvdA vonden elkaar op deze vage uitgangspunten, die voor de andere bij de 
formatie benaderde politieke groeperingen de voornaamste reden vormden 
om voor de oppositie te kiezen. Overleg in Londen op 22 juni 1946 tussen 
formateur Beel, de belangrijkste persoon van het beoogde team PvdA-minis- 
ters, minister van Sociale Zaken W. Drees, en enkele Nederlandse topdiplo-
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maten (oud-Gouverneur-Generaal Van Starkenborgh, ambassadeur in Parijs; 
minister Zonder Portefeuille en vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad 
van de V.N. Van Kleffens, New York; Michiels van Verduynen, ambassadeur 
in Londen) had niet geleid tot de keuze voor een internationale aanpak, zoals 
die door de diplomaten was bepleit. De beide regeringspartners werden het 
er in het kader van de nationale aanpak over eens dat een Commissie-Gene- 
raal naar Nederlands-Indië zou worden gezonden om de onderhandelingen 
over de nieuwe rechtsorde te voeren. Het was nu aan het parlementaire 
KVP-PvdA kabinet-Beel om met de niet-republikeinse gewesten - naar de 
opdracht van de motie-Van Poll - overleg te voeren en met de Republiek tot 
overeenstemming te komen, opdat uitvoering zou kunnen worden gegeven 
aan de opdracht van de koninklijke rede uit 1942: de omvorming van het ko
ninkrijk. Gegeven de uitgangspunten en de opstelling van de Republiek in 
het eerste jaar na de oorlog, was het te voorzien dat het moeilijk zou zijn met 
de Republiek tot een op de Nederlandse wensen toegesneden vorm van 
overeenstemming te komen en vervolgens gemaakte afspraken tot uitvoe
ring te doen komen. De wijze waarop Nederland en de Republiek hiermee in 
de periode-Beel hebben geworsteld, vormt de eigenlijke achtergrond van de 
parlementaire geschiedenis in dit hoofdstuk. In deze eerste paragraaf staat 
de aanloop tot en de politiek-parlementaire verwerking van het Akkoord 
van Linggadjati tussen Nederland en de Republiek Indonesia van 15 novem
ber 1946, het beslissende en helaas verspeelde moment in de relatie tussen de 
twee partijen, centraal.

Wie de biografische notities van de drie belangrijkste personen in de Indo
nesische kwestie bij het aantreden van het kabinet-Beel in deze paragraaf 
raadpleegt, te weten de Nederlandse minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
mr. J.A. Jonkman (PvdA), de landvoogd in Batavia, luitenant-gouverneur-ge- 
neraal dr. H.J. van Mook en de socialistische minister-president van de Re
publiek Indonesia, Soetan Sjahrir, heeft moeite te begrijpen dat het toch niet 
gelukt is de kloof tussen Nederland en de Republiek te dichten. Jonkman en 
Van Mook kenden elkaar immers van de groepering rond het vooroorlogse 
in Indië verschenen blad De Stuw, waarin gepleit werd voor de ontwikkeling 
van Nederlands-Indië tot een gemenebest dat een gelijkwaardige en blijven
de partner zou zijn van Nederland. Sjahrir mocht dan wel vanwege zijn na
tionalistische pleidooien op last van het vooroorlogse gezag in Indië geïnter
neerd zijn geweest, hij was zeker geen extremist en bereid met het Neder
lands gezag tot een akkoord te komen. Voeg daarbij de ploeg Nederlandse 
onderhandelaars, die aangevoerd zou worden door de afgetreden premier 
prof. dr. ir. W. Schermerhorn (PvdA), dan was er personeel in ieder geval 
een goed uitgangspunt om de Indonesische kwestie in der minne te kunnen 
oplossen.

De wetgeving tot instelling van de Commissie-Generaal (CG) voor Neder- 
lands-Indië, waarvan het voorzitterschap door Schermerhorn zoals afgespro
ken bij de kabinetsformatie zou worden bekleed, vormde de eerste belang-
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rijke stap van het kabinet-Beel in de Indonesische kwestie. In de regerings
verklaring had Beel op 5 juli 1946 de instelling van dit bestuursorgaan aange- 
kondigd. Het debat in de Tweede Kamer na deze aankondiging liet al de po
litieke verdeeldheid zien, die instelling en werk van de CG zou blijven bege
leiden. De machtige voorzitter van de grootste fractie in de Tweede Kamer, 
mr. C.P.M. Romme (KVP), liet weten dat de duurzame band tussen Indone
sië en Nederland in het regeringsbeleid voorop diende te staan en dat de 
door de regering voorgestane vredelievende bedoelingen het herstel van de 
orde in Indië dienden in te sluiten. Jhr. mr. M. van der Goes van Naters, frac
tievoorzitter van de PvdA, was veel meer geneigd de regering en derhalve 
ook de onderhandelaars de nodige ruimte te geven om nieuwe wegen te zoe
ken. Het rechterdeel van de oppositie (ARP, CHU, SGP, PvdV) legde de na
druk op het herstel van de orde in Indië. J. Schouten (ARP) en H.W. Tilanus 
(CHU) waarschuwden er op voorhand tegen om oud-premier Schermerhorn 
met de onderhandelingen in Indië te belasten. De communisten zagen bij 
monde van G. Wagenaar, gezien de voorgenomen uitzending van Neder
landse strijdkrachten naar Indië, een koloniale politiek gerealiseerd. Gezien 
deze uitgangsstellingen was het niet te verwonderen dat het rechterdeel van 
de oppositie bij de behandeling van het wetsontwerp tot instelling van de 
CG zich negatief bleef opstellen. Wel verrassend was de constructieve hou
ding van de CPN waar het ging om steunverlening aan alle vreedzame po
gingen om de Indonesische kwestie op te lossen. Maar CPN, ARP en SGP 
vonden elkaar in de Tweede Kamer op 16 augustus 1946 weer wel in een - 
mislukte - poging om de inhoud van de instructie aan de CG op hoofdlijnen 
te vernemen; ook in de Eerste Kamer is het de gehele oppositie onder bijval 
van enkele leden van de KVP-fractie net niet gelukt een motie van soortge
lijke strekking op 30 augustus 1946 aangenomen te krijgen. Voor het overige 
bevestigde de behandeling van dit wetsontwerp door het parlement de 
scheidslijnen in de Nederlandse politiek inzake de Indonesische kwestie. De 
rooms-rode coalitie stond, op dit punt gesteund door de CPN, tegenover de 
rest van het politieke spectrum. Die gelegenheidscoalitie voor het regerings
voorstel borg echter de nodige verdeeldheid in zich. Zowel in de Tweede Ka
mer als in de Eerste Kamer sprak de KVP letterlijk met twee monden, die in 
de senaat tot verschillende accenten bij de beoordeling van dit wetsvoorstel 
kwamen. De zorg voor de integriteit van het Koninkrijk bleek bij de KVP 
groot. Bij de PvdA was het de fractie in de Tweede Kamer, waar de Indone
siër L.N. Palar verontrusting over de mogelijke inzet van militairen in de In
donesische kwestie uitte. In overgrote meerderheid echter was de PvdA be
reid loyaal het experiment van de dekolonisatie volgens de voorstellen van 
de regering te volgen. Het grootste wantrouwen binnen deze gelegenheids
coalitie jegens de bedoelingen van de regering inzake Indië bestond bij de 
CPN-fracties. De CPN wenste hoe dan ook een vreedzaam dekolonisatiepro- 
ces en verzette zich dan ook tegen uitzending van Nederlandse troepen naar 
Indië. De regering was bij monde van minister Jonkman niet van plan de
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troepentransporten op te schorten zoals de CPN-fracties (in de Eerste Kamer 
zelfs bij motie) vroegen, omdat orde en veiligheid moesten worden hersteld. 
De regeringspolitiek zou echter niet door geweld worden verzekerd, aldus 
minister Jonkman. Hoewel de coalitiegroeperingen en het rechterdeel van de 
oppositie elkaar in de Eerste Kamer hadden gevonden bij de verwerping van 
de motie-Koejemans (CPN), is het wetsontwerp tot instelling van de CG in 
beide Kamers zowel door de regeringspartijen als door de CPN gesteund. De 
debatten hadden wel aangetoond dat het politieke draagvlak voor de Indië- 
politiek van de regering smal was. Sinds de politiële actie van 1947 zou ook 
nog de steun van de CPN gaan wegvallen; tegelijk echter zouden liberalen 
en christelijk-historischen zich gaandeweg met de aangescherpte hoofdlijnen 
van de Indië-politiek van de regering akkoord kunnen verklaren, waardoor 
hun steun bij de herziening van de Grondwet én aan een nieuw kabinet in 
1948 zou kunnen worden verworven.

Na de afkondiging van de wet tot instelling van de CG op 2 september 
1946, volgde op 10 september 1946 de benoeming van een drietal personen 
tot leden van de CG. Het over de twee coalitiepartijen (oud-premier Scher
merhorn, PvdA; het Tweede Kamerlid M.J.M. van Poll, KVP) en het bedrijfs
leven (reder F. de Boer) verdeelde driemanschap, onder voorzitterschap van 
de oud-premier, vertrok op 14 september 1946 naar Indië met de instructie 
van de regering op zak. Aan deze politieke instructie was op aandringen van 
minister van Financiën dr. P. Lieftinck (PvdA) nog een instructie op financi
eel gebied toegevoegd, die het oog had op de gezondmaking van het geld
wezen en de deviezenhuishouding in Indië en een regeling van de schulden- 
verplichtingen van Indië jegens Nederland. De financiële keerzijde van de 
Indische medaille zou, naarmate de toestand op financieel gebied (deviezen!) 
in het moederland nijpender werd, steeds meer een aparte factor worden in 
de overwegingen van de regering. Het klemmend beroep van Lieftinck om 
de politieke overeenkomst met de Republiek hoe dan ook te tekenen (maart 
1947) en door te tasten in Indië in het geval de Republiek de overeenkomst 
bij de daadwerkelijke uitvoering ervan niet zou honoreren (vanaf april 1947), 
zou dan ook zwaar wegen. Eind september 1946 heeft de regering de officië
le politieke instructie aan het parlement overgelegd. Die instructie moest 
noodgedwongen een vaag karakter hebben op het meest gevoelige punt, het 
beoogde resultaat van de onderhandelingen met de Republiek, al stonden er 
de nodige algemeenheden in ter geruststelling van de politieke achterban. 
Enkele lijnen voor de nieuwe rechtsorde waren al getrokken op de conferen
tie van Malino op Celebes (16-24 juli 1946) tussen het Nederlands gezag en 
vertegenwoordigers van de niet-republikeinse gebieden die door de Britten 
aan de Nederlanders waren overgedragen (zoals Borneo en Oost-Indonesië), 
conform de opdracht van de motie-Van Poll van 7 mei 1946. Deze conferentie 
had in meerderheid geopteerd voor vrijheid én voor samenwerking met de 
Nederlanders; de federale constructie van Indonesië was als belangrijk 
onderdeel van de na te streven nieuwe rechtsorde aanvaard. De Republiek
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kon volgens deze lijnen nooit meer zijn dan een deelstaat in die federatie, 
maar of en in welke vorm de Republiek dit deel van de nieuwe rechtsorde en 
de verdere samenwerking met Nederland zou accepteren was de centrale 
vraag. Hoewel in Malino al vertegenwoordigers van minderheden uit enkele 
gebieden aanwezig waren, is te Pangkal Pinang op Bangka van 1 tot 12 okto
ber 1946 een vervolgconferentie gehouden, teneinde te bespreken hoe in de 
nieuwe verhoudingen de rechten en vrijheden van deze minderheden zou
den kunnen worden gewaarborgd. De resultaten van "Malino" werden - be
houdens door de Chinezen, die een afwachtende houding aannamen - aan
vaard; gevraagd werd om vertegenwoordiging van de minderheden in de 
nieuwe (voorlopige) bestuursorganen; Nieuw-Guinea diende een afzonder
lijke status te krijgen als mogelijke uitwijkhaven in moeilijke tijden voor met 
name de Indische Nederlanders. De Republiek beschouwde beide conferen
ties als acties gericht tegen haar aspiraties. Voor het Nederlands gezag on
derstreepten beide conferenties de juistheid van de ingeslagen koers: elke an
dere oplossing zou aan de verantwoordelijkheid van Nederland jegens alle 
bewoners van Indië tekort doen.

Het was aan de onderhandelaars om aan de hand van de vage politieke 
instructie, waarin de beleidsintenties van de regering en de uitspraken van 
een meerderheid in het parlement waren verwerkt en de conferentie van Ma
lino als baken was gezet, tot resultaten te komen. Het vertrek van de CG 
luidde dan ook een politiek enerverende tijd in Den Haag in, toen men al
daar moest ervaren dat de CG - waartoe formeel ook de visionaire land
voogd behoorde -, om tot resultaten te komen vóór het eind november 1946 
conform het Civil Affairs Agreement van 24 augustus 1945 voorziene vertrek 
van alle Britse troepen, bereid was vérgaande concessies te doen jegens de 
Republiek. Het Nederlandse gezag kon immers op dat moment nog geen 
vuist maken, zodat ter voorkoming van een militaire confrontatie van de nog 
schaarse Nederlandse gezagstroepen met het met Japanse wapens bewapend 
revolutionair volksleger snel gehandeld moest worden. Het Nederlands ge
zag had een adempauze nodig. Aan de andere kant was de Republiek er op 
uit de positie van dat moment te consolideren, voordat het Nederlands ge
zag zich werkelijk zou kunnen doen gelden. Het is de PvdA-minister van 
Overzeese Gebiedsdelen Jonkman gegeven geweest met grote behendigheid, 
door een mengeling van kritiek (bijvoorbeeld op de handelwijze van de CG) 
en lof (voor hetgeen volgens hem was bereikt), de onstuimige stappen van 
de CG op te vangen en er binnen het kabinet, met name bij de minister-presi
dent, begrip voor te kweken, zij het niet bij iedereen: op 30 oktober 1946 zou 
de (partijloze) minister van Openbare Werken en Wederopbouw Ringers ge
zien de ontwikkelingen in Indië ontslag vragen uit zijn ambt. Het ging hem 
duidelijk allemaal te snel. Zijn aftreden zou voedsel geven aan het wantrou
wen bij al diegenen in Nederland, buiten de coalitie en daarbinnen (KVP), 
dat achter de schermen regering, landvoogd en CG het Koninkrijk verkwan
selden.
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Inmiddels was in de maand september 1946 ook de uitzending van de Ex
peditionaire Macht naar Nederlands-Indië - vooral uit dienstplichtigen be
staande - op gang gekomen, waardoor de legercommandant luitenant-gene- 
raal S.H. Spoor in staat moest worden gesteld de Britse posities over te ne
men en met de eenheden van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger en de 
reeds aanwezige oorlogsvrijwilligers orde en veiligheid in de archipel te her
stellen. Spoor zou als "politieke" generaal met bevel over een uiteindelijke 
troepenmacht van ca. 140.000 man (stand: 20 juli 1947) in de ontwikkelingen 
in de Indonesische kwestie een belangrijke rol gaan spelen. Onder zijn ver
antwoordelijkheid werden de blauwdrukken voor de militaire acties tegen 
de Republiek ontwikkeld en hij was het die vanuit zijn zorg over de militaire 
kanten van het vraagstuk-Indonesië zijn ongeduld op het hoogste niveau 
ventileerde en zo nodig met ontslag dreigde. De start van de uitzending van 
de Expeditionaire Macht verliep rommelig. De herziening van de Grondwet 
om voortaan dienstplichtige militairen zonder hun toestemming buiten het 
grondgebied van het Koninkrijk in Europa in te kunnen zetten was nog niet 
in tweede lezing behandeld, zodat voor de grondslag van de uitzending 
moest worden teruggevallen op het oorlogsbesluit E. 45, waarbij de inzet van 
militairen overzee kon worden gevorderd met het oog op de strijd tegen Ja
pan. Slechts met moeite kon daar ook de afwikkeling van de Japanse bezet
ting van Nederlands-Indië onder worden begrepen. Om aan te geven dat de 
troepenmacht niet gericht was op onderdrukking van het Indonesisch natio
nalisme, maar op het scheppen van voorwaarden voor nieuwe verhoudingen 
conform de koninklijke rede van 1942, werd de eerste uit te zenden divisie 
getooid met de titel "7-december-divisie". Veel dienstplichtigen wantrouw
den niettemin de zaak en hebben getracht zich aan inscheping te onttrekken. 
Het vertrek van de eerste grote contingenten dienstplichtigen in september
1946 lokte wanordelijkheden in Amsterdam uit. Bij een demonstratie tegen 
de uitzending van de militairen naar Indië op 21 september 1946 viel een 
dode; op 24 september 1946 werd er gestaakt en gedemonstreerd in Amster
dam en elders, waarbij politieel geweld werd gebruikt. Op 25 september
1946 heeft de communist Wagenaar in de Tweede Kamer de regering geïn
terpelleerd over het gebeurde in Amsterdam op 21 september. De regering 
stelde zich op het standpunt dat de demonstraties een onwettig karakter 
hadden gehad en dat de dode niet gevallen was ten gevolge van een dienst- 
wapen. Coalitie en het rechterdeel van de oppositie vonden elkaar in de ver
werping van de wanordelijkheden in Amsterdam, waarvoor de communis
ten verantwoordelijk werden gehouden. De motie-Hoogcarspel, waarin om 
opschorting van de troepentransporten werd gevraagd totdat overeenstem
ming in Indonesië was bereikt, verwierf alleen de stemmen van de CPN- 
fractie. De CPN zou niettemin haar steun aan het regeringsbeleid, voor zover 
dat gericht was op een vreedzame oplossing van de Indonesische kwestie, 
blijven geven: de breuk in deze gedoogsteun van de linkse oppositie aan de 
rooms-rode coalitie kwam met de politiële actie in de zomer van 1947, die de
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confrontatie tussen uiterst links en de coalitiegroeperingen, in het bijzonder 
de PvdA, inluidde. De stakers, voor zover in overheidsdienst, zijn er genadig 
af gekomen. Wel is tegen bladen, waarin steun was betuigd aan de stakers 
zoals in het (CPN-)dagblad De Waarheid en de bladen Geeft acht en De vrede
stichters door de minister van Oorlog blijkens zijn bekendmaking in de Twee
de Kamer op 10 oktober 1946 stelling genomen: de bedoelde bladen werden 
voor militairen verboden verklaard en zouden uit de kazernes worden ge
weerd. Het PvdA-Tweede Kamerlid Van Sleen heeft zonder succes gepro
beerd deze maatregel ter discussie te stellen onder verwijzing naar het ge
zagsondermijnend karakter van wél toegelaten bladen van de uiterst rechter
zijde als Indië in Nood en De Nieuwe Eeuw. De PvdA was er toen nog op uit 
om de "gedoogsteun" van de CPN voor het beleid van het kabinet veilig te 
stellen.

Tegen de achtergrond van de troepenzendingen naar Indië zijn de onder
handelingen tussen de CG en vertegenwoordigers van de Republiek - offici
eel op 7 oktober 1946 gestart door bemiddeling van de Engelsen in de per
soon van de Special Commissioner for South-East Asia, Lord Killearn, die na 
zijn benoeming (april 1946) op instructie van zijn over de stabiliteit in de re
gio bezorgde regering het voorstel heeft gedaan om de vastgelopen onder
handelingen (Hoge Veluwe) te heropenen en die zich beschikbaar heeft ge
steld als onofficiële bemiddelaar - wonderwel niet zonder resultaat gebleven. 
Op 14 oktober 1946 werd een wapenstilstand met de Republiek overeenge
komen (die pas op 15 februari 1947 bij bevel van Djocja zou ingaan), die de 
militaire status-quo, derhalve met de overname van de Britse posities door 
de Nederlandse strijdkrachten in de enclaves op Java (Batavia-Bandoeng, Se- 
marang, Soerabaja) en op Sumatra (Medan, Padang, Palembang) en de reeds 
gerealiseerde Nederlandse ontplooiing in de gewesten daarbuiten, regelde. 
Vervolgens leverden deze onderhandelingen, zoals afgerond te Linggadjati - 
waar zonder verzet van "Den Haag" ook gesproken werd met de hoogste 
man van de Republiek, Soekarno -, een voorlopig politiek resultaat op: het 
Akkoord van Linggadjati, zoals dat op 15 november 1946 werd geparafeerd. 
In dit Akkoord werden de lijnen, zoals die al met het overig gedeelte van 
Indië op de conferentie van Malino waren aangegeven, uitgewerkt om de 
koninklijke redevoering van 1942 werkelijkheid te doen worden: het Konink- 
rijk-oude-stijl zou worden omgezet in een Unie tussen het Koninkrijk-nieu- 
we-stijl (Nederland en de West) en de soevereine democratische staat op fe
deratieve grondslag, de Verenigde Staten van Indonesië (VSI); de Republiek 
zou - naast Borneo en de Grote Oost en mogelijk andere door de bevolking 
gewenste toedeling van gebieden - een deelstaat van de federatie vormen, 
waarbij het gezag van de Republiek de-facto werd erkend over Java, Madoe
ra en Sumatra. De mogelijkheid werd geschapen dat enig gebiedsdeel, ook 
na overleg met andere gebiedsdelen, langs democratische weg kon opteren 
voor een bijzondere verhouding tot de VSI en het Koninkrijk. De grondwet 
van de VSI zou worden vastgesteld door een constituerende vergadering, die

3670



Samenvatting

zou worden samengesteld uit op democratische wijze aangewezen vertegen
woordigers van de Republiek en van andere toekomstige deelgenoten. Ter 
behartiging van de gemeenschappelijke belangen van Nederland en Indone
sië zou de Nederlands-Indonesische Unie, aan het hoofd waarvan de Koning 
der Nederlanden zou staan, over eigen organen beschikken, die besluiten 
zouden nemen in naam des Konings. Als gemeenschappelijke belangen, die 
door de Unie behartigd zouden worden, werden genoemd: de buitenlandse 
betrekkingen, defensie en - voor zover nodig - financiën, alsook onderwer
pen van economische en culturele aard. Het Statuut van de Unie, dat zou 
worden ontworpen op een conferentie tussen vertegenwoordigers van het 
Koninkrijk en de VSI, zou naast de verzekering van de rechten en verplich
tingen van beide partijen jegens elkander en de regelingen van het staatsbur
gerschap, de besluitvorming en de (tijdelijke) bijstand van het Koninkrijk aan 
de VSI, ook de fundamentele menselijke rechten en vrijheden (onder verwij
zing naar het Handvest van de V.N.) moeten garanderen. Beide partijen zou
den ernaar streven om de VSI en de Unie te doen vestigen vóór 1 januari 
1949. De Republiek zou in haar gebied getroffen niet-Indonesiërs in hun 
rechten herstellen. Bij geschillen over de overeenkomst zou arbitrage worden 
toegepast.

De opstellers van het Akkoord aan Nederlandse kant meenden dat met dit 
Akkoord het rijksverband tussen Nederland en de overzeese gebieden op de 
grondslag van gelijkwaardigheid was gewaarborgd en tegelijk aan de ge
rechtvaardigde verlangens van de volken overzee tegemoet was gekomen, 
conform hetgeen in de koninklijke redevoering van 1942 was beloofd. Maar 
in Nederland zijn de berichten over het Akkoord - het "naakte" Akkoord 
zonder enige nadere toelichting - aanleiding geweest tot een felle controverse 
onder de bevolking, waar de tegenstanders ervan - ter rechterzijde, maar ook 
bij een deel van de KVP (aangevoerd door oud-minister Welter) en binnen 
de vrijzinnig-democratische vleugel van de PvdA (met oud-minister Oud als 
centrale figuur) - overtuigd waren dat ongrondwettig was gehandeld, het 
Koninkrijk was "vermoord" en de "revolutie" had gezegevierd, omdat buiten 
de Grondwet om de structuur van het Rijk was gewijzigd, de eenheid van 
het Rijk was opgegeven en de macht in Indië tegen de belangen van de be
woners in uit handen was gegeven aan een revolutionaire beweging van Ja
panse makelij. De hoogste militairen van het land, generaal Kruis (Land
macht) en admiraal Helfrich (Marine), hebben per brief op de premier een 
beroep gedaan het Akkoord te verwerpen en vervolgens getracht het Staats
hoofd van hun zienswijze op de hoogte te stellen en daaraan publiekelijk 
ruchtbaarheid gegeven. Buitenparlementaire acties tegen het Akkoord, steu
nend ook op de bijval uit rechts-oppositionele kring, kwamen op gang, cul
minerend in het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid onder aanvoe
ring van oud-premier prof. mr. P.S. Gerbrandy (ARP). Daartegenover ston
den de nodige steunbetuigingen voor het werk van de CG. De mondelinge 
beraadslaging in de Tweede Kamer bij gelegenheid van de Algemene Politie-
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ke Beschouwingen, halverwege november 1946, gaf al aan dat de regering al
le zeilen zou moeten bijzetten om alleen al de coalitie - waarbinnen de KVP 
de onzekere factor was: fractievoorzitter Romme liet dreigende geluiden ho
ren over de onduidelijke Unie-constructie - bijeen te houden, laat staan delen 
van de rechtse oppositie te kunnen overtuigen. De mededelingen van de 
kant van de regering omtrent de positie van de Republiek als serieuze ge
sprekspartner en de verschuiving van het zwaartepunt omtrent de nieuwe 
rechtsorde van de voorziene rijksconferentie naar het vooroverleg als te 
Linggadjati, gevoegd bij het afzwakken van de CG-instructie als leidraad bij 
de onderhandelingen, brachten de gemoederen bij de politieke critici en te
genstanders van het Akkoord op kookpunt. CG-lid Van Poll heeft, toen hij 
met de rest van de CG naar Nederland voor overleg met de regering was te
ruggekeerd, moeten bespeuren dat binnen zijn politieke groepering - in het 
bijzonder de fractie van de KVP in de Tweede Kamer - zware kritiek werd 
uitgeoefend op het Akkoord, met name op het punt van het ontbreken van 
enige garantie voor de ondergeschiktheid van de Unie-partners aan het 
Unie-gezag. Binnen het kabinet echter zag de katholieke premier Beel het 
Akkoord als een goed vertrekpunt voor verdere onderhandelingen in Indo
nesië. Besloten werd dat de overeenkomst met de Republiek als deel van het 
Indië-beleid van de regering zou worden behandeld. Dat beleid zou der
halve, middels een regeringsverklaring, slechts aan de Tweede Kamer ter be
oordeling worden voorgelegd. Op suggestie van de CG zelf is het Akkoord 
aan de hand van de notulen van de onderhandelingen en de gewisselde 
stukken van een nadere toelichting voorzien, die op de dag van de regerings
verklaring -10  december 1946 - aan de Kamer is voorgelegd.

Die CG-toelichting, de regeringsverklaring van 10 december en het ant
woord van minister Jonkman op de opmerkingen uit de Tweede Kamer (19 
december 1946) konden samen worden begrepen als een mogelijke "kleding" 
voor het "naakte" Akkoord. Het was een poging om, zonder het Akkoord 
prijs te geven, alsnog tot verduidelijking van het Akkoord op een aantal 
punten, zoals die met name bij de KVP omstreden waren, te komen. Zo werd 
in de CG-toelichting beklemtoond dat de structuur van het Koninkrijk door 
de overeenkomst niet werd gewijzigd, zolang daarin niet wettelijk was voor
zien. De overeenkomst was vooral een politiek stuk, aldus de CG, waarin 
enkele lijnen voor de nieuwe rechtsorde in aansluiting op de conferenties 
van Malino en Pangkal Pinang werden getrokken. Sommige zaken waren 
volgens de CG bewust vaag gelaten: die zouden moeten worden ingevuld 
tegen de achtergrond van een verbeterd onderling vertrouwen. De CG on
derstreepte dat de soevereiniteit van de VSI altijd beperkt zou worden door 
de soevereiniteit van de Unie. De Unie zelf - te baseren op een statuut - zou 
op een Rijks- of Unie-conferentie moeten worden uitgetekend en de goed
keuring van de Staten-Generaal behoeven. Het oppergezag van de Kroon in 
de Unie stond voor de omvorming van de structuur van het Koninkrijk en 
voor de vrijwillige en gelijkwaardige band van de beide volkeren. De CG
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verdedigde de toewijzing van Sumatra aan het de-facto-gezag van de Repu
bliek, alsook het achterwege laten van een bepaling omtrent de overgangs
tijd. Tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe rechtsorde bleef het Neder
lands gezag gelden, maar het de-facto-gezag van de Republiek zou wel over
leg vorderen, met name over de door Nederlandse troepen bezette gebieden. 
De CG meende dat daarom een aparte instantie voor dit soort zaken nodig 
was. De regering heeft in haar verklaring de CG-toelichting onderstreept en 
het punt van de gewenste afzonderlijke status voor Nieuw-Guinea, met na
me met het oog op vestiging van Indische Nederlanders die onder eigen be
stel wilden leven, aangesneden. Het duurzame gemeenschappelijk staatsver
band, de ontplooiing in volle vrijheid van het Indonesisch nationalisme, de 
verzekering van de rechten en vrijheden volgens het Handvest van de V.N., 
het waren punten die minister Jonkman centraal stelde in zijn pleidooi ten 
gunste van het Akkoord, waarvan de ondertekening niet zou behoeven te 
wachten op overeenstemming op financieel-economisch gebied.

Het debat in de Tweede Kamer op 16,17 en 19 december 1946 naar aanlei
ding van de regeringsverklaring en de aangeboden stukken is een van de 
meest dramatische in de periode-Beel geweest. Romme (KVP) heeft dit debat 
geopend en zijn steun aan het "werkelijke" Linggadjati, dat wilde zeggen het 
Akkoord zoals dat door CG en regering was toegelicht, uitgesproken. Binnen 
de KVP-fractie was Ruys de Beerenbrouck het enige dissidente geluid: hij 
was ontevreden met het resultaat van het werk van de CG vanwege het ont
breken van enig rijksgezag ter bescherming van de fundamentele rechten en 
vrijheden, met name de vrijheid van godsdienst. De sprekers uit de PvdA- 
fractie steunden onvoorwaardelijk het regeringsbeleid. Anders dan Romme 
wenste de CPN-fractie het Akkoord zonder allerlei toelichtingen te aanvaar
den. Het verzet uit het oppositionele kamp van ARP, CHU, SGP en PvdV 
was massief. Naar de analyse van Bruins Slot en Schouten (ARP) was de een
heid van het Rijk opgeofferd aan het toegeven aan de revolutie. Volgens hen 
dienden eerst orde en rust te worden verzekerd en de revolutie bestreden, 
waarna een rijksconferentie over de nieuwe rechtsorde kon worden gehou
den. Van het kolonialisme namen zij met kracht afstand. Tilanus (CHU) en 
Zandt (SGP) vielen deze stellingen in de kern bij. De liberaal Vonk hield een 
requisitoir tegen de regering en de CG wegens de zijns inziens begane schen
ding van de wet. Strijdpunten in dit debat waren de de-facto-erkenning van 
de Republiek en de vraag naar de "zwaarte" van de Unie, dat wilde zeggen 
de vraag of de Unie soeverein was en derhalve een eigen gezag had boven 
de Unie-partners. Minister Jonkman heeft de niet-volkenrechtelijke erken
ning van het republikeins gezag in bepaalde gebieden in Indië gesteld tegen
over de vastlegging dat de Republiek zou meewerken aan de bouw van de 
nieuwe rechtsorde; de Unie mocht dan wel tot tevredenheid van Romme 
soeverein worden genoemd, maar Jonkman zwakte dit begrip ook weer af. 
Binnen de KVP-fractie moet de ongerustheid over het Akkoord op deze ge
voelige punten niet geheel zijn weggenomen. Voor de katholieken was met
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name de blijvende band tussen Nederland en Indonesië, die moest worden 
gewaarborgd door een werkelijk op bepaalde gebieden soevereine Unie, 
vanzelfsprekend. Die band werd niet alleen van belang geacht voor Indone
sië, maar blijkens enkele woorden van Romme vooral ook voor het verarmde 
Nederland. In de discussie over de grenscorrecties ten nadele van Duits ge
bied had Romme eind oktober 1946 de minister van Buitenlandse Zaken nog 
opmerkzaam gemaakt op zijn zienswijze dat van de verbreding van de ko
lenbasis (grenscorrecties) en van Indië de toekomst van het land afhing 
(Band A, p. 480). Het nationalisme van de Indonesiërs kon alleen bij Neder
land worden veilig gesteld, zo heeft Romme die noodzakelijke blijvende 
band tussen Nederland en de toekomstige Indonesische federatie in het 
Linggadjati-debat verdedigd. Romme heeft derhalve het initiatief genomen 
om de "aankleding" van het Akkoord bij motie vast te leggen, waarvoor hij 
steun heeft gezocht bij de coalitiepartner. De fractie van de PvdA in de 
Tweede Kamer heeft - met instemming ook van de CG-voorzitter - geen be
zwaar gezien in de bevestiging van hetgeen door CG en de regering zelf als 
toelichting van het Akkoord naar voren was gebracht, indien daarmee de 
coalitie kon worden gered. Bij de stemming over deze motie-Romme-Van 
der Goes op 20 december 1946 bleek dat de coalitie - waarbij alleen de KVP- 
er Ruys de Beerenbrouck uit de boot viel - werd bijgevallen door het linker
deel van de oppositie. Voor de protestants-christelijken en de liberalen wa
ren alle toelichtingen op het Akkoord niet in staat het Akkoord zelf verteer
baar te maken. De Kamer was - met uitzondering van de communisten, die 
hierin het nodige wantrouwen jegens de Republiek lazen - eensgezind bij de 
aanvaarding van een motie-Van der Goes, waarin aangedrongen werd de 
vrijheid en veiligheid van de nog geïnterneerde personen in Indië te verzeke
ren. Het Akkoord van Linggadjati moest ook op dit terrein - dat immers gro
tendeels betrekking had op geïnterneerden buiten het directe Nederlands ge- 
zagsgebied - de weg naar het einde van deze kwestie banen.

Achteraf hebben met name betrokken PvdA-politici met enige spijt terug
gekeken op de "aankledings"-motie Romme-Van der Goes, omdat met deze 
motie immers de controverse over de "aankleding" tussen Nederland en de 
Republiek is geopend met alle gevolgen van dien. Van der Goes heeft inder
tijd, na advies van Schermerhorn en PvdA-partijvoorzitter en Kamerlid Vor
rink, gemeend de motie op grond van de overwegingen van Romme - de 
eenheid van de KVP-fractie - te kunnen steunen. PvdA-politicus Drees heeft 
later gesteld dat Van der Goes niet had moeten zwichten voor de KVP-druk. 
De "aankleding" was immers een eenzijdige zaak, die niet had mogen pas
seren. Het arbitrage-artikel in het Akkoord had voldoende basis moeten zijn 
om problemen in de overgangstijd te kunnen oplossen. Drees zelf heeft ech
ter indertijd geen stelling genomen tegen de CG-toelichting en de nadere uit
leg in de regeringsverklaring, die de uitgangspunten voor de "aankleding" in 
de motie-Romme-Van der Goes vormden. Van der Goes meent achteraf dat 
de zaak terecht niet besproken is met leden van de regering. Hij geeft echter
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wel toe dat men aan PvdA-zijde niet goed heeft beseft dat de betrokken mo
tie, ook al was die voor binnenlands gebruik bedoeld, in Indonesië wel een 
verkeerde indruk moest maken en de sfeer heeft bedorven. Al met al moet 
geconcludeerd worden dat de regering zelf met een vorm van "aankleding" 
is begonnen, waarbij de politieke context van het Akkoord het heeft verloren 
van de inhoud van het Akkoord. De binnenlandse overwegingen hebben het 
daarbij gewonnen van de zorg voor het onderhandelingsklimaat. Noch Jonk
man, noch Schermerhorn hebben op dat moment overigens gedacht dat de 
motie veel schade zou aanrichten: men ging aan de slag om de moties-(Rom- 
me-)Van der Goes bij de voorbereiding van de definitieve ondertekening van 
het Akkoord tot gelding te brengen.

Par. II.

In de tweede paragraaf van het hoofdstuk Nederlands-Indië, getiteld Onder
tekening en eerste schreden tot uitvoering van het "werkelijke Linggadjati" is be
schreven hoe het "werkelijke" Linggadjati, zoals dat in Nederland door de 
"aankleding" van het "naakte" Akkoord van Linggadjati politiek was aan
vaard en vastgelegd (motie-Romme-Van der Goes van Naters), niet bij de on
dertekening van het Akkoord zelf op voorhand van de kant van de Repu
bliek zou worden aanvaard, maar hoogstens bij de uitwerking ervan zou 
kunnen worden gerealiseerd. De kernpunten van deze paragraaf zijn dan 
ook de definitieve ondertekening van het Akkoord van Linggadjati op 25 
maart 1947 met het Nederlandse voorbehoud, waarvan de Republiek slechts 
kennis nam, met de parlementaire verantwoording op dezelfde datum na de 
regeringsverklaring van 21 maart 1947, gevolgd door de opstelling van een 
lange lijst van Nederlandse voorstellen tot uitwerking van het Akkoord van 
Linggadjati (de voorstellen van 27 mei 1947), nadat leden van de regering 
(Beel, Jonkman) bij hun bezoek aan Indië (reis van 3-27 mei 1947) zelf had
den kunnen constateren dat in Batavia iedereen (landvoogd Van Mook; 
Commissie-Generaal; civiele en militaire autoriteiten) het er over eens was 
dat het tijd werd dat de Republiek op haar wil tot medewerking bij de op
bouw van de nieuwe rechtsorde conform de handtekening onder het Ak
koord werd getoetst. De regering in Den Haag was inmiddels onder druk ge
zet door de minister van Financiën Lieftinck om de financiële kanten van de 
Indonesische kwestie serieus te overwegen. Lieftinck, die er voorstander van 
was geweest dat het Akkoord snel en desnoods zonder de door Nederland 
gedachte vorm van "aankleding" werd getekend, wenste vervolgens ter 
voorkoming van een financiële catastrofe voor Nederland en Nederlands-In- 
dië dat het Akkoord ook snel werd uitgevoerd. De Nederlandse regering, 
toch al onder politieke druk vanuit de ontevreden coalitiepartner KVP ge
plaatst, was nu ook financieel de duimschroeven aangedraaid. De regering 
was daarmee onder tijdsdruk geplaatst om in Indië handelend op te treden.
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Nadat het regeringsbeleid, dat tot het Akkoord van Linggadjati had ge
leid, was aanvaard en het begrip "werkelijke Linggadjati" op basis van de 
"aankleding" van het Akkoord met de toelichting van de Commissie-Gene- 
raal en de regering in Nederland als bezweringsformule voor alle ongerust
heid - in het bijzonder bij de KVP - ingang had gevonden, stond de regering 
voor de vraag of de wederpartij kon worden overgehaald het "aangeklede 
Linggadjati" in de vorm van een nadere schriftelijke verklaring bij de onder
tekening van het Akkoord te aanvaarden. Terwijl in Indië werd voortge
werkt aan de nieuwe bestuursvormen naar "Linggadjati'-model voor niet-re- 
publikeins gebied, zoals in Oost-Indonesië (conferentie te Den Pasar op Bali 
van 18 tot 24 december 1946 van gekozen en benoemde vertegenwoordigers 
over de vorming van deelstaat binnen de toekomstige VSI) onder gelijktijdi
ge pacificatie ervan (optreden van het Depot Speciale Troepen onder kapi
tein Westerling op Zuid-Celebes eind 1946-begin 1947, waarbij terreur werd 
beantwoord met contraterreur door middel van berechting en standrechte
lijke executie van aan ernstige misdaden schuldig gehouden personen op ba
sis van noodrecht ten gevolge van de staat van oorlog), moest het Neder
lands gezag trachten een uitweg te vinden uit de problemen met de Repu
bliek over de definitieve ondertekening van het Akkoord. De uitbreiding van 
de Commissie-Generaal met twee adviseurs leek er op te wijzen dat men aan 
Nederlandse kant hoopte spoedig de uitwerking van de te tekenen over
eenkomst aan te kunnen vatten. Overigens: de genoemde af faire-Westerling 
zou nog een lange echo krijgen. Verontrust over deze geweldsexcessen heeft 
het Nederlands-Indische bestuur opdracht gegeven tot een onderzoek (com- 
missie-Enthoven), dat in april 1948 gereed kwam en deze excessen vanuit het 
noodweerbegrip disculpeerde. Berichtgeving in persorganen in Nederland in 
juli 1947 was voor het PvdA-Kamerlid Logemann op 8 juli 1947 reden tot 
schriftelijke vragen aan de regering over deze zaak; vanuit de CPN-fractie is 
regelmatig navraag gedaan naar het rapport en de aanpak van deze affaire; 
in november 1947 heeft de republikeinse vertegenwoordiger bij de discussies 
in de Veiligheidsraad van de V.N. over de Indonesische kwestie dit thema 
uitgediept. Van vervolging van de verantwoordelijken voor deze gewelds
excessen is het nooit gekomen.

Het bleek al gauw dat het onmogelijk zou zijn de Republiek ostentatief 
aan de Nederlandse interpretatie van het Akkoord van Linggadjati te bin
den. Zo goed als in Nederland de "aankleding" van het Akkoord het politie
ke draagvlak er voor moest verzekeren, zo had de republikeinse regering er 
rekening mee te houden dat het "naakte" Linggadjati, tezamen met de notu
len en de correspondentie tussen de twee partijen over enkele onderdelen 
van het Akkoord, al de uiterste grens was die de linkse coalitie zich met een 
sterke nationalistische oppositie kon veroorloven. De regering in Den Haag 
moest derhalve de vraag onder ogen zien langs welke weg dan het beoogde 
doel - de nieuwe rechtsorde binnen en met de Overzeese Gebieden, zoals in 
het "aangeklede Linggadjati" begrepen - zou kunnen worden bereikt. Binnen
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het Nederlandse kabinet begreep men goed dat de poging tot "aankleding" 
van het Akkoord en het daarmee gemoeide uitstel van de daadwerkelijke on
dertekening van het Akkoord tegenover de internationale gemeenschap, met 
name tegenover de machtige dollar-bondgenoot V.S., moeilijk was te verko
pen. De voormalige Nederlandse vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties (tot 1 januari 1947) en voorzitter van de Nederland
se delegatie in de Economische en Sociale Raad van de V.N. (tot 1 juli 1947; 
vervolgens vanaf 31 juli 1947 ambassadeur in de V.S.), minister Zonder Por
tefeuille mr. E.N. van Kleffens, heeft wederom - zoals aan de vooravond van 
de parafering van de overeenkomst van Linggadjati - op het kabinet een be
roep gedaan boven de dijken uit te kijken en het oog te richten op de wereld
gemeenschap. Ook in Batavia werd onderkend dat men er met die "aankle
ding" niet uit kwam. Landvoogd Van Mook analyseerde dat de Republiek, 
die weigerde met Nederland over de interpretaties te onderhandelen, tegen
over de internationale gemeenschap de beste kaarten had. De Republiek was 
bereid het Akkoord zoals het er lag te accepteren en toonde haar goede wil: 
een staakt-het-vuren ging op 15 februari 1947 in. De CG-leden Schermerhorn 
en Van Poll deelden de zorg van de landvoogd voor de internationale (en 
ook zakelijke) repercussies bij het uitblijven van de definitieve onderteke
ning. Daarentegen zag het CG-lid De Boer, daarin bijgevallen door de inmid
dels in Batavia door de regering geplaatste adviseurs (de econoom Posthuma 
en de jurist Verzijl), alsook het bezoekende (en de Republiek negerende) Ka
merlid Romme, dat zonder wilsovereenstemming de basis aan het Akkoord 
en derhalve aan de verzekering van de medewerking van de Republiek aan 
de uitvoering van dat Akkoord ontviel en de uitspraken van de Tweede Ka
mer werden genegeerd. De instigator van die Kameruitspraken, Romme zelf, 
die in de maanden januari-februari 1947 een bezoek bracht aan Indië zonder 
zich maar een seconde in te laten met de republikeinse verschijningsvorm, 
moet aan zijn deelname aan het overleg in de boezem van de CG het gevoel 
hebben overgehouden dat de door hem voorgestane koers - consequente toe
passing van het "werkelijke Linggadjati" - de enig juiste was. Bovendien ont
stond binnen zijn partij eind januari 1947 een dissidente stroming onder aan
voering van oud-minister Welten, die zich vooral richtte op de te toegeeflijk 
geachte Indische politiek van de KVP.

Uiteindelijk is een vorm van ondertekening gevonden die gezichtsverlies 
van beide partijen zocht te beperken. Op suggestie vanuit de CG zelf - Van 
Poll, wiens voorstel daartoe uiteraard in eigen kring op weinig begrip kon 
rekenen - is er voor gekozen de overeenkomst als zodanig te tekenen, waar
bij de Republiek zou kennis nemen van het Nederlands voorbehoud met be
trekking tot de eigen interpretatie. Van Poll meende, zoals hij aan de fractie 
van de KVP in de Tweede Kamer heeft uiteengezet, dat gezien het ook door 
de Republiek onderschreven soevereine gezag van Nederland in Indië op dat 
moment de Republiek op deze wijze toch indirect het Nederlands voorbe
houd en het recht zich conform dat voorbehoud op te stellen erkende. De
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"aankleding" van "Linggadjati" zou dan aan de orde komen bij de uitwerking 
van de overeenkomst. Het was voor de regering in Den Haag nog een te gro
te stap. Gehoopt werd dat het nog mogelijk zou zijn het met de Republiek 
eens te worden over een protocol op hoofdlijnen. Aan de andere kant drong 
de CG op een snelle beslissing aan. Een verklaring van het bestuur van de 
PvdA van 24 februari 1947 over het gerezen conflict met de Republiek leek 
openlijk afstand te nemen van de motie-Romme-Van der Goes en van de po
ging de Republiek tot enige "aankleding" van het Akkoord over te halen. De 
regering stond voor een moeilijke beslissing.

Bij gelegenheid van de behandeling van de begrotingen van het depar
tement van Overzeese Gebiedsdelen voor 1946 en 1947 in de Eerste Kamer - 
mondeling in de zittingen van 28 februari en 5 maart 1947 - heeft de regering 
al enige aanwijzingen gegeven dat de "aankleding" van het Akkoord van 
Linggadjati, zoals door de Tweede Kamer gevraagd (motie-Romme-Van der 
Goes van Naters), niet wel mogelijk was. Over de hoofden van de senatoren 
heen poogde de regering nog een brug te slaan tussen de Nederlandse en 
republikeinse opvattingen. Een nota met een artikelsgewijze toelichting op 
de basisovereenkomst moest daartoe dienen, alsook de verklaring van minis
ter Jonkman dat Nederland geen eenzijdige oplegging van de eigen interpre
tatie voor had, noch van plan was militair op te treden vanwege het geschil 
over de interpretatie. De regering had met kracht afstand van de rechterzijde 
van de oppositie genomen. De coalitie gaf de regering steun, al was die in 
toon wat verdeeld: senator P. Kerstens (KVP) drong aan op spoedige onder
tekening van het Akkoord, waartegenover fractiegenoot gen.maj. b.d. H.F.M. 
baron Van Voorst tot Voorst vond dat van de Republiek het nodige mocht 
worden verwacht. De CPN-fractie steunde de regering ook, al was de vreed
zame weg volgens haar woordvoerder Koejemans onvoldoende gegaran
deerd. De liberale senator Stikker zag zich door de situatie genoodzaakt om 
een motie, die vroeg om in Indië orde op zaken te stellen, in te trekken.

De tegemoetkomende houding van de regering jegens de Republiek, zoals 
naar voren gekomen in het debat in de Eerste Kamer, heeft niet geleid tot een 
andere uitkomst van het overleg over de ondertekening van het Akkoord 
van Linggadjati. Het vrijwel gelijktijdig met het Eerste Kamer-debat gehou
den debat in het republikeinse parlement over de onderhandelingen met het 
Nederlands gezag leerde dat de republikeinse regering de Nederlandse "aan
kleding" van het Akkoord nimmer zou kunnen onderschrijven. Binnen het 
kabinet in Den Haag werd beseft dat Nederland geen andere keus had dan 
met de Republiek volgens de methode-Van Poll het Akkoord te tekenen: in
ternationaal zou verdere aarzeling om te tekenen niet worden begrepen; na
tionaal moest onder ogen worden gezien dat een aanvaardbare reden tot mi
litaire actie ontbrak, waarbij het klemmend beroep van de minister van Fi
nanciën Lieftinck (PvdA) op de financieel-economische voordelen bij een 
snelle ondertekening van het Akkoord en de beëindiging van de problemen 
in Indië niet heeft nagelaten indruk te maken. Nadat minister Jonkman was
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omgezwaaid ten gunste van de methode-Van Poll, was ook premier Beel be
reid zich, precies als in november 1946 bij de beoordeling van het bereikte 
Akkoord, neer te leggen bij de feiten en daarmee zijn eigen partij te trotseren. 
Met het Nederlands voorbehoud volgens de methode-Van Poll was volgens 
hem aan het Kamervotum voldaan. De weg van samenwerking moest zo 
lang mogelijk worden beproefd. Militaire actie of V.N.-bemiddeling waren 
vooralsnog geen alternatieven. Alleen in geval van duidelijke obstructie door 
de Republiek meende Beel dat met het oog op de bescherming van de Neder
landse enclaves op Java en Sumatra militaire actie geoorloofd zou kunnen 
zijn. Onder aanvoering van minister van Sociale Zaken Drees vielen ook de 
PvdA-ministers de voorgestelde uitweg uit de problemen bij: mocht het niet 
mogelijk zijn de Republiek te binden aan enkele hoofdpunten van de Neder
landse interpretatie, dan was de methode-Van Poll geoorloofd. Het kabinets
besluit van 10 maart 1947 is voorgelegd aan de twee voorzitters van de coali- 
tiegroeperingen in de Tweede Kamer, Romme (KVP) en Van der Goes 
(PvdA): laatstgenoemde steunde het besluit van de regering, terwijl Romme 
vond dat de Kamer zich eerst over de methode-Van Poll - die door Van Poll 
buiten Romme om in Indië binnen de CG was gebracht - moest uitspreken. 
De regering besloot echter dat pas na de ondertekening verantwoording aan 
het parlement zou worden afgelegd. De partijen tekenden vervolgens de 
overeenkomst op 25 .maart 1947 zonder overeenstemming over de interpre
tatie, zoals door Nederland voorgelegd, maar wel met de aantekening dat de 
Republiek van de Nederlandse voorbehouden kennis nam. De CG viel daar
op uiteen: De Boer verliet de CG; de adviseurs keerden teleurgesteld huis
waarts. De CG verloor aan aanzien; de adviseurs zouden met hun zienswijze
- zoals voorgedragen in de Vaste Commissie voor Indische Zaken uit de 
Tweede Kamer in mei 1947 - bijdragen aan de kritiek op het regeringsbeleid.

Enkele dagen voor de definitieve ondertekening van het Akkoord van 
Linggadjati, namelijk op 21 maart 1947, legde minister Jonkman in de Twee
de Kamer namens de regering een verklaring af over de verstreken periode 
in de Indonesische kwestie sedert het december-debat. Van de kant van de 
regering werd in deze verklaring de spoedige ondertekening van het Ak
koord wenselijk geacht om de geïnterneerden te kunnen bevrijden en tot 
normalisatie van de verhoudingen te komen. De gevonden methode (-Van 
Poll) werd door Jonkman beschouwd als een vorm van wederzijdse verbinte
nis. Met deze verklaring was het beleid verlegd: de "aankleding" van het Ak
koord kon nog slechts bij de uitwerking ervan gestalte krijgen. Het is de 
voorzitter van de ARP-fractie in de Tweede Kamer, J. Schouten, niet gelukt 
andere fracties mee te krijgen in zijn voorstel om onmiddellijk na deze ver
klaring een debat te houden, teneinde zo nodig de door de regering voor
ziene ondertekening van het Akkoord te kunnen doen tegenhouden. Het de
bat vond vervolgens op de dag van de ondertekening plaats. In dit debat 
heeft het rechterdeel van de oppositie, onder aanvoering van de ARP-fractie, 
getracht de KVP-fractie uit haar tent te lokken door haar de breuk met het
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Kamervotum van december 1946 voor te houden. KVP-fractievoorzitter 
Romme heeft het de regering inderdaad kwalijk genomen dat buiten de Ka
mer om tot de beslissende stap was besloten, maar hij ging er verder van uit 
dat in het beleid van de regering inzake Indië geen verandering was geko
men en de inhoud van het Kamervotum onverkort bleef gelden. De motie- 
Schouten c.s., die de handelwijze van de regering buiten de Kamer om be
treurde, kreeg niet de steun van Romme. Beel had trouwens Romme tevoren 
schriftelijk laten weten dat de onvoorwaardelijke steun van de KVP-fractie 
aan het regeringsbeleid gewenst was. Bovendien hadden zijn internationale 
adviseurs Romme ervan overtuigd dat de internationale factor de gekozen 
oplossing noodzakelijk had gemaakt. Forse kritiek op de inhoud van de rege- 
ringsbeslissing, die kennelijk onafwendbaar was geweest, zou derhalve altijd 
een kabinetscrisis hebben opgeleverd, naar Romme wist. De linkerzijde in 
het parlement steunde de regering voluit. De communisten hadden zich dan 
wel enkele dagen eerder gekant tegen het wetsontwerp Uitzending 
Dienstplichtigen, maar zij bleven consequent iedere vreedzame bijdrage aan 
de oplossing van het geschil in de Oost steunen. De motie-Schouten beves
tigde bijgevolg de verhoudingen: KVP, PvdA en CPN tegenover de rest van 
de Kamer.

De uitslag van het Kamerdebat van 25 maart 1947 kon niet verhelen dat de 
KVP-Kamerfractie teleurgesteld was. De fractie heeft de nederlaag in de 
kwestie van de "aankleding" van het Akkoord nog wel geaccepteerd en de 
honende bejegening van de kant van het rechterdeel van de oppositie over 
zich heen laten gaan, maar Romme c.s. besloten wel om de teugels in de In
donesische kwestie aan te trekken. Romme wist op de bijzondere partijraad 
van de KVP de gelederen bijeen te houden door de ware "Rijkseenheid" voor 
te houden; het ging er nu om die ook te bereiken. De KVP-Kamerfractie heeft 
vervolgens de regering effectief onder druk weten te zetten om meer greep te 
krijgen op de Indonesische kwestie, waarbij gedacht werd aan personele wij
zigingen op de zogeheten Indische posten (minister van O.G.; landvoogdij) 
en aan garanties voor de uitwerking van het "werkelijke Linggadjati". Bij de 
interne discussies tussen de coalitiepartners is Romme door de eigen groepe
ring naar voren geschoven voor de landvoogdij en - na verzet van de kant 
van de PvdA, die hiervan repercussies vreesde op het onderhandelingspro
ces - voor de ministerspost van O.G. onder benadering door de regering van 
de oud-minister van Oorlog in het kabinet Schermerhorn-Drees en AKU-di- 
recteur mr. J. Meynen (ARP) voor de landvoogdij als compromisfiguur je
gens het rechterdeel van de oppositie en de KVP. Deze plannen tot wisseling 
van de wacht op de Indische posten, bij de regering welkom om KVP en de
len van de oppositie meer aan het Indië-beleid te binden - mogelijkerwijze 
nog gekoppeld aan de instelling van een aparte ministerspost voor de zorg 
voor de invoering van de nieuwe rechtsorde zoals minister Jonkman die op 
het oog had -, zijn van tafel geraakt, nadat de regering (zie hieronder) tot een 
straffere koers in de Indonesische kwestie had besloten (eind 1947 heeft Beel
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zich wel losgemaakt van Binnenlandse Zaken en kreeg Jonkman versterking 
door een minister Zonder Portefeuille). Die straffere koers is ingezet naar 
aanleiding van een ministerieel bezoek aan Indië. Op aandringen van de 
landvoogd en de CG hebben leden van de regering - premier Beel en minis
ter van O.G. Jonkman - zich namelijk persoonlijk in Indië op de hoogte ge
steld (3-27 mei 1947) van de mogelijkheden voor doorvoering van het "wer
kelijke Linggadjati", waarbij de financieel-economische problemen bij het uit
blijven van de uitwerking van dat "werkelijke Linggadjati" een grote rol gin
gen spelen: minister van Financiën Lieftinck had dan wel aangedrongen op 
de ondertekening van het "naakte Linggadjati", met voorbehoud van de 
eigen interpretatie, zijn door nieuwe cijfers en prognoses gevoede zorg over 
de staatskas en de deviezenvoorraad van Nederland en Nederlands-Indië 
dreven hem er toe druk op de Indische ketel te brengen door middel van de 
nota's van 18 en 21 april 1947, voorgelegd aan zijn medeministers. Hij was 
niet bereid er medewerking aan te verlenen dat Nederland door deviezen 
aan Indië ter beschikking te stellen in de afgrond werd gesleept. Er moest 
volgens hem een beslissing vallen. Er kon niet eindeloos een militaire macht 
in Indië in gereedheid worden gehouden; zo nodig moest volgens Lieftinck 
Nederland eenzijdig tot vermindering van de strijdkrachten in Indië over
gaan, waarbij internationale pressie (V.S.; Engeland) de Republiek eveneens 
tot demobilisatie moest overhalen. De republikeinse gebieden moesten vol
gens Lieftinck worden opengelegd en ingeschakeld in het gehele handelsver
keer van de archipel om te zorgen dat Nederland van de financiële lasten in 
Indië werd bevrijd. Trouwens: uit de reacties van de Amerikaanse regering 
op de aanhouding door de Indische autoriteiten van een Amerikaans schip 
met in de Republiek ingenomen lading buiten de afgekondigde in- en uit
voerregeling om (de Martin Behrman-affaire) was gebleken dat de Neder
landse soevereiniteit weliswaar uiteindelijk ook door de V.S. werd gerespec
teerd, maar dat spoedige inschakeling van geheel Indië in de wereldhandel 
werd gevorderd. De missie-De Kat Angelino-Weyer, met steun van de Ne
derlandse regering op zoek naar financiële partners voor Indië in Engeland 
en de V.S., leverde ook al niets op: de Amerikaanse regering liet tenslotte we
ten dat overeenstemming met de Republiek de basis moest vormen voor een 
goed investeringsklimaat. Premier Beel was onder de indruk gekomen van 
de financieel-economische argumenten die werden aangedragen om het 
doorhakken van knopen in de Indonesische kwestie te bevorderen. Zoals hij 
in het beraad van leden van het kabinet met financiële specialisten op 18 
april 1947 stelde: "Als we Indië loslaten is Nederland failliet", een uitspraak 
die in al zijn openhartigheid over de ware belangen van Nederland bij de 
band van Nederland met Indië de verscherping in het denken van de Neder
landse regering weergaf. Er was - naar de regering zich plotseling bewust 
was (vergelijk de sombere deviezennota van minister Lieftinck van 23 april 
1947) - weinig tijd meer. De reis van Beel en Jonkman naar Indië kon dan ook 
niet anders dan van essentiële betekenis worden in de besluitvorming van de
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regering inzake de crux in de Indonesische kwestie op dat moment: de door
voering van de Linggadjati-beginselen.

Het bezoek van premier Beel en minister Jonkman aan Nederlands-Indië 
heeft inderdaad geleid tot de nodige besluiten en de aanscherping van het 
beleid van de regering in de Indonesische kwestie ingeleid. Uit de confronta
tie van de bewindslieden met bezorgde bestuurders en CG in Indië, alsook 
met zelfverzekerde militaire bevelhebbers aldaar, vloeide namelijk op 27 mei 
1947 de lijst van voorstellen aan de Republiek ter uitwerking van de aange
gane overeenkomst voort, die vèrreikende consequenties heeft gehad. Tegen
over de negatieve ervaringen aan Nederlandse zijde in de contacten met de 
Republiek, hetzij bij militair-bestuurlijke zaken (Modjokerto), hetzij bij finan
cieel-economische aangelegenheden (voedselvoorziening enclaves), stonden 
slechts enkele positieve punten die de ministers steun konden geven in hun 
beleid: het parlement van de deelstaat Oost-Indonesië werd op 22 april 1947 
geopend; op 23 mei 1947 vond in Buitenzorg een "stadsgreep” van de West- 
Java-beweging plaats, die zou kunnen wijzen op onvrede binnen republi
keins gebied. Mocht tot militaire actie worden besloten, indien de Republiek 
onwillig zou zijn het Akkoord op concrete punten - zoals het pakket van de 
27-mei-voorstellen - in te vullen, dan kon wellicht woiden gerekend op het 
uiteenvallen van de Republiek. Wijziging van de zogeheten Indische posten 
is voorlopig achterwege gebleven, nu eensgezindheid aan Nederlandse kant 
over een forsere aanpak van de Republiek was bereikt ter toetsing van haar 
bereidwilligheid de ondertekening van de overeenkomst van Linggadjati ge
stand te doen.

Die voorstellen van 27 mei 1947, zoals overgebracht aan de republikeinse 
regering, behelsden de voorlopige opbouw van federatie en Unie, waarbij de 
Republiek zou worden ingeschakeld en zich tegelijk had te onderwerpen aan 
de consequenties ervan, zoals op het terrein van de buitenlandse betrekkin
gen (de Republiek diende de eigen aangegane betrekkingen te slaken), de sa
menwerking op militair gebied en de instelling van een gemeenschappelijke 
(Nederlands-republikeinse) gendarmerie voor de verzorging van de binnen
landse veiligheid als middel om de terugtrekking van de strijdkrachten aan 
beide kanten van de plaatselijk nog steeds omstreden bestandsgrenzen te be
vorderen, alsook de samenwerking op financieel-economisch gebied (geen 
eigen republikeinse munt; gezamenlijk te regelen handelsverkeer; openleg
ging binnenland voor herstel van exploitatie). Dat met deze voorstellen de 
door de Republiek gehanteerde uitleg van het haar te Linggadjati toegeken
de de-facto-gezag zou worden beproefd, zeker op het punt van de verzor
ging van de binnenlandse veiligheid, was van tevoren ingecalculeerd. Aan 
Nederlandse kant meende men echter dat de Republiek de duimschroeven 
moesten worden aangedraaid om te bezien of zij werkelijk bereid was het 
Akkoord van Linggadjati op enkele voor de hand liggende punten toe te pas
sen. Zo niet, dan was militaire actie als middel om orde en veiligheid in Indië 
te herstellen, de economie op gang te brengen en de nieuwe rechtsorde vol-
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gens de lijnen van "Linggadjati" te vestigen, naar zowel in Batavia als in Den 
Haag werd onderkend, onvermijdelijk.

Par. III

In par. III Het "werkelijke Linggadjati" kan alleen militair worden gered is de 
aanloop tot de politiële actie van 20/21 juli - 4 augustus 1947 vanaf de indie
ning van de 27-mei-voorstellen van Nederland bij de Republiek ter uitvoe
ring van het Akkoord van Linggadjati beschreven. De regeringsverklaring 
van 10 juli 1947 markeert een laatste poging van de regering in Den Haag om 
de Republiek tot aanvaarding van enkele kernpunten van de nota van 27 mei 
te brengen; de regeringsverklaring van 23 juli 1947 moest melden dat tenslot
te toch militair was ingegrepen om aan een onhoudbaar geachte situatie een 
einde te maken. Politieel zou datgene worden verwezenlijkt, waartoe de 
Republiek zelf onmachtig was gebleken, zo heette het. Aan de bestands- 
schendingen en de wetteloosheid in republikeins gebied zou een einde wor
den gemaakt; de beginselen van het Akkoord van Linggadjati - waartoe de 
Nederlandse verantwoordelijkheid tot aan de soevereiniteitsoverdracht be
hoorde - zouden worden gehandhaafd. De debatten in de Tweede Kamer, 
die op deze verklaringen zijn gevolgd, kondigden nieuwe verhoudingen aan: 
naarmate de regering zich forser opstelde tegenover de Republiek, lieten de 
fracties van de CHU bij monde van fractievoorzitter Tilanus en van de PvdV 
bij monde van Indië-woordvoerder Vonk weten de hoofdlijnen van de Ling- 
gadjati-constructie te willen aanvaarden, terwijl de CPN-fractie onder de no
dige en achteraf beschouwd terecht gegeven waarschuwingen aan de Neder
landse regering voor de gevolgen van de gekozen politiek haar gedoogsteun 
aan het beleid van de regering op dit punt uiteindelijk zou opgeven. De frac
tie van de PvdA in de Tweede Kamer steunde het beleid in overgrote meer
derheid, maar moest wel het ontslag van het Indonesische fractielid Palar 
incasseren, alsook de aanvallen van CPN-zijde zien te weerstaan. De PvdA 
had haar ongerust geworden achterban veel uit te leggen.

Vanaf het moment dat de 27-mei-voorstellen ter uitvoering van het "wer
kelijke" Akkoord van Linggadjati aan de republikeinse regering in Djocjakar
ta waren overhandigd, stond de Nederlandse regering voor de vraag of en in 
welke mate militair zou moeten worden opgetreden in het geval de Repu
bliek niet of onvoldoende zou tegemoet komen aan de Nederlandse eisen. 
De missie-Idenburg, die de voorstellen naar Djocja had gebracht, kwam in 
ieder geval uiterst pessimistisch gestemd uit de republikeinse hoofdstad te
rug. Evenzo moest de politieke achterban de consequenties van de nieuw in
gezette koers onder meer aan de hand van voorlichting van de CGD-leden 
zelf onder ogen zien, waarmee vooral de PvdA grote moeite zou hebben. 
Schermerhorn zou daardoor ietwat op zijn schreden terugkeren en op de re
gering een tevergeefs beroep doen om de Republiek door uitzicht op onmid-
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dellijke realisatie van een voorlopige uitbouw van de nieuwe rechtsorde (het 
interimbewind, zoals in de 27-mei-voorstellen voorgesteld op basis van al
gehele overeenstemming) tot medewerking te brengen. PvdA-Kamerleden 
en NVV-bestuurders Kupers en Suurhoff, die bij een vakbondscongres in re
publikeins gebied contact hadden gehad met de top van de Republiek, had
den geconcludeerd dat de Republiek de militaire ontplooiing aan Neder
landse kant met groot wantrouwen gadesloeg. Hun conclusie was dat zon
der een royaal gebaar van de zijde van Nederland de zaak spaak zou lopen. 
De interne verdeeldheid binnen de coalitie, in het bijzonder ten gevolge van 
de aarzelingen binnen de PvdA, zorgde er in ieder geval voor dat de Repu
bliek de nodige tijd werd gelaten om tot een voor de Nederlanders aan
vaardbaar antwoord te komen, waarbij niet is geschroomd om internationale 
druk (de V.S. en Engeland via hun consuls-generaal in Batavia) op basis van 
de voorgelegde stukken op de Republiek te doen uitoefenen. Een aparte mis
sie van de Directeur Politieke Zaken van Buitenlandse Zaken jhr. mr.
H.F.L.K. van Vredenburch en de regeringscommissaris in algemene dienst 
dr. H.M. Hirschfeld heeft begin 1947 in Londen en Washington namens de 
regering een beroep gedaan op stille goede diensten van beide landen. Wel
iswaar werd de Indonesische kwestie hiermee in bescheiden mate geïnterna
tionaliseerd, maar de voordelen hiervan wogen zwaar. Naar de regering 
door middel van adviezen van de voorzitter van de Nederlandse delegatie in 
de Economische en Sociale Raad van de V.N., minister Zonder Portefeuille 
Van Kleffens, wist, diende hoe dan ook de onhoudbaarheid van de situatie in 
Indië tegenover de buitenwereld te worden aangetoond, alvorens tot mili
taire actie kon worden overgegaan. De betrokkenheid van de twee genoem
de mogendheden moest bovendien het klimaat voor de financiële steun en 
militaire leveranties veilig stellen. Ruim een maand heeft de regering offi
cieel gezwegen over de ontwikkelingen in de Indonesische kwestie, al wer
den de over en weer tussen het Nederlands gezag en de republikeinse rege
ring gewisselde correspondentie, de commentaren van Oost-Indonesië en 
Borneo op de stellingen van Djocja en het Amerikaanse aide mémoire van 28 
juni 1947 ter ondersteuning van de Nederlandse wensen in Djocja wel in de 
openbaarheid (Kamers; pers) gebracht. De bevolking kon aan de hand van 
de stukken wel bevroeden dat het de regering ernst was om tot uitvoering 
van het "werkelijke Linggadjati" te komen. Dat werd al onmiddellijk na te
rugkomst van de ministeriële missie uit Indië duidelijk door de unieke wijze 
waarop het kabinet op 2 juni 1947 na afloop van het beraad bekend maakte 
dat de regering haar verantwoordelijkheid voor de doorvoering van de Ling- 
gadjati-beginselen zou nemen in het geval de Republiek de nodige antwoor
den op de voorstellen schuldig zou blijven. Op dit signaal, dat de situatie in 
Indië ernstig was, en vervolgens de publikatie van de eerste kribbige corres- 
pondentiestukken tussen Batavia en Djocja is een nadere verklaring door de 
regering zo lang mogelijk uitgesteld. Nadat een op 3 juni 1947 ingediend ver
zoek van het CPN-Tweede Kamerlid De Groot tot interpellatie van de rege-
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ring over de dreigende militaire confrontatie in Indië - gezien het regerings- 
communiqué van 2 juni - was afgewimpeld, omdat de regering de Republiek 
niet met openbare mededelingen wilde hinderen om op de Nederlandse 
voorstellen van 27 mei 1947 een antwoord te formuleren, werd pas op 10 juli 
1947 een regeringsverklaring gegeven. De seniorenconventen van de beide 
Kamers der Staten-Generaal waren eerder al ingeschakeld om hen op de 
hoogte te stellen van de beweegreden van de regering tot herhaald uitstel 
van een nadere verklaring in de Tweede Kamer. Het parlement is derhalve 
een tijdlang officieel de rol van toeschouwer toebedeeld geweest, al sloot dat 
tussentijds overleg tussen leden van de regering en de eigen politieke achter
ban, in het bijzonder de beide fractievoorzitters van KVP en PvdA in de 
Tweede Kamer, over de stand van zaken niet uit.

De officiële reactie van de Republiek op de 27-mei-voorstellen, gedagte
kend op 7 juni 1947, was in Nederlandse ogen teleurstellend. De Republiek 
probeerde de taak van de interimregering te beperken tot de voorbereiding 
van de soevereiniteit van de Indonesische federatie, wees de gemeenschap
pelijke zorg voor de handhaving van de orde af en onderstreepte ook op 
economisch gebied de bevoegdheden van de deelstaten. De Nederlandse re
gering liet bij communiqué weten teleurgesteld te zijn. Men begreep echter in 
Den Haag ook wel dat het niet goed mogelijk was om op grond van ver
schillen van zienswijze over de uitvoering van het Akkoord alleen te be
sluiten om de wapens in te zetten. Zeker ter linkerzijde binnen de coalitie 
wenste men enige ruimte te hebben. Het PvdA-Kamerlid Suurhoff heeft Beel 
op 7 juni 1947 tevergeefs gevraagd de sfeer in het land te kalmeren door bij
voorbeeld de troepenverschepingen op te schorten. De partijraad van de 
PvdA van 14 juni 1947 deed een beroep op beide partijen om een catastrofe 
te vermijden en achtte arbitrage ter oplossing van de geschillen gewenst. Het 
Kamerlid Goedhart, die al in 1946 in Indië aan beide zijden van de perime
ters was gaan kijken, werd belast met de opdracht de resolutie van de partij
raad bij de regerende coalitiegroeperingen in de Republiek toe te lichten. Te
gelijkertijd nam de militaire druk op de Republiek door de aankomst van de 
2e divisie in Indië toe. Het CPN-partijbestuur zag in deze voortgaande mili
taire ontplooiing alle reden nogmaals aan te dringen op een vreedzame op
lossing. Aan de andere kant vond Romme (KVP) dat niet te lang moest wor
den gedraald en arbitrage over met het Akkoord strijdige zaken niet moge
lijk was. Een meerderheid van de Raad van State liet de regering op 17 juni 
1947 weten dat het antwoord van de Republiek op de Nederlandse voorstel
len geen ruimte liet voor verdere overhandelingen. Dit was ook het unanie
me oordeel van de twee resterende CG-leden, Schermerhorn en Van Poll, die 
alvorens tot een militaire actie zou worden besloten een ultimatieve nota 
aanbevalen. Ook de niet-republikeinse gebieden in Indië wezen op dat mo
ment het republikeinse antwoord, dat die gebieden voor de toekomst weinig 
waarborgen voor de eigen rechten en belangen bood, af. Het Nederlandse 
kabinet weerspiegelde in zijn beraadslagingen in de tweede helft van juni
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1947 de verdeeldheid binnen de coalitie en binnen de PvdA zelf. Waar Beel 
(KVP) vond dat er eigenlijk weinig meer te beslissen viel, wilde Drees 
(PvdA) nog met internationale hulp maximale druk op de Republiek uitoefe
nen, waarin hij werd bijgevallen door Jonkman (PvdA) die overigens de no
dige kritiek op de Republiek had; tegenover de waarschuwingen voor de in
ternationale reacties bij een gewapend optreden (de partijloze ministers-di- 
plomaten: Zonder Portefeuille, Van Kleffens; Buitenlandse Zaken, Van Boet
zelaer van Oosterhout) stonden de waarschuwingen voor de welvaart van 
het land, wanneer de band met Indonesië conform de bedoelingen van de 
Republiek werd doorgesneden (minister van Financiën Lieftinck, PvdA). De 
Nederlandse regering besloot vervolgens om de Republiek een laatste kans 
te geven, ook om de internationale druk op de Republiek volledig tot haar 
recht te laten komen. De Republiek zou om instemming op hoofdlijnen van 
de 27-mei-voorstellen worden gevraagd; de landvoogd werd gemachtigd zo 
nodig op te treden om aan de onhoudbare toestanden (aanslagen op de Ne
derlandse enclaves; vernielingen en terreur binnen en rondom republikeins 
gebied) een einde te maken. De ernst van de zaak zou mondeling tegenover 
vertegenwoordigers van de Republiek worden toegelicht. Het besluit van het 
kabinet van 20 juni 1947 is een dag later door leden van het kabinet voor
gelegd aan Romme en Van der Goes, die hun instemming konden betuigen.

Op 20 juni 1947 is het besluit van de regering gekruist door de aanbieding 
aan de CG-voorzitter van de tekst van een radiorede, die de republikeinse 
premier Sjahrir een dag eerder voor radio-Djocja had gehouden. In deze re
devoering was Sjahrir de Nederlanders een eind tegemoet gekomen, vooral 
op het punt van het Nederlands gezag in de overgangstijd en de erkenning 
van de federale opbouw. CG-voorzitter Schermerhorn zag, onder bijval van
uit Nederland door minister Jonkman, hierin een ommezwaai ten goede bij 
de Republiek en wenste dat bij afzonderlijke brief nadere vragen over deze 
redevoering van Sjahrir zouden worden gesteld. Daarnaast werd de Repu
bliek geconfronteerd met de negatief uitgevallen analyse van het republi
keinse antwoord van 7 juni 1947 door de CG. Ook de republikeinse regering 
koos, precies als de Nederlandse regering, bij het vooruitzicht van een an
ders onvermijdelijke militaire confrontatie, voor een tegemoetkomende hou
ding, waarbij niettemin op het centrale punt van het republikeinse gezag in 
eigen territoir niet zou worden gemarchandeerd. Op 23 juni 1947 ontving de 
CG het antwoord van Sjahrir op het CG-schrijven van 20 juni. Het stuk 
kwam de Nederlandse voorstellen over de opzet van het overgangsbewind 
en de instelling van federale organen weer een stap nader, maar wees onom
wonden het Nederlandse voorstel tot instelling van een gemeenschappelijke, 
uit Nederlandse en republikeinse troepen samen te stellen gendarmerie (po
litie) onder centraal (formeel op dat moment: Nederlands) gezag als uitdruk
king van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid binnen de op te rich
ten federatie voor orde en rust af. De Republiek aanvaardde een centraal di
rectoraat voor de binnenlandse veiligheid onder een interimregering, maar
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achtte de handhaving van orde en rust binnen het gebied van de deelstaat 
een zaak van de regering van de betrokken deelstaat. Voor Nederland ging 
het hier om een middel om een einde te maken aan de militaire schermutse
lingen en de wetteloosheid in sommige delen van de Republiek, alsook om 
de Nederlandse soevereiniteit op dat moment tot gelding te brengen; voor de 
Republiek ging het er om te voorkomen dat aan het haar toegekende de- 
facto-gezag door de toelating van vreemde troepen afbreuk zou worden ge
daan. Aan Nederlandse kant werd er van uitgegaan dat de stap van Sjahrir 
binnen de Republiek omstreden was, hetgeen ook zou uitkomen. Vandaar 
dat landvoogd Van Mook het in Nederland opgestelde aide mémoire in 
reactie op de republikeinse nota van 7 juni aan Sjahrir doorgaf met het ver
zoek binnen vier dagen te antwoorden. De Republiek werd aldus voor het 
blok gezet.

De gevolgen van de Nederlandse onverbiddelijke houding zijn niet uitge
bleven. Binnen de Republiek werd ook in het linkse kamp gevonden dat de 
Nederlanders te ver tegemoet was gekomen. Sjahrir trad af op 26 juni 1947 
en zou op 3 juli 1947 worden opgevolgd door de aanvoerder van de critici 
binnen het eigen kamp, Sjarifoeddin. In de tussentijd heeft de president van 
de Republiek, Soekarno, het antwoord van 27 juni 1947 op het Nederlandse 
aide mémoire van zijn handtekening voorzien. De houding van Sjahrir was 
afgezwakt. Het antwoord was - op de gendarmeriekwestie na - onduidelijk, 
met name op het punt van de financieel-economische samenwerking. "Bata
via" begreep dat militair ingrijpen op basis van dit glibberige stuk niet wel 
mogelijk was, zodat een meer toegespitste vraagstelling nodig was. Van Poll, 
generaal Spoor en vertegenwoordigers van de niet-republikeinse gebieden 
lieten echter hun ongeduld horen. Het werd derhalve aan "Den Haag" over
gelaten te beslissen of alsnog nadere verduidelijking moest worden ge
vraagd. Omdat tezelfdertijd (28 juni 1947) een Amerikaanse démarche bij de 
Republiek werd ondernomen, waarbij met name de Nederlandse soevereini
teit in overgangstijd en het Nederlandse voorstel voor het interimbewind 
werden onderstreept waartegenover financiële hulp aan Indonesië in het 
vooruitzicht werd gesteld, heeft Jonkman in het kabinetsberaad van dezelfde 
datum uitstel van de beslissing tot militaire actie bepleit. Dit voorstel stuitte 
op bezwaren van KVP- en enkele PvdA-ministers, namelijk Lieftinck en de 
minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, L. Neher. Onder druk ook 
van de PvdA-Tweede Kamerfractie, die er bij de PvdA-bewindslieden op 
had aangedrongen de beslissing tot actie in handen van de Nederlandse re
gering te laten, heeft Drees bepleit de Republiek enkele concrete vragen voor 
te leggen. De discussie werd vervolgens bepaald door het dreigement van de 
minister van Verkeer en Waterstaat, ir. H. Vos (PvdA), op te zullen stappen 
in het geval van een besluit tot machtiging aan de landvoogd om tot actie 
over te gaan. Hij meende dat er nog een vreedzame oplossing mogelijk was. 
Van Mook kon zich akkoord verklaren met de gedachte om van de Repu
bliek categorische antwoorden op enkele vragen te verlangen, zodat het ka-
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binet op het eind van de dag het eens kon worden en grote problemen bin
nen kabinet en PvdA konden worden voorkomen. Van Mook heeft vervol
gens een dag later (29 juni 1947) een vragenlijst met aanbiedingsbrief aan de 
president van de Republiek gestuurd. Naast punten als de bijzondere positie 
van de landvoogd in de interimregering, de toekenning van de soevereiniteit 
aan de VSI, de opbouw van de federale organen en de kwestie van de terug
keer van eigenaren naar hun bedrijven in republikeins gebied, had Van 
Mook de gemeenschappelijke gendarmerie opgevoerd, waar de regering 
slechts had willen vragen naar instemming met de gemeenschappelijke ver
antwoordelijkheid voor orde en rust in republikeins gebied. Deze wijziging 
van de vragenlijst heeft de ergernis van minister Drees opgewekt, maar de 
regering had verzuimd op dit punt alle bevoegdheden aan zichzelf te hou
den. Bovendien: de V.S. steunden deze reactie van Nederland, al had de 
Amerikaanse regering al eerder laten weten dat van de Republiek niet de in
williging van alle eisen kon worden verlangd, met name niet op het terrein 
van de gemengde gendarmerie. De persoonlijke brief van Van Mook werd 
op 5 juli 1947 door een brief van Soekarno beantwoord, die de reactie van de 
republikeinse regering op de vragenlijst begeleidde. Beide stukken knoopten 
aan bij het door de Amerikanen in hun aide mémoire aan Indonesië gegeven 
belang om de vreedzame weg - natuurlijk naar republikeinse opvatting - te 
verdedigen. Het kwam er op neer dat de Republiek het de-iure-gezag van 
Nederland in de interimperiode wel wilde erkennen, maar de eigen de-facto- 
positie zo ver mogelijk wilde oprekken, zoals het punt van de zorg voor orde 
en veiligheid. Over het vraagstuk van de buitenlandse betrekkingen van de 
Republiek noch over de teruggave van eigendommen van niet-Indonesiërs 
bevatte het antwoord veel duidelijkheid. Verder praten had weinig zin meer. 
Men moest ofwel de sprong met de Republiek op grond van de gewisselde 
stukken wagen en het overgangsbewind installeren ofwel actie voeren, aldus 
CG-voorzitter Schermerhorn; CG-lid Van Poll zag nog slechts een militaire 
actie als uitweg, waarmee Van Mook, zijn adviseurs en de niet-republikeinse 
gebieden het eens waren. Omdat echter de republikeinse vice-premier Setya
djit, die het antwoord uit Djocja had gebracht, bereid bleek naar aanleiding 
van de gevoelens van teleurstelling in Batavia met Djocja nader contact op te 
nemen, was in het Nederlands kabinet Drees niet bereid om premier Beel en 
diens aanhang te volgen in hun aandrang om de landvoogd tot actie te 
machtigen. Besloten werd het nader antwoord uit Djocja af te wachten. In
derdaad is op 8 juli 1947 een brief van Sjarifoeddin opgesteld, waarin de Re
publiek op veel punten retireerde, zoals in de aanvaarding van de opzet en 
consequenties van de interimregering (buitenlandse betrekkingen) en de fe
derale organisatie (samen met de niet-republikeinse gebieden). De teruggave 
van de ondernemingen zou worden geregeld. De gemeenschappelijke gen
darmerie bleef het strijdpunt. Het was moeilijk tegenover de buitenwacht bij 
zoveel concessies een actie te starten op het oneigenlijke punt van de gendar
merie. Van Mook kwam daarom met het voorstel de Republiek bewijzen van
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samenwerking conform het Akkoord van Linggadjati te vragen, namelijk op 
het gebied van de binnenlandse veiligheid (staking vijandelijkheden; poli
tiële samenwerking). Hiermee ging de regering in Den Haag akkoord. De 
militaire leiding in Batavia, die niet had nagelaten Van Mook voor te houden 
dat zonder regelingen op militair-politieel gebied de rechtsorde niet kon 
worden gewaarborgd, heeft de order gekregen de militaire operaties tot een 
volgende strategische datum op te schorten.

Het hoopgevende nadere antwoord van de republikeinse regering van 8 
juli 1947 heeft in Batavia en Den Haag de gedachte gewekt dat met nog wat 
druk de Republiek ook op het punt van de gemeenschappelijk zorg voor or
de en veiligheid wel door de bocht zou gaan. In dit licht kon de regering ein
delijk in de volksvertegenwoordiging een verklaring afleggen over het ge
voerde beleid en over de hoofden van Kamerleden heen trachten de Repu
bliek tot inschikkelijkheid te bewegen. De regeringsverklaring van 10 juli
1947 is het compromis geworden tussen de opvatting van een groep (KVP-) 
ministers dat een krachtige houding gewenst was en de opvatting van de 
(PvdA-)ministers onder aanvoering van Drees dat een tegemoetkomende 
toon gewenst was. Het laatste kwam onder meer tot uiting in de vaagheid 
over de gewenste vorm van ordehandhaving. Het eerste klonk door in de eis 
aan de Republiek bewijzen te leveren dat de overeenkomst van Linggadjati 
serieus werd genomen, zoals in de staking van de vijandelijkheden, vernie
lingen en de blokkades op het handelsverkeer. Deze houding tegenover de 
Republiek, waartoe de CG zelf had geadviseerd, kon voordelen hebben te
genover het Nederlands gezag en de Nederlandse troepen in Indië die aldus 
een hart onder de riem werd gestoken, tegenover de niet-republikeinse ge
bieden in Indië die in hun hoop op Nederlandse zorg voor een federale op
bouw zonder potentiële obstructie vanuit Djocja niet mochten worden be
schaamd en tegenover de oppositie tegen de Indië-politiek in eigen land. Wel 
kon deze hardere politiek problemen veroorzaken binnen de eigen coalitie 
en de definitieve breuk in de gedoogsteun van de CPN inluiden. In het debat 
in de Tweede Kamer op 11 juli 1947 over de door Beel voorgedragen rege
ringsverklaring bleek dat de CHU en de liberalen de hoofdlijnen van de 
Linggadjati-politiek gingen aanvaarden. De tocht van de ARP-Kamerleden 
Schouten (fractievoorzitter) en Bruins Slot in mei-juni 1947 naar Indië had 
niet geleid tot nuancering van het ARP-standpunt: men bleef de Republiek 
verwerpen en achtte verdere besprekingen met Djocja zinloos. Daartegen
over heeft het linkerdeel van de oppositie, bij monde van partijvoorzitter De 
Groot, gewaarschuwd voor de gevolgen van een confrontatie in Indië. Men 
dreigde volgens het CPN-Kamerlid een actie te beginnen zonder te weten 
waar deze zou eindigen. De gevolgen van een dergelijke actie voor Neder
land noemde De Groot catastrofaal, waarbij hij voorspelde dat de internatio
nale wereld zich tegen Nederland zou keren, het land de lasten ervan niet 
zou kunnen dragen en tenslotte de ondernemers in Indië er niet mee gebaat 
zouden zijn. Romme liet namens de KVP-Kamerfractie weten dat de grenzen
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van de lankmoedigheid al lang waren gepasseerd. Hij en de woordvoerders 
van CHU en de liberalen drongen aan op een consequente houding terwille 
van het "werkelijke Linggadjati". Binnen de PvdA-Kamerfractie was geen 
eensgezindheid. Het uit Indonesië afkomstige Kamerlid Palar bekritiseerde 
sterk de regeringspolitiek: volgens hem was de regering met het eisenpakket 
buiten "Linggadjati" getreden, zeker met de eis inzake de gendarmerie. Hij 
beval een andere houding jegens de Republiek en wederzijdse demobilisatie 
aan. Daarentegen steunde Logemann voor zijn fractie de regeringspolitiek en 
de daaruit gebleken consequente vredeswil. Hij ried wel een "vervullingspo- 
litiek" in Indië aan bij de opbouw van een voorlopige vorm van de nieuwe 
rechtsorden en bij de samenwerking op allerlei gebied. Minister Jonkman 
verdedigde het beleid en meende dat de Republiek aan de eisen, die uit het 
Akkoord voortvloeiden, had te voldoen. De inzet van het machtsmiddel kon 
echter nooit tot doel hebben de vernietiging van de Republiek. De minister 
heeft met zijn verdediging mogelijk het centrum en een deel van de rechter
zijde van het politieke krachtenveld kunnen inpakken, zijn eigen groepering 
had met dit antwoord grote moeite, al heeft de PvdA-fractie de eigen minis
ter niet voor het front van de Kamer in tweede termijn willen afvallen. Een 
brief vanuit de Kamerfractie van de PvdA aan de PvdA-ministers heeft daar
om nog eens de zorg over de ontwikkelingen geformuleerd. Een Kameruit
spraak bleef na dit debat achterwege.

De regeringsverklaring van 10 juli 1947, allereerst bedoeld voor binnen
lands gebruik, had geen onduidelijkheid laten bestaan over het ongeduld 
van de Nederlandse regering. In deze lijn heeft landvoogd Van Mook, na 
overleg met de CG en de militaire bevelhebbers, op 15 juli 1947 aan de repu
blikeinse premier Sjarifoeddin en zijn gezelschap twee nota's overhandigd: 
in de eerste nota werd instemming gevraagd met de organisatie van de zorg 
voor de binnenlandse orde en veiligheid, waarbij weliswaar de politie van de 
deelstaten allereerst met de zorg voor orde en veiligheid belast was, maar 
waarbij ook sprake was van een bijzondere (gemengde) politie ter beschik
king van de interimregering en van tijdelijke gemengde politie aan de de
marcatielijnen. Van Mook had met dit voorstel volgens de militaire bevel
hebbers te veel prijs gegeven, zodat generaal Spoor en vlootvoogd vice-ad- 
miraal Pinke hun verontwaardiging hebben geuit en Spoor zelfs met ontslag 
dreigde. De negatieve reactie van de Republiek op de nota's heeft deze woe
deaanval achterhaald. De tweede nota die Van Mook heeft ingediend, was 
van ultimatieve aard en vroeg om staking van de vijandelijkheden op 16 juli 
en terugtrekking van de republikeinse eenheden tot 10 km. van de genoem
de lijnen, te beginnen op 19 juli en te voltooien op 21 juli. De republikeinse 
delegatie accepteerde de stukken onder voorbehoud met betrekking tot de 
mening van de regering in Djocja. Op 16 juli 1947 kwam het negatieve be
richt uit Djocja, gevolgd op 17 juli 1947 door twee antwoordnota's die voor 
Nederland onaanvaardbaar waren: enerzijds werd van de Nederlanders ver
langd dat een tweezijdige verklaring betreffende de staking van de vijande-
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lijkheden en de terugtrekking van de troepen zou worden getekend; ander
zijds werd een tegenvoorstel gedaan betreffende de verzorging van de bin
nenlandse orde en veiligheid langs bekende republikeinse lijnen. De gevol
gen van deze uitdagende stukken lieten zich raden. Het civiele en militaire 
gezag in Batavia, mét de CG, adviseerden vervolgens tot militaire actie. Van 
Mook was het allemaal beu en toonde zich onvermurwbaar, toen de republi
keinen op het laatste moment poogden een confrontatie te voorkomen zon
der evenwel op het centrale punt bij te draaien. Zeker het emotionele advies 
van Schermerhorn heeft op zijn partijgenoten in Nederland, in het bijzonder 
binnen het kabinet, niet nagelaten diepe indruk te maken. Binnen het Neder
landse kabinet kwam op 17 juli 1947 een meerderheid - alleen minister Vos 
bleef enige tijd niet overtuigd - tot de slotsom dat Nederland de impasse 
moest doorbreken. Besloten werd vervolgens tot een militaire actie van be
perkt karakter om een einde te maken aan de wanorde en terreur en voor
waarden te scheppen voor de uitvoering van de overeenkomst van Lingga
djati. Op 20 juli 1947 liet Van Mook de republikeinse regering schriftelijk we
ten dat de Nederlandse regering haar vrijheid van handelen hernam. Enkele 
uren na het begin van de militaire actie lichtte premier Beel over de radio de 
bevolking in.

In de nacht van 20 op 21 juli 1947 startte vervolgens de actie-"Product", 
een politieel-militaire operatie gericht op de bezetting van economisch waar
devolle gebieden, waardoor het economisch leven (enclaves!) op gang zou 
kunnen worden gebracht en de Republiek onder druk zou kunnen worden 
gezet om mee te werken aan de uitvoering van het "werkelijke Linggadjati". 
De kern van de Republiek - het gebied rond Djocja -, West-Java en het groot
ste deel van Sumatra bleven onbezet. De optimistische inschattingen over het 
weerstandsvermogen van de Republiek leken juist te zijn, maar de speerpun- 
tenstrategie liet aanvankelijk geen ruimte voor een alomvattende zuivering 
van de bezette gebieden met alle gevolgen van dien. De repercussies van het 
besluit tot actie vielen binnen Nederland mee, maar op internationaal niveau 
tegen. Zo stelde de PvdA zich achter de regering op, maar binnen haar ach
terban rommelde het. De KVP kwam met een manifest, waarin nadrukkelijk 
vastgehouden werd aan de Linggadjati-politiek. Daarmee werd afstand ge
nomen ten opzichte van de rechtervleugel. Tot spontane grote acties uit ui
terst linkse hoek, zoals in september 1946 rond de verscheping van militairen 
naar Indië, kwam het niet. De CPN hield het bij een protestbijeenkomst; de 
communistisch georiënteerde vakbeweging (EVC) zag geen kans alleen op te 
treden, waar de grote vakcentrales (N W ; KAB; CNV) - wel bezorgd over het 
gebeurde - een politieke staking afwezen. Het Wereldvakverbond, NVV en 
EVC vroegen op 30 juli 1947 wel per telegram om staking van de vijandelijk
heden en heropening van de besprekingen met de Republiek. Bij bevriende 
mogendheden als de V.S. en Engeland ondervond Nederland weinig begrip. 
Het Britse aanbod voor goede diensten werd door de Nederlandse regering 
koeltjes ontvangen. Nederland moest er mee rekenen dat landen als het de-
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kolonialiserende India en het Labour-bestuurde Australië - waar een nieuwe 
havenboycot tegen Nederlandse schepen was uitgebroken - de Veiligheids
raad van de V.N. zouden inschakelen om deze regionale brandhaard te blus
sen. Spoedig zou dan ook blijken dat de Nederlandse mededeling van het 
gebeurde in Indië aan de VR intense bemoeienis van dit orgaan met de Indo
nesische kwestie zou uitlokken, waarvoor Nederland heeft moeten buigen.

De regeringsverklaring van 23 juli 1947, afgelegd door de premier in de 
Tweede Kamer, trachtte natuurlijk de volledige schuld voor de militaire actie
- die vanwege de aard van het conflict (binnen het gebied van de soevereine 
natie) en de gestelde doelen als politieel werd aangeduid - bij de Republiek 
te leggen, die zich niet conform de gesloten overeenkomst had opgesteld, 
geen einde had gemaakt aan de bestandsschendingen en niet was ingegaan 
op de Nederlandse ultimata. De regering bleef streven naar nieuwe overeen
stemming, zodra mogelijk, op basis van het programma van het Akkoord 
van Linggadjati. Het Kamerdebat op 23 en 24 juli 1947 vond plaats bij ont
stentenis van het uit Indonesië afkomstige PvdA-Kamerlid Palar, die uit pro
test tegen de militaire actie zijn ontslag had genomen en vervolgens de Re
publiek zijn diensten zou aanbieden. De KVP en de rechtse oppositie steun
den de regering; het linkerdeel van coalitie en oppositie had veel woorden en 
sprekers nodig om de afkeuring nog net te beteugelen of ruim baan te geven. 
Romme hield voor zijn groepering de Linggadjati-constructie omhoog; de 
Republiek behoefde volgens hem niet vernietigd te worden. Binnen het rech
terdeel van de oppositie werd over dat laatste, bijvoorbeeld door een man als 
Tilanus (CHU), anders gedacht. Dat de PvdA-Kamerfractie grote problemen 
met deze actie had, werd in dit debat maar al te duidelijk: na het mild kriti
sche betoog van Logemann distantieerde fractiegenoot Nederhorst zich 
openlijk van de regeringspolitiek. Toch gelukte het de CPN-Kamerfractie 
niet de PvdA mee te krijgen in een motie, waarin om stopzetting van de vij
andelijkheden werd gevraagd. Ook de PvdA-dissident Nederhorst rekende 
op de wil tot overleg van de regering. De felle kritiek van de CPN-Kamer
fractie op de Indië-politiek van de regering luidde de breuk in de gedoog- 
steun van de CPN aan de coalitie in. De PvdA zou vervolgens veel moeite 
hebben om de uiterst linkse horzel in het zicht van vervroegde verkiezingen 
in verband met de herziening van de Grondwet ten behoeve van de nieuwe 
rechtsorde kwijt te raken.

Par. IV

In par. IV Vanaf de bemoeienis van de V.N. tot aan de "Renville "-onderhande
lingen is de periode augustus-oktober 1947 beschreven, waarin de Neder
landse regering zich uiteindelijk heeft kunnen vinden in internationale be
moeienis via de Commissie van Goede Diensten van de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties met de Indonesische kwestie en de eerste stappen on-
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dernam voor de consolidatie van de eigen posities in Indië en voor de 
grondwettelijke voorbereiding van de nieuwe rechtsorde aan Nederlandse 
kant. De betrokken periode is dan ook een draaipunt in de Indonesische 
kwestie ten tijde van het kabinet-Beel en kondigt een tweede poging aan om 
met de republikeinen - vanuit naar het lijkt een positie van militaire sterkte, 
die ook internationaal werd geduld - tot een akkoord te komen. Die keuze 
voor een nieuwe ronde van overleg onder internationale bemoeienis is overi
gens geen gemakkelijke geweest: het kabinet dreigde zelfs even te bezwijken 
onder de onenigheid over hetgeen na de stopzetting van de beperkte 
militair-politiële actie moest gebeuren.

Geen maand in de periode-Beel is namelijk zo hectisch geweest als die na 
de aanvang van de politiële actie in Indië (20/21 juli - 4 augustus 1947). De 
militaire actie verliep voorspoedig, zodat in Batavia bij generaal Spoor en 
landvoogd Van Mook de gedachte opkwam om maar door te stoten naar het 
hart van de Republiek om verdere problemen te voorkomen, bijvoorbeeld 
nadat de Republiek een nieuw ultimatum om vijandelijke acties stop te zet
ten zou hebben genegeerd. De vooronderstelling daarbij was dat het moge
lijk was de zogeheten kwaadwillende elementen in de Republiek te kunnen 
onderscheiden van de goedwillende en coöperatieve republikeinen, die 
slechts zouden wachten op "bevrijding" van het hen opgelegde revolutio
naire en in Nederlandse ogen onderdrukkende systeem. Binnen het Neder
landse kabinet hebben de meeste PvdA-ministers zich faliekant gekeerd te
gen deze gedachte: het partijbestuur van de PvdA hield de regering openlijk 
om begrijpelijke redenen strikt aan de belofte omtrent de beperktheid van de 
militaire actie; verwacht werd dat nieuwe besprekingen met de Republiek op 
korte termijn zouden worden gehouden. Drees wees op de reacties in bin
nen- en buitenland in geval van verdere actie. Maar ook Beel was niet gepor
teerd voor verdere actie op dat moment, waarin hij werd bijgevallen door 
vrijwel alle katholieke ministers, alsook door de minister van Buitenlandse 
Zaken. Bijgevolg besloot het kabinet op 30 juli 1947 dat niet doorgestoten zou 
worden naar Djocja, de hoofdstad van de Republiek. Het besluit zou in Indië 
worden toegelicht door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
Neher (PvdA). Neher had enkele malen in het kabinetsoverleg een forse hou
ding tegenover de Republiek bepleit, zodat hij voor beide groeperingen in 
het kabinet de aangewezen persoon was om in Indië namens het kabinet een 
oogje in het zeil te houden bij de afwikkeling van de actie. "Batavia" heeft 
zich mokkend bij het kabinetsbesluit tot beperking van de actie, zoals voor
genomen, neergelegd, maar slechts voor korte tijd. De troepen werden ge
reed gehouden voor verdere actie.

De regering in Den Haag had terecht zwaar getild aan de internationale 
factor bij het overwegen van verdere actie. De beperkte politiële actie had al 
de nodige negatieve reacties in de internationale gemeenschap losgewoeld. 
Binnen het westers blok was de Nederlandse stap niet onomstreden, zeker 
niet bij de V.S., die geopolitieke, economische en ideële belangen hadden bij
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een vreedzame oplossing van de Indonesische kwestie. Kon de Amerikaanse 
suggestie voor arbitrage nog op goede gronden worden afgewezen - Neder
land en de Republiek waren geen gelijke partners -, een aanbod van goede 
diensten moest serieus worden overwogen. Nederland stond aan de voor
avond van de ondertekening van de 195-miljoen-dollar-lening van de We
reldbank (7 augustus 1947), met toestemming van de Amerikaanse regering 
geplaatst in de V.S.. Bovendien had Nederland al eerder gebruik gemaakt 
van de "stille" goede diensten van de V.S. en Engeland. Het Verre-Oosten- 
blok keurde de actie in Indië zonder meer af, Australië voorop. Dit land, lid 
van de Veiligheidsraad (VR) van de V.N., vroeg de VR de Indonesische 
kwestie als bedreiging van de vrede op de agenda te zetten; het niet-VR-lid 
India verzocht iets soortgelijks. De VR heeft vervolgens hieraan voldaan. Ne
derland, toegelaten tot de discussies, zette daarop de ambassadeur te Wash
ington, Van Kleffens, in, die de bemoeienis van de VR met het geschil, dat 
immers niet twee gelijke soevereine staten betrof, betwistte; de Republiek 
zou gelijkelijk tot ergernis van Nederland worden toegelaten en wel in de 
persoon van oud-premier Sjahrir. Een poging van Nederland, via België 
gelanceerd, om dan ook de niet-republikeinse gebieden bij de discussies ver
tegenwoordigd te laten zijn, liep spaak. Uit de VR-debatten rolde de eerste in 
een reeks VR-resoluties met betrekking tot de Indonesische kwestie, ge
steund door de machtige V.S.: op 1 augustus werd beide partijen gevraagd 
de vijandelijkheden te staken en de geschillen door arbitrage of andere 
vreedzame middelen te beslechten. De Nederlandse regering, die officieel de 
goede diensten van Amerika had aanvaard, ging akkoord met deze oproep, 
ook al omdat de gestelde (beperkte) doelen vrijwel waren bereikt; de Repu
bliek legde zich eveneens neer bij de VR-oproep. De politiële actie werd bij
gevolg op 4 augustus 1947 afgesloten, zij het dat Nederland in het najaar van
1947 nog in weerwil van VR-uitspraken overging tot de inname van het res
terende (republikeinse) gedeelte van het eiland Madoera.

De vraag was wat er vervolgens moest gebeuren. De bedoeling van de ac
tie was geweest om een einde te maken aan allerlei vijandelijkheden, de en
claves lucht te geven en het economisch verkeer op gang te brengen, alsook 
de Republiek een toontje lager te doen zingen. Op die basis moest het dan 
mogelijk zijn de nieuwe rechtsorde naar de beginselen van het Akkoord van 
Linggadjati op te bouwen: de federatie van deelstaten - de voormalig repu
blikeinse gebieden zouden daar ook bij worden betrokken - met federale 
diensten en verantwoordelijkheden onder een in te stellen voorlopig federaal 
bestuur dat met Nederland voorbereidingen zou treffen voor de transfor
matie van het Koninkrijk (Unie, federatie). Zolang de Republiek als afzon
derlijke eenheid bleef bestaan, buiten Nederlandse controle, leek dit plan bij 
voorbaat een moeizame operatie. "Batavia" vreesde dat, zolang déze Repu
bliek intact werd gelaten, de poging om de federatie op te zetten bij voorbaat 
was mislukt en de militaire problemen zouden voortduren. Vandaar het plei
dooi uit Indië begin augustus 1947 om alsnog te besluiten de militaire actie
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voort te zetten. Nadat Van Mook op 7 augustus 1947 namens alle adviseurs 
op de regering in Den Haag een beroep had gedaan naar Djocja door te sto
ten, zijn de burgerlijke en militaire autoriteiten op 11 respectievelijk 13 
augustus 1947 direct of indirect er toe overgegaan hun bezorgdheid over de 
ontwikkelingen aan Koningin Wilhelmina te laten weten. Binnen het kabinet 
liepen de emoties - na de tweestrijd over een mogelijke tocht van CG-voorzit
ter Schermerhorn naar de V.S. om daar voorlichting over de Nederlandse 
zienswijze te geven, die de PvdA verloor - hierover snel op. Er tekenden zich 
twee kampen af: de PvdA-ministers zagen de Indonesische kwestie als een 
zaak van internationaal gewicht en wilden dan ook de reacties in de interna
tionale gemeenschap boven alles in het oog houden; de KVP-ministers onder 
aanvoering van Beel, die zich in deze crisismaand met een uitgesproken oor
deel over de aanpak van de kwestie scherp profileerde, gaven de nationale 
overwegingen - de nieuwe rechtsorde van het Rijk - het zwaarste accent. De 
partijloze minister van Marine Schagen van Leeuwen stond zonder meer een 
duidelijke houding tegenover de Republiek en de internationale gemeen
schap voor, een wens waaraan naar de normen van deze minister uiteinde
lijk niet is voldaan (Schagen trad eind november 1947 af). Het kabinet is na 
het nodige beraad op 12 augustus 1947 met een communiqué gekomen dat 
een laatste poging was om de door "Batavia" gewenste voltooiing van de 
actie te voorkomen. Op de Republiek werd een beroep gedaan medewerking 
te verlenen aan de opbouw van een nieuwe rechtsorde conform de Lingga- 
djati-beginselen, waarbij de aangeboden goede diensten van de V.S. een bij
drage zouden kunnen leveren. Daarmee was echter het besluit tot verdere 
actie nog niet van tafel.

Het is minister van Overzeese Gebiedsdelen Jonkman (PvdA) zelf ge
weest, die op grond van berichten over de toestand in de Republiek bereid 
bleek verdere actie te willen overwegen. De beperkte actie had niet tot de ge
wenste resultaten geleid; men had zich misrekend. Onder aanvoering van 
minister Drees hebben de overige PvdA-ministers, in het zicht van het Indië- 
congres van de PvdA van 15-16 augustus, in het kabinetsberaad van 13 au
gustus 1947 hiertegen verzet gepleegd. Bijval kregen ze van de partijloze mi
nister van Buitenlandse Zaken, die tegen de achtergrond van hervatte dis
cussies in de VR en de berichtgeving van de Nederlandse vertegenwoordiger 
Van Kleffens waarschuwde voor de internationale repercussies bij verdere 
actie. Het KVP-blok was nog niet eensgezind overtuigd dat een voortzetting 
van de actie het wondermiddel in Indië zou zijn. Romme had Beel trouwens 
tot enig uitstel - uitspraak VR; terugkeer Neher - proberen over te halen. Het 
advies van de CG - eerst eensgezind over de beperkte actie - was in het 
voortgezette kabinetsberaad van 14 augustus 1947 verdeeld: Schermerhorn 
bepleitte een versnelde invoering van "Linggadjati" die wervend kon zijn, 
derhalve los van een volledige voorafgaande overeenstemming met de Re
publiek; Van Poll beval een rechtlijnige houding aan. Behoudens het besluit 
om in de VR de nodige initiatieven te ontwikkelen (nader uitgewerkt op 15
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augustus 1947) werd over de vraag of verdere actie moest worden onderno
men niets beslist, tot grote ergernis van Koningin Wilhelmina, die zich ge
voelig toonde voor de argumenten uit Batavia. De besluiteloosheid van het 
kabinet had echter de coalitie voorlopig even voor een breuk behoed. Het 
bijzonder PvdA-congres, aan de Indonesische kwestie gewijd, kon de koers 
van de regering - voor zover gericht op het doorvoeren van "Linggadjati" en 
het vinden van een vreedzame oplossing, ook door de goede diensten van 
derden - steunen. Aan de andere kant was het probleem van de eenheid van 
de Kroon gesteld, waardoor nog om een andere reden het kabinet in moei
lijkheden zou kunnen komen. Beel en Jonkman hebben dan ook gepoogd op
15 augustus 1947 het kabinet alsnog te laten kiezen tussen verdere actie of 
internationale bemoeienis op bepaalde voorwaarden.

De urgentie van een beleidsbeslissing in Den Haag was namelijk vergroot 
door hetgeen binnen de VR inmiddels gaande was. Op 12 augustus 1947 had 
Australië in de VR een resolutie ingediend, waarin bemiddeling (met de 
V.S.) werd aangeboden en werd gevraagd om de instelling van een commis
sie van rapporteurs over de situatie in de Republiek na 1 augustus. Tegelij
kertijd besloot de VR de Republiek tot de discussies over de Indonesische 
kwestie toe te laten. Het gevaar dat de internationale bemoeienis verkeerd 
voor Nederland kon uitpakken was groot. Als reactie op dit Australische 
voorstel is het Nederlands kabinet, na het overwegen van de aanvaarding 
van goede diensten van enkele landen, op 15 augustus 1947 akkoord gegaan 
met het voorstel van de vertegenwoordiger in de VR, Van Kleffens, om een 
commissie van drie landen (beide partijen zouden een land aanwijzen, die 
vervolgens gezamenlijk een derde land zouden uitnodigen) aan de VR over 
Indonesië te laten rapporteren. Ook zou worden voorgesteld dat de beroeps
consuls in Batavia ingeschakeld zouden worden bij de rapportage. Tegelijk 
werd in dit kabinetsberaad gesproken over de vraag of de landvoogd niet 
gemachtigd moest worden het bevel tot verdere actie te geven. Het advies 
van de aanwezige ambassadeur te Londen, Michiels van Verduynen, om 
consequent voor de ene of de andere oplossing te kiezen, zag Beel juist als 
steun voor zijn voorstel om de knoop in Indië door te hakken. Drees was van 
mening dat wijziging van het eenmaal genomen besluit over deze zaak - 
voorlopig geen verdere actie - een kabinetscrisis betekende.

Kon het kabinet zich nog verenigen op de instructies aan Van Kleffens, 
enkele dagen later was de verdeeldheid een feit. Beel, na consultatie van het 
staatshoofd en zijn politieke voorman Romme, stelde in het kabinetsberaad 
van 18 augustus 1947 voor te beslissen over voortzetting van de actie. Hij zelf 
zag - gezien ook de eerste berichten van Van Kleffens over de voor Neder
land ongunstige stemming in de VR, waarbij de V.S. aarzelend optraden - er 
weinig heil in om die beslissing te nemen voor het geval de VR tot een voor 
Nederland ongunstige uitspraak zou komen door bijvoorbeeld arbitrage aan 
te bevelen. De PvdA-ministers waren tegen; ook Lieftinck vond dat de uit
spraak van de VR moest worden afgewacht, al was hij bereid daarna - in ge-
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val van een onaanvaardbare VR-uitspraak - op voorhand de landvoogd de 
vrije hand te laten. De CG adviseerde eveneens enkele dagen geduld te heb
ben. De stemmen in de ministerraad over het voorstel van Beel staakten: 5 
KVP-ministers en de partijloze minister van Marine waren vóór; 5 PvdA-mi
nisters met de partijloze minister van Buitenlandse Zaken waren tegen 
(PvdA-minister Neher, die mogelijkerwijze tot de voorstanders zou kunnen 
worden gerekend, was naar Indië vertrokken). Verwacht kon worden dat de 
verdere afdoening van dit voorstel de partijen niet op één lijn zou kunnen 
brengen - ook al zou het voorstel als verworpen worden beschouwd bij 
gelijke uitslag bij herstemming -, zodat het einde van de coalitie onder ogen 
moest worden gezien. Van Mook kreeg intussen de opdracht in afwachting 
van de beslissing van de VR de bezette gebieden te consolideren en aan 
onhoudbare toestanden een einde te maken. In wezen hebben ook de coali
tiepartners besloten de beslissing van de VR af te wachten alvorens de kabi
netscrisis daadwerkelijk aan te durven. Er volgde wel driftig overleg, waarbij 
overigens KVP-voorman Romme geneigd was aan de internationale factor 
gewicht toe te kennen. Beide coalitiepartners hadden grote belangen bij 
voortzetting van de coalitie. Uiteindelijk heeft de besluitvorming binnen de 
VR de rooms-rode coalitie gered en herstemming over het voorstel-Beel 
overbodig gemaakt. Dank zij de V.S. kwam er op 25 augustus 1947 een reso
lutie uit de bus, waarbij door de VR goede diensten - géén arbitrage - door 
een commissie van drie landen werden aangeboden. De Nederlandse sug
gestie om de beroepsconsuls in Batavia te laten rapporteren over de toestand 
in de Republiek na 1 augustus 1947, de navolging van het bestand en de si
tuatie in de door het Nederlands gezag bezette gebieden werd overgenomen 
als aanbeveling. Het was de Republiek niet gelukt om Nederlandse troepen 
op hun stellingen van vóór de politiële actie teruggeroepen te zien. "Den 
Haag" heeft vervolgens, in weerwil van de herhaalde en zelfs dreigende aan
bevelingen uit Batavia - ondersteund door Neher - om militair door te tasten 
en niet de zaak in Indië te laten verloederen in afwachting van de VR-rap- 
portage, de VR-besluiten aanvaard (27 augustus 1947). Onder verwijzing 
naar de afhankelijkheid van Nederland en Indië van Amerikaanse steun 
heeft Drees de door Beel voorgedragen suggestie uit Batavia om de goede 
diensten van de VR wel te aanvaarden, maar gekoppeld aan een ultimatieve 
eis aan de Republiek de vijandelijkheden onmiddellijk te staken, van tafel 
gekregen. Minister Van Boetzelaer en de aanwezige diplomaat Michiels heb
ben het kabinet voorgehouden dat gekozen moest worden voor of tegen aan
vaarding van de VR-resoluties. Beel heeft wel geconcludeerd dat de keuze 
voor een internationale bemoeienis met het conflict een koerswijziging in
hield, die parlementair verantwoord moest worden. De Nederlandse rege
ring heeft vervolgens officieel laten weten de algemene strekking van de re
soluties van de VR te aanvaarden, onder handhaving van het standpunt dat 
de VR onbevoegd was in deze zaak. De Republiek werd gevorderd alle vij
andelijkheden te staken; Nederland bleef verantwoordelijk voor orde en rust,
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aldus de verklaring van 29 augustus 1947. Van verdere actie werd voorlopig 
afgezien, behoudens acties tegen guerilla achter de bestandslijnen, aldus 
kreeg de Amerikaanse regering te horen. Van Mook werd uitgenodigd voor 
overleg naar Den Haag te komen. De landvoogd heeft op 29 augustus 1947 
de bezette gebieden bij proclamatie formeel onder Nederlands gezag ge
plaatst als inleiding op de consolidatie (afkondiging van de zogeheten Van- 
Mook-lijn).

Nadat de regering had besloten zich neer te leggen bij de voorgestelde in
ternationale bemoeienis van de VR, is de maand september 1947 besteed aan 
de uitwerking van de nieuwe oriëntatie en de parlementaire verantwoording 
ervan. Eerst moest worden voorzien in de vervanging van de door ziekte 
tijdelijk uitgeschakelde minister van O.G.. Beel stootte de portefeuille van 
Binnenlandse Zaken af, waarvoor vanaf 16 september 1947 een afzonderlijke 
bewindsman optrad (mr. dr. P.J. Witteman, KVP). Ad interim zou Beel O.G. 
onder zijn hoede nemen en zich vervolgens voluit gaan wijden aan de coör
dinatie van het regeringsbeleid, in het bijzonder op het terrein van de over
zeese betrekkingen. Jonkman, die formeel weer vanaf 3 november 1947 in 
functie was, kreeg vanaf 16 november 1947 versterking in de figuur van een 
minister Zonder Portefeuille, belast met de financieel-economische vraag
stukken betreffende het beleid van O.G. (de O.G.-topambtenaar L. Götzen, 
partijloos). Jonkman kon zich derhalve met Beel gaan wijden aan de staat
kundige hervorming van het Rijk. Daarvoor werd namelijk in de Troonrede 
van 1947 een partiële herziening van de Grondwet aangekondigd, zodat de 
hervorming van het Rijk tevens het vervroegde einde van het kabinet zou 
betekenen vanwege de voorgeschreven procedure bij een dergelijke herzie
ning: ontbinding van de Kamers en nieuwe veikiezingen ter voorbereiding 
van de tweede lezing.

Nu de regering besloten had verdere militaire actie tegen de Republiek 
voorlopig achterwege te laten, richtte de aandacht zich vanzelfsprekend op 
een politiek program voor Nederlands-Indië, dat de contouren van de nieu
we rechtsorde - bijvoorbeeld de federale opbouw en een voorlopig federaal 
bewind onder Nederlandse supervisie - dichterbij zou brengen en daarmee 
wervend kon zijn voor de medewerking van 311e Indonesiërs en het buiten
land zou kunnen overtuigen van de oprechte bedoelingen van Nederland. 
Op 4 september 1947 vergaderde de ministerraad, waarin Neher was terug
gekeerd, met landvoogd Van Mook, de politiek adviseur van de landvoogd 
raden Abdulkadir Widjojoatmodjo, de resterende CG-leden en de diplomaat 
dr. J.H. van Roijen, ambassadeur te Ottawa en vertegenwoordiger in de V.N.. 
Op 5 september 1947 werd onder meer het besluit genomen de Grondwet 
partieel te herzien met het oog op de invoering van de nieuwe rechtsorde. 
Vanaf 27 september 1947 functioneerde onder voorzitterschap van Beel zelf 
een staatscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van vrijwel alle poli
tieke richtingen in het parlement - met uitzondering van de kleine SGP - en 
enkele staatsrechtspecialisten. Aan de tenuitvoerlegging van het Akkoord
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van Linggadjati zou worden voortgewerkt, maar besloten werd wel om - an
ders dan Schermerhorn had geadviseerd - pas met een interimregering te 
starten na een politiek akkoord met de Republiek. De bezette republikeinse 
gebieden zouden pas worden teruggegeven na "sanering" van de Republiek 
en raadpleging van de bevolking. Besloten werd tot een collegiaal orgaan ter 
ondersteuning van de landvoogd en ter vervanging van de CG, hetgeen het 
einde van de CG inluidde. Bij KB van 13 oktober 1947 is het CG-tweetal eer
vol ontslag verleend, nadat gebleken was dat de coalitie hierover niet ver
deeld was. De landvoogd werd voor een voorlichtende missie van regering 
en media naar de V.S. gezonden. Die missie heeft Van Mook geleerd dat de 
consolidatiepolitiek in Indië de enig gedoogde oplossing was en dat de V.S. 
bereid waren mee te doen aan de VR-Commissie van Goede Diensten (CGD). 
Op 18 september 1947 verklaarde de regering van de V.S. dat het verzoek 
van de regeringen van België (door Nederland voorgedragen als CGD-lid) 
en Australië (door de Republiek voorgedragen als CGD-lid) om toe te treden 
tot de CGD was aanvaard. De Nederlandse regering besloot de werkzaamhe
den van de consulaire commissie en de CGD, zoals aanbevolen door de VR, 
af te wachten. De militaire optie werd minstens tot maart 1948 opgeschort.

Na een eerste aanduiding in de Troonrede van 16 september 1947 van de 
voorbereiding van de nieuwe rechtsorde van het Rijk werd de inhoud van de 
besluiten van de regering uitvoerig bekend gemaakt in de regeringsverkla
ring van 23 september 1947, uitgesproken door Beel zelf. Schouten (ARP) en 
Vonk (PvdV) hadden bij Beel persoonlijk op 19 augustus 1947 erop aange
drongen op korte termijn met een verklaring naar buiten te treden; in de 
Tweede Kamer is op 21 augustus 1947 hierover kort gesproken. De regering 
wilde echter de terugkeer van Van Mook uit de V.S. afwachten alvorens met 
een verklaring te komen. Op 10 september 1947 heeft Kamervoorzitter Van 
Schaik (KVP) moeten meedelen dat de bedoelde verklaring pas eind septem
ber zou worden afgelegd, hetgeen de nodige ergernis bij Schouten heeft op
gewekt. De regeringsverklaring van 23 september 1947 was een vorm van 
geschiedschrijving van de gebeurtenissen in Indonesië en op het internatio
nale front in de VR sedert de laatste regeringsverklaring (23 juli). De regering 
maakte er in wat versluierende bewoordingen geen geheim van dat in au
gustus was geaarzeld tussen voortzetting van de actie of buigen voor een 
aanvaardbaar internationaal compromis. Na het noemen van de genomen 
besluiten - de vorming van een voorlopige federale regering; herziening van 
de Grondwet; instelling van een Collegiaal Orgaan voor het bewind in Indië
- heeft de regering na een uiteenzetting van de kwalijke kanten van de repu
blikeinse werkelijkheid toch gesteld dat de Republiek niet zou worden ver
nietigd en zodra mogelijk zou worden ingeschakeld in de federatie. Gehoopt 
werd dat het werk van de VR-commissies (consuls; CGD) positief zou uit
werken, zowel om de wereldgemeenschap beter met de feiten te confronte
ren, als om met de constructieve elementen van de Republiek via de goede 
diensten van de VR tot een positieve samenwerking te komen.
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Bij het debat in de Tweede Kamer op 24, 25 en 26 september 1947 bleek 
dat het rechterdeel van de oppositie van mening was dat de actie had moe
ten worden voortgezet en de VR had moeten worden genegeerd. Voor 
Schouten (ARP) was de Republiek een terreurorganisatie; Bruins Slot (ARP) 
vond de besluiten van de VR onrechtmatig. Tilanus (CHU) achtte de VR-be- 
moeienis voor Nederland beschamend; bij voortzetting van de actie had Ne
derland volgens hem aan haar zedelijke plicht voor orde en veiligheid vol
daan. De liberaal Vonk zag alle ellende als een voortvloeisel van de de-facto- 
erkenning van de Republiek. De Indische aangelegenheid was in de visie van 
Zandt (SGP) een nederlaag voor Nederland geworden. Het linkerdeel van de 
oppositie was een totaal andere mening toegedaan. De Groot (CPN) zag zijn 
voorspelling bewaarheid: de actie had niet geleid tot de ineenstorting van de 
Republiek, maar juist tot een hardnekkig verzet dat wel eens 1 miljoen man 
zou kunnen vergen om het in toom te houden. Hij voorzag dat de Malino- 
staten zich op de Republiek zouden oriënteren en dat de bedrijven in de be
zette gebieden door de chaos zouden stil vallen. De VR-bemoeienis was vol
gens hem een uitkomst, hetgeen nog eens door fractiegenoot Stokvis juri
disch werd gefundeerd.

Het was, gezien de gehele voorgeschiedenis, niet verwonderlijk dat Rom
me (KVP) liet weten dat hij voortzetting van de actie voor de doorvoering 
van de nieuwe rechtsorde gewettigd achtte om de extremisten in de Repu
bliek uit te schakelen. Hij zag echter toch wat in de mogelijkheid via de VR- 
bemoeienis zonder verdere actie dat doel te bereiken, maar hij had zo zijn 
twijfels over de aanwezigheid van constructieve elementen in de Republiek. 
Romme kon dan wel nawrokken over de ingreep van de VR in de interne za
ken van een land en wat pessimistisch zijn over de kansen van het regerings
beleid, in tweede termijn zou hij uitgedaagd door de opmerkingen van 
Schouten dat beleid toch alle steun toezeggen. Voor de PvdA-fractie heeft 
Logemann het regeringsbeleid voluit gesteund. Anders dan Romme had hij 
geen begrip voor de overweging van de regering in augustus 1947 om de 
actie voort te zetten. Hij waarschuwde er voor om tegen de wens van de VR 
in de voortzetting van de actie in een bepaalde context toch mogelijk te ach
ten. Politiek zou dat volgens hem niets opleveren. De regeringsverklaring 
had in de visie van Logemann meer elementen van een positief program ten 
opzichte van de Republiek moeten bevatten. Logemann meende dat de be
zette gebieden, onder bepaalde voorwaarden, dienden te worden terugge
geven aan de Republiek. Nederland diende de internationale bemoeienis, die 
kansen tot oplossing van de problemen bood, ruim baan te geven.

In zijn antwoord aan de Tweede Kamer heeft Beel veel moeite gedaan de 
aanvaarding van de VR-bemoeienis te verdedigen, juist op grond van de 
voorkeur van Nederland voor internationale samenwerking. Maar hij was 
niet bereid, zoals Logemann had gesuggereerd, om openlijk te verklaren dat 
van verdere actie werd afgezien en dat de bezette gebieden in beginsel zou
den worden teruggegeven. Evenmin volgde hij Logemann in diens suggestie

3700



Samenvatting

om de CGD zo sterk mogelijk bij de zaak te betrekken: de CGD zou zich 
dienen te beperken tot hetgeen overeengekomen was. Aan de andere kant 
nam Beel afstand van het rechterdeel van de oppositie - in het bijzonder van 
Schouten -, dat de politiële actie zag als de inleiding tot de gewenste uitscha
keling van de Republiek. De Republiek moest volgens Beel worden gecu
reerd, niet vernietigd. Met Schouten discussieerde de premier over het ge
pleegde overleg tussen leden van de regering en vertegenwoordigers van de 
coalitiepartijen en over de vraag of die coalitie nog de meerderheid van de 
bevolking representeerde. In het eerste geval wees Beel er op dat het onmo
gelijk was geweest door de snelheid van de ontwikkelingen eerder overleg 
met de Kamer te voeren en dat het noodzakelijk is voor politieke ambtsdra
gers - zeker in tijden van spanning - het beleid gedragen te weten door de 
coalitiepartijen. Het vertegenwoordigend karakter van de meerderheid in het 
parlement stond voor Beel niet ter discussie. Het debat eindigde met de be
handeling van twee moties. De CPN-Kamerfractie heeft bij motie willen 
vastleggen dat in een federatieve Unie Nederland met de Republiek, die soe
verein zou worden in de haar toegekende gebieden, in afwachting van de 
vereniging van geheel Indonesië (waarvoor volksraadpleging in de Malino- 
gebieden nodig was), zouden worden verbonden, met terugtrekking van de 
Nederlandse troepen voor eind 1947 en onder handhaving van de CG. De 
motie was voor de regering onaanvaardbaar en werd op 30 september 1947 
met slechts de steun van de communisten zelf verworpen. De motie van 
Schouten c.s. (rechterdeel oppositie), die de instelling van de pre-federale or
ganen in Indië een wettelijke grondslag wilde geven, liet niet na op Romme 
indruk te maken. De verklaring van Beel dat niet buiten de Grondwet of wet 
zou worden gewerkt, zette de zaak recht: de motie werd verworpen bij een 
meerderheid van KVP, PvdA en CPN. De besluitvorming van de regering 
had kennelijk de coalitie bijeengehouden en de oppositie krachteloos gelaten.

De regering heeft in het kader van haar besluitvorming over de consoli
datie van de resultaten van de beperkte politiële actie ter uitvoering van het 
programma van "Linggadjati" en de aanvaarding van de VR-bemoeienis ook 
de buitenparlementaire oppositie, zoals gegroepeerd in het Comité Handha
ving Rijkseenheid onder oud-premier Gerbrandy, aangepakt. Er zijn aanwij
zingen dat in het voorjaar van 1947 in kringen van deze oppositie wel is ge
speeld met de gedachte van een staatsgreep, die mogelijkerwijze zou kunnen 
inhaken op de gevoelens van ontevredenheid bij de militairen in Indië. De 
aanpak door de regering vanaf 27 mei 1947 moet deze onrust hebben wegge
nomen: de politiële actie kwam voor deze groep als geroepen. Halverwege 
augustus 1947 echter, toen de regering worstelde met het advies uit Batavia 
om de actie voort te zetten, heeft Gerbrandy voor de radio landvoogd Van 
Mook gesuggereerd zo nodig zijn eigen gang te gaan. Nadat de Nederlandse 
regering besloten had verdere actie af te blazen en de effecten van de VR-be
moeienis af te wachten, moest aan het optreden van Gerbrandy een halt wor
den toegeroepen terwille van het gezag en de geloofwaardigheid van de Ne-
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derlandse politiek inzake Indië. De regering besloot Gerbrandy voor enige 
tijd uit te sluiten van radio-optredens. De minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, belast met de radioaangelegenheden, de KVP-er dr. J.J. 
Gielen, heeft het beroep van de betrokken omroeporganisatie tegen de geno
men maatregel niet-ontvankelijk verklaard. Bij de behandeling van zijn be
groting voor 1948 in de Tweede Kamer heeft minister Gielen de kritiek van 
de Kamerleden Krol (CHU) en Bruins Slot (ARP) op de hele zaak - zij zagen 
censuur ingesteld - moeten ondergaan; Gielen wees de beschuldigingen van 
de hand. De politieke groeperingen ter rechterzijde, die sympathiseerden 
met het streven van Gerbrandy, waren inmiddels betrokken bij het commis
siewerk ter voorbereiding van de herziening van de Grondwet, zodat de bui
tenparlementaire oppositie wat buiten spel was geraakt. Delen van de parle
mentaire oppositie - de CHU voorop - leken op regeringsdeelname af te ste
venen. Vanuit de buitenparlementaire oppositie is nog wel getracht de Ko
ningin in het geding te brengen - nadat zij op 3 februari 1948 in een voor de 
bondgenoten bedoelde radio-uitzending het Indië-beleid van de regering als 
een inlossing van haar rede uit 1942 had aangeduid -, zijn "putsch'-plannen 
besproken en is getracht bij rekest Kroon of Tweede Kamer te bewegen ver
volging in te stellen tegen de naoorlogse dienaren van de Kroon. Dat alles 
zonder enig ander effect dan de schade aan de goede naam van de betrokken 
activisten.

Binnenlands kon het kabinet-Beel derhalve in het najaar van 1947 vrij zelf
verzekerd de koers inzake Indië bepalen. Ook internationaal was daar enige 
reden voor, nog onderstreept door de eerste tekenen dat de Republiek wel
licht bereid was om met Nederland in gesprek te komen. De door de VR ge
wenste commissie van te Batavia gestationeerde beroepsconsuls (België, 
Frankrijk, Engeland, de V.S., Australië, China) heeft in september 1947 ge
heel Nederlands-Indië bereisd en bracht op 14 oktober 1947 van haar bevin
dingen rapport uit aan de VR. Het rapport constateerde dat de oproep tot het 
staakt-het-vuren niet werd nagekomen. De Nederlandse "speerpunteri'-stra- 
tegie had achter de linies republikeinse eenheden ("pockets") ingesloten, 
waaruit guerilla-activiteiten voortvloeiden; achter de Nederlandse linies was 
banditisme en verschroeide-aarde-politiek van de kant van Indonesiërs vast
gesteld, die overigens al hadden geleid tot de verklaring van de landvoogd 
van 25 september 1945 dat de Nederlandse troepen niet zouden worden te
ruggetrokken zolang de persoonlijke vrijheid niet kon worden gegarandeerd 
(onder Nederlandse schutse kwamen in de bezette gebieden inmiddels her 
en der politieke bewegingen, gericht op een zelfstandige rol in de toekomsti
ge federatie, al dan niet onder sterke Nederlandse pressie, op gang, zoals op 
Oost-Sumatra dat op 25 december 1947 als deelstaat werd aangewezen, en 
op West-Java, waar halverwege oktober 1947 de eerste West-Java-conferentie 
werd gehouden).

Het rapport van de consulaire commissie en de klachten van de kant van 
de Republiek over de wijze waarop het Nederlands gezag zich liet gelden in
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de bezette gebieden, waren voor de VR reden op 3 oktober 1947 de Indonesi
sche kwestie weer op de agenda te nemen. Een Australische resolutie, waarin 
om snelle actie van de VR-Commissie van Goede Diensten (CGD) tegen de 
voortdurende vijandelijkheden werd gevraagd, werd aangenomen. In reactie 
op een met de republikeinse wensen sporend Sovjetvoorstel partijen te bewe
gen de troepen terug te trekken op de posities van vóór de militaire actie en 
voorstellen van Australische en Britse zijde tot troepenscheiding respectieve
lijk vaststelling van de demarcatielijn, kwam de vertegenwoordiger van de 
V.S. in de VR met het voorstel beide partijen op te roepen met elkaar in over
leg te treden over de wijze waarop aan de resolutie van 1 augustus 1947 uit
voering kon worden gegeven, rechtstreeks of door bemiddeling van de CGD, 
en in afwachting van overeenstemming alle in strijd met de resolutie zijnde 
handelingen of aansporingen daartoe te beëindigen en passende maatregelen 
te nemen ter bescherming van leven en eigendom. De CGD werd gevraagd 
partijen bij te staan bij het bereiken van een overeenkomst of ter uitvoering 
van de resolutie van 1 augustus 1947; de Consulaire Commissie werd ge
vraagd, samen met haar militaire hulpkrachten, de CGD behulpzaam te zijn. 
Het V.S.-voorstel behelsde ook een bepaling over de uitleg van de resolutie 
van 1 augustus: het werd ongeoorloofd geacht met militaire middelen het 
gezag substantieel uit te breiden over gebied dat niet op 4 augustus 1947 in 
handen van partijen was; terugtrekking van troepen diende altijd na onder
ling overleg te geschieden. De resolutie leek zich vooral te keren tegen de op
vatting aan Nederlandse kant, dat acties tegen ingesloten republikeinse een
heden (de "pockets") geoorloofd waren. Op 1 november 1947 werd de ge
noemde Amerikaanse resolutie aangenomen; de Sovjets hebben, ondanks de 
verwerping van hun voorstel, geen veto uitgesproken. De VR-resolutie was 
geen bevel, maar legde wel voor het oog van de wereld aan beide partijen 
beperkingen op die niet straffeloos leken te kunnen worden overschreden. 
Nederland kon vrezen dat de CGD zich door deze resolutie in haar optreden 
gesterkt kon weten en daarnaar zou handelen, maar ondanks deze en andere 
bezwaren tegen de VR-resolutie heeft Nederland informeel laten weten de 
teneur van deze resolutie te kunnen aanvaarden. Van Mook kreeg de op
dracht ingesloten republikeinse troepen aftocht naar republikeins gebied te 
verlenen; legercommandant Spoor concludeerde dat zuiveringsacties tegen 
republikeinse eenheden doorgang konden vinden, mits gewezen kon wor
den op beveiliging van persoon of goed.

Hoewel in de VR de republikeinse vertegenwoordiger, het oud-PvdA-Ka- 
merlid Palar, en de Nederlander Van Kleffens fel tegenover elkaar hadden 
gestaan, waren inmiddels door beide partijen in de Indonesische kwestie 
voelhorens uitgestoken ter voorbereiding van verdere besprekingen. Zo wa
ren onder bemiddeling van de zogeheten Oxford-groep (Morele Herbewape
ning) in het hoofdkwartier van deze groep te Caux-sur-Montreux (Zwit.), 
waarbij ook de president-directeur van de N.V. Philips ir. P.F.S. Otten een rol 
heeft gespeeld, besprekingen gevoerd tussen de republikein Soebandrio en
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een hoofdambtenaar van minister Jonkman. In vervolg hierop heeft oud-pre
mier Sjahrir met minister Neher in Londen op 12 oktober 1947 een onder
houd gehad. De republikeinen bleken willens om ondanks de militaire actie 
met Nederland direct te onderhandelen; Nederland liet weten een goede af
loop van de kwestie te verwachten, waarbij werd gewezen op de lagere cij
fers voor militaire uitgaven voor 1948. Nederland hield echter vast aan de 
VR-bemiddeling. Het aanbod van het pro-republikeinse India tot bemidde
ling is, vanwege de eenmaal aanvaarde inzet van de CGD, dan ook afge
wezen.

De Nederlandse regering heeft bij monde van premier Beel op 13 no
vember 1947 bij gelegenheid van de debatten in de Tweede Kamer in het ka
der van de Algemene Politieke Beschouwingen-1947 laten weten hernieuwd 
contact met de Republiek in de lijn van de ontwikkelingen te achten, zowel 
om tot staking van de vijandelijkheden te komen en opnieuw een regeling 
met de Republiek te bereiken als om de vorming van de federatie en de Unie 
verder voor te bereiden. Het "aangeklede Linggadjati" bleef het uitgangspunt 
voor de regering. Opmerkelijk was dat deze koers van de regering niet werd 
weersproken door de aanvoerder van de katholieken, Romme, ondanks al 
diens wantrouwen jegens de Republiek. Daarentegen had Van der Goes 
(PvdA) zich verplicht gezien, naar men kon aannemen vanwege de onrust in 
zijn partij over de Indië-politiek van de regering na de militaire actie, de 
regering op 11 november 1947 te waarschuwen voor anti-republikeinse 
acties, zoals het scheppen van een nieuwe rechtsorde met andere Indonesi
sche staten, Nederland en de West buiten de Republiek om. De politiek ten 
aanzien van de bezette gebieden kon volgens Van der Goes niet anders dan 
een voorlopige zijn. Voor Schouten (ARP) en Tilanus (CHU) bleef de Repu
bliek taboe; voor de liberalen was "Linggadjati" een onuitvoerbare droom, 
een visie die ook Zandt (SGP) huldigde. Wagenaar (CPN) voorzag de bedrei
ging van de vrijheid van het Indonesische volk en het financieel bankroet 
van Nederland bij de voortzetting van het koloniaal oorlogsavontuur.

De keuze van de regering voor consolidatie van de resultaten van de mi
litaire actie en voor hernieuwde contacten met de Republiek op basis van het 
"werkelijke Linggadjati" onder bemiddeling van de CGD had natuurlijk een 
militaire keerzijde. Niet alleen werd militaire inspanning gevraagd voor de 
zuivering van de bezette gebieden - hetgeen had geleid tot de republikeinse 
klachten en de VR-debatten -, maar ook moest het geweer aan de voet wor
den gehouden als uiting van het Nederlands gezag en als drukmiddel op de 
Republiek. De vraag kon worden gesteld of het handhaven van de militaire 
sterkte met het oog op de optie van verdere actie tegen de Republiek gezien 
de aangekondigde demobilisatie van bepaalde eenheden (zoals de Oorlogs
vrijwilligers) en de penibele financiën van Nederland nog wel mogelijk was. 
De legercommandant in Indië, generaal Spoor, heeft op 14 oktober 1947 de 
bestuurders in Batavia en Den Haag laten weten dat alleen door het aflos- 
sings- en demobilisatieschema te negeren de optie voor verdere actie tegen
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Djocja kon worden opengehouden. In Nederland viel dit denkbeeld bij de 
PvdA-ministers slecht: Nederland kon de wensen van Spoor niet dragen 
(Jonkman), beroofde het land van broodnodige arbeidskrachten (Drees) en 
was te duur (Lieftinck). Ook minister van Oorlog Fiévez (KVP), die al eerder 
met demobilisatieplannen naar buiten was gekomen, vond de wensen van 
Spoor te vérgaand; minister van Marine Schagen van Leeuwen (partijloos) 
achtte het voorstel, dat immers haaks stond op de plannen om geld vrij te 
maken voor de opbouw van de vloot, onaanvaardbaar. Overkomst van 
Spoor naar Nederland heeft geleid tot het besluit van de regering op 24 no
vember 1947 om vóór 1 april 1948 toch delen van het Koninklijk Nederlands 
Indisch Leger en van de Oorlogsvrijwilligers te repatriëren. De diensttijd van 
de dienstplichtigen van de landmacht en de marine (mariniers) werd ver
lengd. De Rijksbegroting-1948 zou worden aangepast, waardoor de voorge
nomen bezuiniging op Oorlog en Marine ten dele ongedaan is gemaakt. De 
optie voor verdere actie werd aldus opengehouden tot het voorjaar van 1948 
(is geworden: eind 1948). Elders in dit boek (hfdst. III, par. IlI.d) is de parle
mentaire opwinding over deze besluitvorming beschreven. Het regeringsbe
sluit om een militaire vuist in Indië te houden zolang dat mogelijk was, heeft 
de minister van Marine op 24 november 1947 doen opstappen: hij vond het 
onverantwoord in Indië langer passief te blijven.

Het voorlopig op sterkte houden van de Nederlandse strijdkrachten in 
Indië borg het gevaar in zich dat militair geweld als zodanig als een verlei
delijke optie werd beschouwd, onder veronachtzaming van de effecten bij 
inzet ervan voor de geloofwaardigheid van de Nederlandse politiek in de 
Oost. Een mooi voorbeeld hiervan is het geval-Madoera. In weerwil van de 
VR-resolutie van 1 november 1947 heeft "Batavia" besloten om het na de mi
litaire actie resterende en niet-bezette gebied van het (noordoostelijk van Ja
va gelegen) eiland Madoera alsnog in te nemen. Een belangrijke reden voor 
deze bezetting was dat de geïsoleerde bevolking in jammerlijke omstandig
heden verkeerde en het republikeins gezag praktisch afwezig was. De actie- 
Overwal (10-12 november 1947) bracht Madoera geheel in Nederlandse han
den, waarbij nauwelijks verzet werd ondervonden. Nadat officieel van de in
name van het resterende republikeinse gedeelte van het eiland op 21 novem
ber 1947 melding was gemaakt, is het geval-Madoera aanleiding geworden 
voor republikeinse, internationale en nationaal-parlementaire opwinding of 
bekommernis. De CGD heeft naar aanleiding van republikeinse klachten de 
zaak in december 1947 onderzocht, maar in de rapportage Nederland niet 
eensluidend veroordeeld. In Nederland vroeg het PvdA-Tweede Kamerlid 
Joekes aan minister Jonkman, bij gelegenheid van de behandeling van de 
begroting van O.G. voor 1948, hoe deze zaak te rijmen was met de VR-reso
lutie van 1 november 1947. In hetzelfde Kamerdebat van 16 december 1947 
stelde De Groot (CPN) dat de besluiten van de VR bewust waren genegeerd. 
Minister Jonkman verdedigde het gebeurde door de bestuurlijke, economi
sche en humanitaire kanten van de zaak te benadrukken, maar de genoemde
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Kamerleden bleven wantrouwig. De wijze waarop vervolgens van de totale 
bezetting van Madoera - te Linggadjati expliciet toegewezen aan het de-fac
to-gezag van de Republiek - gebruik werd gemaakt om de verzelfstandiging 
van het eiland tot deelstaat in de toekomstige federatie te bevorderen (offi
cieel op 20 februari 1948 bevestigd), maakte het geval-Madoera tot het bewijs 
bij uitstek van de onbetrouwbaar ogende Nederlandse politiek, gericht op de 
kortwieking van de Republiek. Op 24 en 25 februari 1948 hebben de PvdA- 
Tweede Kamerleden Goedhart en Joekes de regering schriftelijk vragen ge
steld over deze gang van zaken op Madoera, bezorgd als zij waren voor de 
effecten ervan op de verhouding met de Republiek. De regering meende ech
ter dat de aanvaarde regelingen aan een latere volksraadpleging zouden 
worden onderworpen en derhalve in orde waren. Tezelfdertijd kwam deze 
uiting van de zogeheten kleine deelstatenpolitiek op initiatief van de Repu
bliek in de VR aan de orde, hetgeen er toe leidde dat op 28 februari 1948 bij 
resolutie de CGD werd gevraagd bijzondere aandacht te besteden aan de po
litieke ontwikkelingen op Madoera en West-Java. De CGD-rapportage over 
deze ontwikkelingen vormde mede een reden voor de meerderheid van de 
VR om op 29 juli 1948 partijen te vragen zich aan de gemaakte afspraken (het 
inmiddels tot stand gekomen Renville-pakket van 17 januari 1948) te houden.

Par. V

De paragraaf over de periode november 1947-17 januari 1948 van de poli- 
tiek-parlementaire geschiedenis van de Indonesische kwestie ten tijde van 
het kabinet-Beel is getiteld: "Linggadjati" herhaald en de Nederlandse terrein
winst als status quo: Nederland en de Republiek worden het onder VR-bemiddeling 
eens over een bestand en politieke beginselen (USS Renville, 17 januari 1948). Deze 
paragraaf is gewijd aan de onderhandelingen met de Republiek onder be
middeling van de CGD, uitlopend op een bestandsovereenkomst en de aan
vaarding door beide partijen van twaalf politieke beginselen op het Ameri
kaanse schip USS Renville op 17 januari 1948, waaraan later nog de aanvaar
ding van de op 17 januari 1948 voorgelegde zes additionele beginselen kon 
worden toegevoegd. Een ministeriële delegatie onder aanvoering van pre
mier Beel zelf heeft op de laatste fase van de onderhandelingen in Indië, die 
uitliepen op het genoemde Renville-pakket, kunnen toezien. Bij de scherpe 
confrontatie tussen de minister van O.G. Jonkman (PvdA) en vrijwel alle po
litieke groeperingen bij gelegenheid van de behandeling van de begroting 
van O.G. voor 1948 - het gebrek aan informatie van de kant van de regering 
zat vrijwel de hele Kamer hoog -, is van de zijde van de regering toegezegd 
dat na terugkeer van deze delegatie de Kamer zou worden ingelicht (zie vol
gende paragraaf). De beschrijving van de Renville-aangelegenheden wordt 
besloten met een weergave van de buitenparlementaire en parlementaire re
acties op het koninklijk via de radio uitgesproken woord ter afronding van
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het bereiken van het Renville-pakket, gevolgd door een evaluatie van hetgeen 
op de Renville bereikt was. In Indië is bij het bezoek van de ministeriële dele
gatie ook de slepende zaak van de instelling van het Collegiaal Orgaan, dat 
vanaf september 1947 al in de pen was als vertegenwoordiging van het op
perbestuur van het Rijk en als ondersteuning van de landvoogd bij zijn werk, 
in beginsel tot een oplossing gebracht. Die gang van zaken besluit derhalve 
deze paragraaf.

Alvorens met de onderhandelingen te kunnen beginnen, dienden eerst de 
delegaties te worden benoemd. Aan Nederlandse kant ging dat moeizaam. 
Op 20 oktober 1947 kwam de CGD al voor het eerst in Sydney (Australië) bij
een, zodat niet te lang kon worden gewacht. De CGD bestond uit de ervaren 
Belgische christen-democratische politicus Paul van Zeeland, de uitgespro
ken pro-republikeinse Australische rechter Richard C. Kirby en de Ameri
kaanse oud-hoogleraar geschiedenis Frank P. Graham. Begin oktober 1947 
kwam de republikeinse delegatie onder voorzitterschap van premier Sjari
foeddin tot stand. Moest de Nederlandse delegatie eveneens onder ministe
riële leiding staan en bovendien een afschaduwing vormen van de coalitie, 
zoals in de CG? De landvoogd in Indië heeft het Nederlands gekibbel hier
over weten te beslechten ten gunste van zijn voorstel: een zoveel mogelijk 
Indonesische delegatie, waardoor naar buiten toe zou kunnen worden aan
gegeven dat het om een intern-Indonesisch geschil ging. Hij wist gedaan te 
krijgen dat de Nederlandse delegatie - die pas op 1 december 1947 officieel 
van contactcommissie in delegatie werd omgezet - zou worden aangevoerd 
door een Indonesiër, te weten de nieuwe directeur-generaal Algemene Za
ken, de Javaan Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo, met als tweede man de 
Nederlandse diplomaat Van Vredenburch. Van Vredenburch, directeur Po
litieke Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, was in beginsel al 
toegevoegd aan de landvoogd als adviseur internationale aangelegenheden. 
De Nederlandse delegatie telde verder vertegenwoordigers van de zelfstan
dige (niet-republikeinse) gebieden in Indonesië. Praktisch lag de leiding van 
de delegatie bij de vasthoudende Van Vredenburch, die ongetwijfeld een 
grote bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het Renville-pakket, 
maar niet in staat is gebleken daarvan de vruchten in de vorm van een poli
tieke overeenkomst met de Republiek te plukken. De officiële onderhande
lingen zouden worden gehouden op "neutraal" terrein in de vorm van een 
Amerikaans marineschip. Op 3 december 1947 meerde daartoe het marine- 
transportschip USS Renville op de rede van Priok af. Inmiddels was op 1 de
cember 1947 door het kabinet in Den Haag beslist om het regeringsbeleid in
zake de Indonesische kwestie te doen bespreken door een delegatie van mi
nisters met de landvoogd. Binnen het kabinet was men niet onverdeeld ge
lukkig met de stukken, die de minister van O.G. als basis voor de onderhan
delingen had doen voorbereiden. De stukken waren er op gericht te zorgen 
dat het "werkelijke Linggadjati" werd gerealiseerd, maar boden geen houvast 
voor de onderhandelaars bij allerlei praktische vragen, zoals op het terrein
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van de vormgeving van Unie en federatie. Omdat ervan werd uitgegaan dat 
op de Renville een bestands- en een politieke overeenkomst met de Republiek 
zou kunnen worden bereikt, hechtte het kabinet er groot gewicht aan dat 
hetgeen zou worden overeengekomen zou stroken met de in Nederland 
politiek gedragen visie op de nieuwe rechtsorde. Besloten werd daarom dat 
enige ministers zelf voor overleg naar Indië zouden gaan - na Neher, die op 1 
december 1947 is afgereisd, volgden Beel op 13 en Drees en Jonkman op 18 
december 1947 - om aldus greep te houden op de Indonesische kwestie.

Voordat Jonkman vertrok had hij een moeizaam verlopen behandeling 
van zijn begroting voor 1948 door de Tweede Kamer moeten ondergaan. In 
de Kamer bestond vrij algemeen nogal wat wrevel over het uitblijven van de 
nodige financieel-economische en politieke informatie van de kant van de 
regering over de Indonesische kwestie, die in de schriftelijke fase van de be
grotingsbehandeling niet was weggenomen. Het Kamerdebat op 16,17 en 18 
december 1947 verliep voor Jonkman zo slecht, dat hij even heeft overwogen 
om af te treden. Hoewel formeel het parlement op dat moment geen zeg
genschap had bij de vaststelling van de begroting van Nederlands-Indië, 
werd het parlement wel geconfronteerd met wettelijke voorzieningen ter 
dekking van de tekorten in Indië. De belofte van de regering, in reactie op de 
mondelinge vraag van het Kamerlid Joekes (PvdA) van 20 december 1946 
naar cijfers over de economische en financiële situatie in Indië en op de 
schriftelijke vraag van het Kamerlid Meijerink (ARP) van 13 mei 1947 naar 
de cijfers van de Indische begroting voor 1946 en 1947, om informatie te ver
strekken was echter eind 1947 niet nagekomen. Dit klemde te meer, daar mi
nister Lieftinck de Kamer had ingelicht over de Nederlandse miljardenuit- 
gaven ten behoeve van Indië tegen de achtergrond van de sombere voorspel
lingen omtrent de economische situatie van het land voor 1948. Nadat de mi
nisters Jonkman en Götzen in de Memorie van Antwoord op het Kamerver
slag inzake hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting-1948 hadden verklaard dat 
door omstandigheden de Indische begrotingscijfers voor 1946, 1947 en 1948 
niet geleverd konden worden, was een confrontatie met de Kamer onvermij
delijk. In het nader verslag van de Commissie van Rapporteurs van 12 de
cember 1947 werd beklag gedaan over de gebrekkige informatie van de kant 
van de regering, ook op politiek gebied. De bescheiden informatie die in re
actie hierop over de voorbereiding van de onderhandelingen in Indië werd 
gegeven, kon de kou niet uit de lucht halen: niet alleen het rechterdeel van 
de oppositie, maar ook Joekes (PvdA) en Romme (KVP) ventileerden in het 
begrotingsdebat in de Kamer hun ergernis over het optreden van de regering 
in deze zaak. Minister Zonder Portefeuille Götzen zag zich verplicht om aan 
te kondigen dat de gevraagde cijfers zouden worden verstrekt. Die belofte is 
ook nagekomen na de Renville-overeenkomsten: er behoefden ook van publi
katie van deze cijfers geen nadelige effecten meer te worden gevreesd.

Aangezien de regering zelf gezien het voorgenomen bezoek aan de Oost 
nog tot besluitvorming moest komen over de te volgen koers in Indië, met
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name tegenover de Republiek bij de te voeren onderhandelingen, kon het 
Kamerdebat in december 1947 daarover weinig opheldering geven. Wel ga
ven oppositie en coalitie de nodige raadgevingen aan de regering. Het rech
terdeel van de oppositie beval een consequente (in de kern: afwijzende) hou
ding tegenover de Republiek aan, waarbij vooral de liberaal Vonk harde en 
weinig parlementaire woorden aan het adres van minister Jonkman heeft 
gericht. Binnen de coalitie was tweespalt zichtbaar. In de PvdA was de no
dige wroeging ontstaan over de politiële actie: namens 23 partijleden, onder 
wie 7 Tweede Kamerleden, was in november 1947 een brochure verschenen 
(Linggadjati, militaire actie. Wat nu?), waarin werd gesteld dat de militaire ac
tie nooit had mogen plaatsvinden en toenadering tot de Republiek werd be
pleit. Joekes (PvdA) heeft namens zijn fractie in zijn Kamerrede van 16 de
cember 1947 de aanbevelingen van deze brochure overgenomen. Daarente
gen heeft Romme de oppositie binnen de PvdA en derhalve ook het betoog 
van Joekes aan de kaak gesteld. Hij bepleitte doorvoering van de Lingga- 
djati-beginselen in "aangeklede" versie. Jonkman heeft in antwoord op de 
betogen in de Kamer niet verheimelijkt dat de positie van de Republiek in 
het nieuwe bestel het kernvraagstuk was, dat bij de onderhandelingen zou 
moeten worden opgelost. Hij kondigde wel aan dat de bezette gebieden pas 
na verzekering van de nieuwe rechtsorde en met inachtneming van de wil 
van de bevolking onder ander gezag zouden kunnen worden gebracht. Daar 
de minister weinig meer deed dan de Linggadjati-beginselen nog eens op
lepelen, werd diens antwoord aan de Kamer algemeen als weinig bevredi
gend beoordeeld. Het gelukte echter de rechterzijde van de oppositie onder 
aanvoering van Schouten (ARP) niet de onvrede in de Kamer bij motie vast 
te leggen en aldus verdere behandeling van de begroting uit te stellen: de 
CPN-fractie steunde de coalitie op dit punt.

De CPN-Kamerfractie heeft bij monde van De Groot in dit debat vooral 
aandacht besteed aan twee militaire affaires om de onmenselijkheid van een 
koloniale oorlog te onderstrepen: het rapport over de Zuid-Celebes-affaire 
(optreden Westerling c.s.) was nog steeds niet binnen; op 23 november 1947 
waren bij een transport van republikeinse gevangenen per trein van Bondo
woso naar Soerabaja 46 gevangenen door verstikking in de gesloten goede
renwagons omgekomen. Deze laatstgenoemde zaak - door de Nederlands- 
Indische regering zelf naar buiten gebracht - werd door alle fracties in de 
Tweede Kamer in dit begrotingsdebat betreurd. De CPN-fractie kwam met 
een motie, waarin het dodentransport als uitvloeisel van de koloniale oorlog 
van de zittende regering werd bestempeld en de regering gevraagd werd de 
affaire te doen onderzoeken en de schuldigen te straffen. De regering zei on
derzoek toe, maar achtte de motie verder onaanvaardbaar, waarin de Kamer 
haar - met uitzondering van de CPN - volgde. De CPN-fractie ging daarop 
mee met een motie-Vonk, die gericht was tegen het optreden van minister 
Götzen naast minister Jonkman. De motie werd verworpen: coalitie tegen de 
rest van de Kamer.
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In Indië waren ondertussen de onderhandelingen tussen de Nederlandse 
en republikeinse delegaties onder bemiddeling van de CGD op gang geko
men. Op 27 oktober 1947 was de CGD haar werkzaamheden begonnen met 
ontmoetingen met vooraanstaande personen van beide partijen. Het uit
gangspunt voor de Nederlanders was om de CGD als getuige namens de in
ternationale gemeenschap van de goede bedoelingen van Nederland en als 
middel tot het bereiken van een wapenstilstand te zien; een actieve rol bij de 
politieke onderhandelingen werd niet gewenst geacht. De Republiek daaren
tegen wenste de CGD ook een politieke rol toebedeeld te zien, waarbij ervan 
werd uitgegaan dat de Amerikaan en de Australiër op de hand van de Repu
bliek zouden zijn. Beide partijen hechtten veel belang aan de betrokkenheid 
van de CGD bij een bestandsovereenkomst, omdat de een hoopte op bewijs
voering ten gunste van de status quo en derhalve op kansen op consolidatie 
(verdere federale vorming) en de ander op de mogelijkheid met de VR-reso- 
luties in de hand de Van-Mook-lijn terug te kunnen dringen. Op initiatief 
van de Republiek zijn aparte bestandscommissies voor de onderhandelingen 
over het bestand gevormd. Aan Nederlandse kant heeft Van Mook, gericht 
als hij was op de consolidatiepolitiek in Indië, getracht door de bemanning 
van deze commissie zijn consolidatiepolitiek én zijn militaire optie op ver
dere actie tegen Djocja te kunnen verzekeren. Via druk van de Nederlandse 
regering is het Van Vredenburch, die begreep dat politiek geen vooruitgang 
kon worden geboekt zonder mogelijkheden tot concessies op militair gebied, 
gelukt de eerste plaats van deze bestandscommissie te verwerven, waarmee 
ook Buitenlandse Zaken een sterkere positie in de Indonesische kwestie ver
wierf. De bestandscommissies begonnen hun werkzaamheden op 15 novem
ber 1947. De opzet aan Nederlandse kant was om eerst een bestand te heb
ben alvorens politieke besprekingen te voeren; de Republiek zag dit omge
keerd. De eerste contacten boden weinig uitzicht op spoedige resultaten. De 
Republiek, waar het kabinet met vertegenwoordigers van de nationalistische 
partijen was verbreed tot een nationaal kabinet, leek hoog van de toren te 
blazen. Gesterkt door de internationale steun bij de toelating tot de V.N.-con- 
ferentie over een internationale handelsorganisatie, viel de Republiek bij 
nota Nederland met klachten over de economische blokkade aan. Ook de 
Madoera-zaak werd in het geding gebracht. Aan de andere kant moest de 
Republiek de "federalen" niet te veel schrik aanjagen. Nederland bestreed 
met verve de republikeinse pretenties en aanvallen, maar kon zich geen lang
durige onderhandelingen permitteren. Men moest derhalve genoegen nemen 
met parallelle onderhandelingen in de hoop dat een totaal pakket de oplos
sing kon bieden. Op 8 december 1947 werden de politieke besprekingen offi
cieel op de Renville geopend; een dag later volgde het eerste officiële be- 
standsoverleg op dit schip.

Op beide terreinen verliepen de onderhandelingen teleurstellend. De 
CGD heeft getracht op basis van de artikelen van het Akkoord van Lingga
djati een politieke eensgezindheid tussen de partijen te construeren, hetgeen
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mislukte. De bestandsbesprekingen waren moeizaam; waar liep de demarca
tielijn, wat moest er gebeuren met de "pockets", dat wilde zeggen de ingeslo
ten republikeinse eenheden achter de Nederlandse linies (de grootste was in 
West-Java)? Eind december 1947 was er nog niets bereikt. Bij de CGD groei
de het besef dat een voorlopige regeling op militair en politiek gebied de 
ruimte moest bieden voor verdere onderhandelingen. Aan Nederlandse kant 
werd het ongeduld openbaar gemaakt: na aankomst in Indië heeft Beel op 19 
december 1947 in een rede voor radio-Medan - in Oost-Sumatra was in bezet 
republikeins gebied rond Medan een ontwikkeling naar zelfstandigheid 
binnen de beoogde federatie ontstaan, hetgeen aanleiding is geweest voor 
het bezoek van Beel - de Republiek gevraagd op korte termijn te beslissen 
over deelname aan de nieuwe staatkundige opbouw van Indonesië. De rede
voering weerspiegelde het toegenomen zelfvertrouwen van Nederland op 
basis van de Wereldbanklening-1947 en het uitzicht op Amerikaanse hulp, 
alsook op grond van de verschillende deelstaatontwikkelingen in Indonesië 
ten gunste van het door Nederland nagestreefde federale model (naast Oost- 
Sumatra was in West-Java een ontwikkeling naar de vorming van een deel
staat in gang gezet met West-Java-conferenties van 12-19 oktober en 15-20 
december 1947, na de derde conferentie van 23 februari-5 maart uitlopend op 
de erkenning van de deelstaat Pasundan op 24 april 1948). Binnen het Neder
landse kabinet waren wel ministers (Vos, Drees) die kanttekeningen maakten 
bij deze deelstatenpolitiek. De Republiek zag in ieder geval deze politiek als 
een anti-republikeinse schijnvertoning. Ook had de Republiek moeite met de 
oprichting van het Komite Indonesia Serikat KIS (Comité Indonesische Fede
ratie), dat de niet-republikeinse gebieden vertegenwoordigde en zich wilde 
inzetten voor de spoedige opbouw van de federatie. Maar de Republiek 
stond wel onder druk van bevriende mogendheden als India om met het Ne
derlandse gezag tot overeenstemming te komen. Het is de Belgische delega
tie binnen de CGD onder aanvoering van Paul van Zeeland geweest die op 
21 december 1947 heeft getracht een doorbraak te forceren. Het Belgische 
voorstel beoogde, gezien de voortgaande guerilla van republikeinse kant, uit 
humanitaire overwegingen uit te gaan van de bestaande frontlijnen (de Van- 
Mook-lijn) bij het bereiken van een tijdelijke voorziening. De Amerikaan 
Graham had inmiddels de instructie gekregen het Nederlands verlangen tot 
stopzetting van de vijandelijkheden te respecteren. De Australiër Critchley 
wilde de "pockets" onderzocht en zo nodig uitgezonderd zien, maar wilde de 
Van-Mook-lijn als tijdelijke demarcatielijn wel accepteren. Conform de ge
dachte van Van Zeeland en met de nodige aanvullingen van zijn mede-CGD- 
leden werd aldus op 25 december 1947 de zogeheten "Christmas Draft Mes
sage" van de CGD geboren, bestaande uit een bestandsvoorstel en een lijst 
van acht politieke beginselen. De bestandsovereenkomst ging uit van de 
Van-Mook-lijn (onder voorbehoud van West-Java: de "pockets") en derhalve 
voordelig voor de Nederlanders; de politieke beginselen waren veel moei- 
lijker te verteren voor de Nederlanders. Na het artikel over de verdere bij-
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stand van de CGD bij het bereiken van een politieke overeenkomst tussen 
Nederland en de Republiek over Java, Sumatra en Madoera, volgde de ont- 
werp-bepaling dat beide partijen zich in afwachting van die overeenkomst 
zouden onthouden van politieke activiteiten in de betrokken gebieden; drie 
maanden na een politieke overeenkomst zou op burgerlijk en militair terrein 
de status quo ante van 20 juli 1947 moeten zijn hersteld; vanaf de on
dertekening van een politieke overeenkomst zou tot wederzijdse troepen- 
vermindering moeten worden overgegaan; handel en verkeer zouden na het 
bereiken van de politieke overeenkomst hun algehele vrijheid moeten her
krijgen; binnen een periode van 6 tot 12 maanden na een overeenkomst zou
den vrije verkiezingen onder de bevolking met betrekking tot de gewenste 
status ten opzichte van de Republiek en de VSI moeten worden gehouden; 
een democratisch gekozen grondwetgevende vergadering zou de grondwet 
van de VSI moeten vaststellen; de V.N. zouden de periode tot de vorming 
van de VSI moeten bewaken. De bedoeling van de CGD was dat de wapen
stilstand los van een politieke overeenkomst zou worden bereikt en dat een 
politieke overeenkomst op basis van overeengekomen beginselen de zaak 
zou afronden. In de inleiding op deze twee voorstellen had de CGD als kern 
van de Linggadjati-overeenkomst vier punten samengevat: onafhankelijk
heid van de Indonesische volkeren; samenwerking tussen de volkeren van 
Nederland en Indonesië; Indonesië zou een soevereine federale staat op basis 
van een democratisch tot stand gekomen grondwet zijn; de VSI zouden met 
andere delen van het Koninkrijk een Unie vormen onder de Kroon.

Leden van de Nederlandse en de Nederlands-Indische regering, met Van 
Vredenburch in het gezelschap, konden het eerste voorstel op hoofdlijnen ac
cepteren, het tweede CGD-voorstel niet. In de voorgestelde politieke begin
selen was immers naar hun opvatting de Nederlandse verantwoordelijkheid 
in de overgangsperiode weggevallen, de positie van de Republiek gelijk ge
trokken met die van Nederland, de niet-republikeinse gebieden geen stem 
gegund en een bij terugtrekking van de Nederlandse troepen illusoir voor
stel tot vrije verkiezingen gedaan. Besloten werd de wapenstilstandsvoorstel- 
len positief te benaderen - waarbij werd voorgesteld de ingesloten republi
keinse eenheden vrijgeleide te geven naar republikeins gebied: West-Java 
kon derhalve niet worden uitgezonderd van het Nederlands gebied - en voor 
de politieke beginselen een alternatief te formuleren. De resultaten van deze 
arbeid zijn de leden van de CGD bij een boottocht met de gloednieuwe Wil
lem Ruys op 26-28 december 1947 alvast voorgelegd. Het werd de Nederlan
ders duidelijk dat een wapenstilstandsovereenkomst binnen bereik lag; het 
ging er om te voorkomen dat met de politieke beginselen de voordelen daar
van voor de Nederlandse visie op de toekomstige rechtsorde werden bedor
ven. Vandaar dat in het onderlinge beraad van de Nederlandse top over de 
militaire kant van de zaak op 31 december 1947 besloten werd om de bezette 
gebieden niet zonder meer te ontruimen en de bevolking de nodige bescher
ming te bieden. Bij bestandsschendingen zou worden opgetreden, zonder
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dat dit het karakter zou mogen krijgen van een tocht naar Djocja. Minister 
Drees heeft met het oog op de afhankelijkheid van Nederland van Amerika 
gewaarschuwd voor een optreden dat niet de instemming van Washington 
zou hebben. Het officiële Nederlandse tegenvoorstel aan politieke beginselen 
van 2 januari 1948 - tegelijk ingediend met het commentaar op het wapenstil
stand s voorstel - was gericht op het profijt trekken van de wapenstilstand: de 
bevolking zou zich juist wel politiek mogen ontplooien op basis van de 
Linggadjati-beginselen; beslissingen omtrent de bestuurlijke wijzigingen van 
gebieden konden slechts met instemming van de betrokken bevolking wor
den genomen en op een moment dat veiligheid en vrijheid van dwang voor 
deze bevolking verzekerd zouden zijn; ondertekening van een politiek ak
koord zou geen terugtrekking op de lijn van 20 juli betekenen, maar slechts 
gelijke vermindering van de strijdkrachten van beide partijen inluiden; ple
biscieten in geheel Indonesië (na 6 tot 12 maanden) konden slechts betrek
king hebben op de bepaling van de status van de bevolking ten opzichte van 
de federatie (niet: de Republiek); in de bepaling van het toezicht van de V.N. 
op de totstandkoming van de VSI werd nadrukkelijk de overdracht van de 
soevereiniteit door Nederland aan de VSI inbegrepen; de bepalingen omtrent 
de vrijheid van handel en verkeer - zij het dat hier de belangen van alle delen 
van Indonesië werden onderstreept - en de constitutie van de VSI werden 
overgenomen. De Nederlanders wensten verder dat de vier door de CGD ge
formuleerde Linggadjati-beginselen - zij het gewijzigd op één punt: de Ko
ning der Nederlanden als hoofd van de Unie - deel zouden uitmaken van de
ze politieke beginselen. Daarmee was het "naakte Linggadjati" als basis geno
men, maar de Nederlanders konden hopen de "aankleding" ervan in de be
zette gebieden door te kunnen voeren. De "federalen" - de niet-republikeinse 
gebieden - waren zich wel bewust van hun toegenomen gewicht in de Ne
derlandse aanpak van de Indonesische kwestie. In het overleg tussen verte
genwoordigers van deze gebieden met leden van het Comité Indonesische 
Federatie op 3 januari 1948 was een resolutie tot stand gekomen die vroeg 
om instelling van een interimregering ter voorbereiding van de VSI, om me
dezeggenschap van de interimregering in de aanwending van het gezagsap- 
paraat in Indonesië ter verzekering van de binnenlandse veiligheid en om 
herziening van de Nederlandse grondwet. De Republiek zou op de hoogte 
worden gesteld van deze resolutie en gevraagd worden om mee te werken 
aan de soevereine VSI, aldus een tweede resolutie. In een derde resolutie - 
niet ondertekend door Oost-Indonesië - werd de Republiek gevraagd de po
litiek van geweld en bedreiging te staken en de meningsvrijheid ten behoeve 
van de opbouw van de democratische VSI ruim baan te geven. Geconfron
teerd met het ongeduld van de "federalen" op 4 januari 1948, in een conferen
tie tussen de leden van het kabinet en de landvoogd met vertegenwoordigers 
van de niet-republikeinse gebieden en het KIS, haastte Beel zich mee te delen 
dat de grondwetsherziening in Nederland met grote spoed werd doorgezet 
en dat de instelling van een interimregering zou worden voorbereid (op 13
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januari 1948 werd de Voorlopige Federale Raad daartoe ingesteld). Overleg 
met de "federalen" werd toegezegd. Beel liet ook weten dat werd vastgehou
den aan de datum van 1 januari 1949 als datum voor de totstandkoming van 
federatie en Unie. Bij communiqué werd het resultaat van de conferentie be
kend gemaakt: de eerste resolutie van de "federalen" werd aanvaard; de 
tweede resolutie als een bijdrage aan de oplossing van het geschil met de Re
publiek en aan het werk van de CGD verwelkomd. Op 6 januari 1948 vertrok 
de regeringsdelegatie - met uitzondering van Neher, die was voorbestemd 
om met Van Vredenburch de landvoogd in een Collegiaal Orgaan bij te staan
- huiswaarts: men kon terugzien op vruchtbare contacten met de Neder- 
lands-Indische regering, de CGD en de "federalen".

Begin 1948 lagen er twee door Nederland geamendeerde voorstellen van 
de CGD op tafel, die werden voorgelegd aan de Republiek. De Republiek 
had al de oorspronkelijke versie van deze voorstellen aanvaard. Aan Neder
landse kant had men duidelijk gemaakt dat de geamendeerde voorstellen de 
uiterste grens vormden, waartoe Nederland wilde gaan. Belangrijke beginse
len van het Akkoord van Linggadjati zelf en uit de "aankleding" ervan waren 
bij de opstelling van de voorstellen toch al van tafel geraakt, zodat Neder
land niet verder meende te kunnen gaan. Voor de Republiek was echter de 
bestandsovereenkomst, met de daarin naar Nederlands amendement beslo
ten opruiming van de "pockets", vrijwel onverteerbaar. Waarschijnlijk zou
den de partijen elkaar niet zijn genaderd, ware het niet dat het Amerikaanse 
State Department het besluit had genomen dat in het kader van de snel 
groeiende Oost-West-tegenstelling de positie van Nederland in Europa dien
de te worden geconsolideerd, waartoe het behoud van de Nederlandse in
vloed in Indonesië voor een beperkte periode kon dienen totdat Indonesië in 
staat zou zijn zichzelf te besturen, conform de Nederlandse voorstellen. Snel 
herstel van het economisch verkeer werd gewenst; de zelfbeschikking van 
Indonesië bleef richtsnoer. Om in dit kader overeenstemming in Indonesië te 
bevorderen, heeft het State Department na consultatie van het Amerikaanse 
CGD-team en de Nederlandse top in Indië op 9 januari 1948 een lijst van ad
ditionele artikelen voorgesteld, die de hoofdlijnen van "Linggadjati" en met 
name de soevereiniteit van Nederland in Indië tot de overdracht ervan aan 
de VSI en de positie van de Republiek als deelstaat in de VSI bevestigde en 
regelingen zocht te treffen voor de federale opbouw (plebiscietregeling voor 
de bevolking ter bepaling van de status van het gebied; mogelijkheid voor 
enige staat conform "Linggadjati" om een bijzondere betrekking tot de VSI en 
het Koninkrijk te bedingen; redelijke vertegenwoordiging van de deelstaten 
in de toekomstige VSI in een voorlopige federale regering). "Batavia" achtte 
dit additionele stuk als deel van het gehele pakket aanvaardbaar, mits de 
Unie en het hoofd van de Unie - de Koning der Nederlanden - in het eerste 
additionele artikel werden genoemd, alleen op verzoek internationaal toe
zicht via de CGD op het plebisciet zou plaatsvinden en dat plebisciet werd 
beperkt tot Java, Madoera en Sumatra. De CGD had op voorhand hiertegen
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geen bezwaar. Anders dan "Batavia" en Van Kleffens, had de Nederlandse 
regering de nodige bedenkingen bij het Amerikaanse voorstel, vooral bij de 
wijze waarop de Amerikaanse regering had laten weten dat aanvaarding van 
dit voorstel de Amerikaanse reacties op de plannen tot hulpverlening aan 
Nederland - het Marshall-plan lag bij het Congres - in positieve zin zou beïn
vloeden. Minister van Justitie Van Maarseveen heeft in het kabinetsoverleg, 
gewijd aan het Amerikaanse voorstel, de koppeling tussen voorstel en hulp
verlening onaanvaardbaar genoemd; desnoods moest Nederland maar zon
der die hulp uitkomen. Maar de overige Nederlandse ministers waren een 
andere mening toegedaan. Mits de bestandsovereenkomst tevoren in kannen 
en kruiken was, kon het Amerikaanse voorstel in geamendeerde vorm wor
den aanvaard, aldus het kabinet. Pogingen nog meer amendementen aan te 
brengen liepen echter spaak op de mening van de CGD dat ook de Republiek 
enkele voor haar aantrekkelijke punten moest worden gelaten. Met spanning 
werd uitgekeken hoe de CGD nu zou trachten de Republiek over de streep te 
trekken voor het aflopen van het Nederlandse ultimatum: 15 januari 1948, 
12.00 uur.

De CGD is vervolgens afgereisd naar Kalioerang (bij Djocja) voor bespre
kingen met de republikeinen. Ter beantwoording van enkele daaruit resul
terende republikeinse vragen is op 14 januari 1948 Van Vredenburch naar 
Djocja gereisd. Aan Nederlandse kant zijn toen enkele concessies nader be
vestigd dan wel ter plekke gedaan: bij succes van het bestand zou de ge
demilitariseerde zone kunnen worden vergroot, waarbij de CGD van advies 
kon dienen; om het bestand te effectueren werd de tijdslimiet tot 48 uur (in 
bijzondere gevallen met maximaal 12 dagen) verlengd; drie republikeinse of
ficieren zouden behulpzaam mogen zijn binnen Nederlands gebied bij de 
ontruiming van de "pockets" (binnen 21 dagen na ondertekening van het be
stand te realiseren). De Nederlanders deden deze concessies om de republi
keinen tegemoet te komen. Zij waren niet op de hoogte van de belangrijke 
stap van de kant van de CGD, die een dag eerder was gedaan en als de Ka- 
lioerang-affaire berucht is geworden. Op vragen van de republikeinse pre
mier Sjarifoeddin met betrekking tot de status van de Republiek op dat mo
ment gezien het eerste additionele artikel is op die dag namelijk van de kant 
van de CGD verklaard dat die status geen wijziging onderging. De Repu
bliek zag zich in deze uitleg bevestigd in haar status, met de eigen symbolen 
van soeverein gezag: eigen buitenlandse betrekkingen, eigen krijgsmacht, ei
gen financiën. Van Nederlandse kant is, toen de Republiek bij de aanvaar
ding van de additionele artikelen naar deze uitleg verwees, fel geprotesteerd 
tegen deze CGD-uitleg, waarbij Nederland gesteund werd door het State De
partment. De CGD zag zich verplicht tegenover Djocja haar uitleg af te 
zwakken, waarop de Republiek de bewuste additionele artikelen alsnog on
voorwaardelijk zou accepteren.

Het beoogde doel van de CGD bij haar manoeuvres - de partijen binden 
aan een tijdelijke voorziening, die gevolgd zou moeten worden door een de-
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finitieve politieke overeenkomst - werd niettemin bereikt. Zeker voor Neder
land was het Renville-pakket - bestand met lijsten van politieke beginselen - 
gunstig: het pakket bood de nodige kansen van de status quo gebruik te 
maken het Linggadjati-model zoveel mogelijk door te voeren. De Republiek 
moest het doen met het uitzicht dat de CGD bij de verdere onderhandelin
gen betrokken bleef en dat die onderhandelingen zouden kunnen uitlopen 
op herstel van de Republiek in de bezette gebieden. Dit was kennelijk te wei
nig voor de republikeinse regering om mee voor de dag te komen, want een 
dag voor de Renui'ZZe-plechtigheid van 17 januari 1948 brak een regeringscri
sis in Djocja uit, waarbij de nationalistische groeperingen (Masjoemi; PNI) 
hun steun aan de eind 1947 verbrede (oorspronkelijk linkse) coalitie opzei
den. Dit zou er toe leiden dat eind januari 1948 een kabinet-Hatta zou optre
den, waarbij de linkerzijde in de oppositie kwam en ten dele zou radicalise
ren. Vertegenwoordigers van de tot wankelen gebrachte regering in Djocja 
hebben niettemin met de Nederlandse delegatie op 17 januari 1948 hun 
handtekening gezet onder de bestandsovereenkomst en de lijst van 12 poli
tieke beginselen. De voorgelegde lijst van additionele artikelen is door Ne
derland op 19 januari 1948 en vervolgens door de Republiek op 25 januari 
1948 onvoorwaardelijk aanvaard. Beide partijen aanhoorden nadere verkla
ringen van de kant van de CGD: één betreffende de eenheid van het pakket, 
met de beladen opmerking dat de additionele artikelen geen wijziging in de 
bestaande status van partijen zou brengen (met name in de relatie tot de Vei
ligheidsraad) en met de opvatting dat een algemene politieke amnestie uit de 
bestandsovereenkomst voortvloeide; één met betrekking tot de toelating van 
vertegenwoordigers van de Republiek tot Nederlands gebied, zoals eerder 
door de Nederlanders aangeboden.

De regeringsverklaring van 13 januari 1948 is op 15 en 21 januari 1948 aan
gevuld met enige opmerkingen over achtergrond en resultaten van de on
derhandelingen op de Renville. De Tweede Kamer zag zich pas eind januari- 
begin februari 1948 in de gelegenheid gesteld met de regering voluit over de
ze zaak van gedachten te wisselen. Geen van de officiële verklaringen met 
betrekking tot het bereiken van de Renville-plechtigheid heeft zoveel stof in 
Nederland doen opwaaien als het koninklijk woord dat op 3 februari 1948 in 
het Engels voor alle Nederlandse zenders in Europa en overzee klonk en 
werd overgenomen door een reeks Amerikaanse, Engelse en Franse zenders. 
Aan Nederlandse kant rondde deze redevoering van koningin Wilhelmina - 
op het moment dat de Kalioerang-affaire uit de wereld was, de additionele 
artikelen waren aanvaard, het bestand functioneerde en de Tweede Kamer 
het regeringsbeleid in meerderheid bleek te aanvaarden - de Renville-plech
tigheid af. De redevoering stelde de opbouw van de nieuwe rechtsorde van 
het Rijk centraal, duidelijk met het oog op het Amerikaanse publiek. In de 
V.S. immers moest het Congres nog worden gewonnen voor het Marshall
plan. Waren de reacties in Indië zelf, zowel bij de Nederlanders als bij de - 
ook republikeinse - Indonesiërs niet ongunstig, in Nederland lag dat anders.
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Bij delen van de rechtse oppositie is de radioboodschap verkeerd gevallen. 
Geharnaste tegenstanders van het regeringsbeleid - zoals Lunshof in het 
CHU-blad De Nederlander; het CHU-lid prof. Gerretson op een vergadering 
van Rijkseenheid van 7 februari 1948 - hebben de koningin tot voorwerp van 
kritiek gemaakt, nu zij zich tot tolk had gemaakt van de regeringspolitiek in
zake Indië. Gerretson ging zelfs zo ver de koningin te herinneren aan haar 
eed op de grondwet. Binnen het kabinet heeft minister Jonkman hierover ge
klaagd. Het gevolg was dat premier Beel in de Eerste Kamer bij de algemene 
politieke beschouwingen op 12 februari 1948 de buitenparlementaire opposi
tie ter rechterzijde ernstig heeft gewaarschuwd. De CHU-fractie heeft zich 
genoopt gezien zich te distantiëren van de laag-bij-de-grondse aanvallen op 
de koningin. De kwestie was verder nog aanleiding voor een polemiek in de 
pers tussen Trouw en De Volkskrant (Romme) over de rol van het staatshoofd 
en voor een debat in de Eerste Kamer bij de behandeling van de begroting 
van Overzeese Gebiedsdelen over de vraag of de koningin een woord van 
deze strekking had mogen spreken. Het vraagstuk, aangesneden door verte
genwoordigers van de ARP en CHU in de senaat (de woordvoerder van de 
VVD steunde op dit punt de regering), werd door minister Jonkman afdoen
de aangepakt met het leerstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid.

Men kan de vraag stellen of men, bij het bereiken van de Renville-"over- 
eenkomsten", nu niet even ver was als in het najaar van 1946: een bestand 
met politieke beginselen, zoals in Linggadjati overeengekomen. Na alles wat 
er sedert het Akkoord van Linggadjati was geschied, was er weinig reden tot 
optimisme over de kansen op een werkelijk politiek akkoord. De overeen
stemming op de Renville was uit opportunisme geboren. Beide partijen moe
ten hebben beseft dat, wanneer geen politieke overeenkomst werd bereikt 
binnen redelijke tijd, de militaire actie zou worden voortgezet. Beide partijen 
hebben met die mogelijkheid rekening gehouden en goede uitgangsposities 
gekozen. Bij beide partijen hebben de voorstanders van een hardere koers de 
wind in de zeilen gekregen door de loop der gebeurtenissen (de kabinetswis
seling in de Republiek; voor Nederland: het kennelijk succes van de hardere 
aanpak van 1947 en de geboden kansen op de doorvoering van de Lingga- 
djati-constructie in Indië). Beide partijen hoopten dat de tegenstander wel 
door de knieën zou gaan. Alleen een concessiepolitiek over en weer had een 
doorbraak kunnen forceren, zoals twee CGD-leden in juni 1948 hebben ge
probeerd. Nederland zat echter vast aan haar eigen concept en de daarin op
genomen plaats voor de "federalen"; de Republiek zou zeker niet de eigen 
verworvenheden opgeven ten behoeve van de toetreding tot een pre-federaal 
bewind onder Nederlandse soevereiniteit. Nederland gokte op "federale" 
steun en Amerikaanse meegaandheid; de Republiek kon uit het optreden 
van de CGD-leden concluderen dat niet alle gevraagde concessies behoefden 
te worden gedaan. Het Renville-pakket behelsde derhalve niets anders dan 
een (mislukte) tweede kans op overeenstemming, die door de mislukking 
van de eerste kans grotendeels was beperkt.
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De paragraaf wordt afgesloten met een beschrijving van de sedert septem
ber 1947 ondernomen pogingen om de landvoogd te laten bijstaan door een 
Collegiaal Orgaan. Trage besluitvorming, voortkomend uit de moeizame po
litieke consensus en uit juridische haarkloverijen, heeft deze zaak maan
denlang opgehouden. Ook deze zaak moest door de overkomst van de mi
nisteriële delegatie naar Indië worden opgelost. De regeringsverklaring van 
13 januari 1948 zou op dit punt de gemaakte afspraken bekend maken. De 
benoeming van minister Neher (Wederopbouw en Volkshuisvesting, PvdA) 
en van de diplomaat Van Vredenburch op 5 maart 1948 tot Gedelegeerden 
van het Opperbestuur in Indonesië kwam tot stand nadat een deel van het 
werk van dit Collegiaal Orgaan al was geconcretiseerd in het Renville-pakket. 
Of bij de uitwerking ervan het collegiaal verkeer met déze landvoogd enige 
kans zou maken, zou de tijd moeten leren.

Par. VI

In par. VI, getiteld: De eerste stappen na "Renville”: de tweede kans op een de
finitieve oplossing van de Indonesische kwestie binnenlands-politiek, internationaal 
en praktisch gewogen, komt het tijdvak januari-april 1948 aan de orde, begin
nend met de regeringsverklaring van 13 januari 1948 en de reacties daarop in 
de Tweede Kamer. Aparte aandacht wordt besteed aan de uitvoering van 
een suggestie van het Kamerlid Romme (KVP) in dit debat, namelijk de in
stelling van een college van brede politieke samenstelling ter voorbereiding 
van de definitieve rijksconferentie. Wellicht wat voorbarig, want het succes 
van het bestand werd niet gevolgd door vooruitgang op politiek vlak tussen 
Nederland en de Republiek. De Veiligheidsraad gelukte het niet om de CGD 
met extra bevoegdheden uit te rusten om de noodzakelijke doorbraak te 
kunnen forceren. Dat de situatie gespannen bleef, werd duidelijk door de 
wanordelijkheden bij de ontvangst van de Nederlandse onderhandelingsde
legatie in Djocja op 12 april 1948: de instelling van een Voorlopige Federale 
Regering zonder republikeinen op 9 maart 1948 en de gebleken onenigheid 
tussen de twee partijen werden hierin weerspiegeld. De paragraaf eindigt 
met de beschrijving van de debatten in de Eerste Kamer over het Indië-beleid 
naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen en de behande
ling van de begroting van O.G. voor 1948. De toenadering van delen van het 
rechterdeel van de oppositie naar het regeringsstandpunt kan worden be
schouwd als een voorzichtige proeve voor een bredere coalitie, die bij de for
matie van een nieuw kabinet (herziening van de Grondwet) aan de orde zou 
kunnen komen. Met de effecten daarvan op de eerste lezing van de herzie
ning van de Grondwet begint de volgende paragraaf.

Bij het debat over hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting voor 1948 in de 
Tweede Kamer had de regering, in reactie op de ontevredenheid over het 
uitblijven van een uitgewerkt standpunt van de regering over de Indonesi-
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sche kwestie, beloofd na terugkeer van de ministeriële delegatie uit Indië zo 
nodig een nadere uiteenzetting te geven over deze kwestie. Op 13 januari 
1948 heeft premier Beel een dergelijke verklaring afgelegd, die op 15 januari 
1948 is aangevuld door Beel met enkele mededelingen over het resultaat van 
de CGD-bemiddeling en op 21 januari 1948 door Jonkman met de vermel
ding van de moeilijkheden rond de CGD-toelichting op de additionele arti
kelen (Kalioerang-affaire). Na de uiteenzetting van de doeleinden van de reis 
van de ministers naar Indië somde Beel in de regeringsverklaring een aantal 
punten op die de regering in Indië besproken had, zoals de personeelsvoor
ziening in Indië, de verbetering in de samenwerking tussen Indië en Neder
land - in dit kader paste de aankondiging van de instelling van het Collegiaal 
Orgaan (CO) - en de verhouding van Nederland tot de verschillende delen 
van de archipel. Het bezoek aan Sumatra had Beel tot de overtuiging ge
bracht dat de staatkundige indeling van Indonesië, zoals gedacht bij de con
ferentie van Malino, niet meer te handhaven zou zijn. De tegenstellingen tus
sen de bevolkingsgroepen vereiste in het geval van Sumatra volgens hem 
een verdeling in meerdere deelstaten. Beel erkende wel dat de Republiek een 
belangrijke uiting van nationalistisch streven binnen de Indonesische volke
ren vormde, maar dat ook buiten de Republiek gezond nationalisme werd 
aangetroffen. De ontwikkelingen hadden volgens Beel de overheersende po
sitie van de Republiek in het Indonesische vraagstuk teniet gedaan. Beel kon
digde duidelijk aan dat de staatkundige hervormingen snel zouden worden 
doorgevoerd en dat tegenover de Republiek een strakke koers zou worden 
gevaren: zonder stopzetting van de vijandelijkheden geen politiek overleg. 
De verklaring maakte melding van de jongste ontwikkelingen in de onder
handelingen via de CGD. In de opsomming van de beginselen bij de opbouw 
van de nieuwe rechtsorde vermeed Beel om het woord "soeverein" aan de 
Unie te koppelen. De Unie zou een "reële gemeenschap" moeten worden, on
der het Huis van Oranje. De Unie-organen, die in naam des Konings de ge
meenschappelijke belangen zouden behartigen, zouden verantwoording 
schuldig zijn aan de beide parlementen. Het Unie-statuut zou door een con
ferentie van vertegenwoordigers, op basis van gelijkwaardigheid, moeten 
worden vastgesteld. Tegelijk met de Unie zou de federatie in Indonesië in 
het leven worden geroepen, waarvan Beel al hoofdlijnen aangaf. Onder meer 
zou de grondwet van de VSI bepalingen moeten bevatten over de financiële 
en economische grondslagen van het staatsbestel. De VSI zouden uiteraard 
de verplichtingen van het voorgaande bewind moeten ovememen. De Repu
bliek mocht als negara (deelstaat) aan de vorming van Unie en federatie 
meewerken, mits Unie-beginsel, federatiebeginsel, het soevereiniteitsbeginsel 
(bij Nederland in de overgangstijd) en het beginsel van de vrije wilsuiting 
werden aanvaard. De instelling van de pre-federale regering werd aange- 
kondigd. De toon van de verklaring was zelfverzekerd en optimistisch. Veel 
nieuws - over Unie en federatie - was niet gebracht; aan de Republiek was 
opvallend weinig aandacht besteed.
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Het debat in de Tweede Kamer heeft zich in twee fasen voltrokken: één op 
15 en 16 januari 1948 en één na de bestudering van het Renvitte--pakket op 29 
en 30 januari en op 3 februari 1948. Schouten (ARP) bleef verzet aantekenen 
tegen de regeringspolitiek. Hij haalde uit de verklaring datgene dat hij kon 
gebruiken ter adstructie van zijn negatieve oordeel over de Republiek. Staat
kundige vernieuwing werd toegejuicht, maar Schouten zag in de voorgestel
de Unie het Koninkrijk geliquideerd. Van de federatie diende de Republiek 
te worden uitgesloten. Collegiaal Orgaan en pre-federale regering moesten 
bij wet worden ingesteld. Met de algemene uiteenzettingen over de staatkun
dige vernieuwing kon Tilanus (CHU) nog wel meegaan, maar hij was niet 
optimistisch. Het Unie-model boezemde hem geen vertrouwen in; met de 
Republiek in de federatie was niets te beginnen. Een nationale aanpak van de 
Indonesische kwestie was hem liever geweest. Natuurlijk moest het CO bij 
wet worden ingesteld, hetgeen ook de mening van Zandt (SGP) was. Deze 
bleef sterk anti-republikeins en anti-Van Mook. De regeringspolitiek was van 
nederlaag naar nederlaag gegaan. De Unie was los zand en de federatie met 
de Republiek ten dode opgeschreven. In de ogen van Vonk (VVD) was het 
regeringsbeleid te veel op opportunisme en te weinig op beginselen gestoeld. 
Het Uniegebouw was op zand gebouwd; dat de in zijn ogen communistische 
Republiek partner kon worden in de federale regering ging hem te ver. Hij 
had een uiteenzetting van de financieel-economische verhouding tussen Ne
derland en Indië gemist. De CPN-woordvoerders hadden geen goed woord 
over voor de regeringsverklaring. Het kwam volgens hen allemaal neer op 
kolonialisme in een ander jasje. De regering wilde het vraagstuk kennelijk 
niet oplossen volgens het zelfbeschikkingsrecht van de volken.

Voor Romme (KVP) stond er veel op het spel. Aan de vooravond van de 
verkiezingen vanwege de herziening van de Grondwet, met de problemen 
rond de groep-Welter in zijn nek, kwam het er voor hem op aan dat de rege
ring het KVP-program inzake de Indonesische kwestie zoveel mogelijk reali
seerde. Daarbij moest een brug worden geslagen naar een deel van de recht
se oppositie. Begrijpelijk dat Romme veel aandacht besteedde aan de Unie
gedachte, waarover een commissie van het aan de KVP gelieerde Centrum 
voor Staatkundige Vorming begin 1948 had gerapporteerd. Dit rapport be
pleitte een Unie met eigen bevoegdheden, eigen ministers en een eigen parle
ment. Romme heeft deze beginselen in dit debat uitgedragen. De soevereine 
Unie plaatste hij tegenover de gedachte van de regering omtrent een Unie als 
werkgemeenschap. Hoe de soevereine Unie moest bestaan naast twee soeve
reine staten maakte hij niet duidelijk. Verder was Romme optimistisch over 
het succes van de federale gedachte in Indië, met of zonder de Republiek. 
Ook Romme wenste instelling van het CO bij wet. Hij stelde voor om het In
dië-beleid te "nationaliseren", waarbij hij aanknoopte bij de politiek brede sa
menstelling van de staatscommissie tot herziening van de Grondwet (alle 
politieke groeperingen, behoudens de SGP) en van de Nederlandse delegatie 
voor de conferentie met de West (waarvan naast de SGP ook de CPN overi-
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gens was uitgesloten). De PvdA-woordvoerder Joekes onderstreepte als 
Romme de beginselen van de nieuwe rechtsorde, maar de accenten werden 
anders geplaatst. De Unie moest niet als een soevereine staat worden aange
duid. De Republiek nam hij enigszins in bescherming. Hij riep de regering 
op tot overeenstemming met de Republiek te komen. Een opmerkelijk ver
schil met Romme was te horen op het punt van de bezette gebieden: voor 
Romme was de terugdringing van de Republiek een feit; Joekes wenste de 
Republiek krachtens het Akkoord van Linggadjati behandeld te zien. Ook 
sneed Joekes de militaire excessen aan.

In zijn antwoord beklemtoonde minister Jonkman dat de medewerking 
van de vertegenwoordigers van de Indonesische volkeren bij de reconstruc
tie van het Rijk nodig was en dat de wettelijke positie van Indonesië niet 
meer in overeenstemming met de feiten was. Dat betekende dat het wan
trouwen van uiterst links jegens de "federalen" en van rechts tegen de Repu
bliek correctie behoefde en dat noodbesluiten nodig waren om de brug te 
slaan naar de nieuwe verhoudingen. Dank zij de bemoeienis van de CGD en 
de opkomst van de federatie in Indonesië stond de situatie in de Indone
sische kwestie er beter voor dan in 1946. Jonkman noemde verder het moreel 
en de gezondheidstoestand van de Nederlandse krijgsmacht goed; in aan
sluiting op de garantieverklaring van 2 augustus 1947 ten opzichte van de 
landsdienaren in Indië zou een speciale commissie worden belast met de 
verdere uitwerking ervan om de personeelsvoorziening in Indië veilig te 
stellen (uitgelopen op de garantieverklaring van 5 augustus 1949 en tenslotte 
op de Garantiewet-1950); inzake alle facetten van de kwestie-Nieuw-Guinea 
zou een commissie met onderzoek worden belast (rapport-1949); de regering 
bleek hooguit bereid het Collegiaal Orgaan achteraf wettelijk te regelen; de 
minister onderstreepte de Unie-passage in de regeringsverklaring en moest 
derhalve weinig hebben van de Unie-opzet van Romme en zijn partij; de 
Republiek werd door Jonkman wel degelijk als kandidaat voor de federatie 
beschouwd; de status van de bezette gebieden zou door de bevolking wor
den bepaald.

Na bestudering van het Renville-pakket en van de mededeling van de re
gering omtrent de Kalioerang-affaire verklaarde Schouten (ARP) geen ver
trouwen te hebben in het regeringsbeleid; Tilanus (CHU) toonde zich ver
stoord over alle zaken: de regering had in augustus 1947 moeten doortasten; 
volgens Zandt (SGP) was het de schuld van de r.k.-fractie in de Kamer dat de 
politiek van de Sfuzo-leden (Van Mook; Jonkman) en van de socialisten tot 
een succes was geworden; Romme had naar de opvatting van Vonk (VVD) 
juist getracht de Indië-zaak op het goede spoor te houden, maar de Kalioe
rang-affaire had die politiek onderuit gehaald; de communisten noemden 
het regeringsbeleid een Don Quichotte-politiek, waarbij de V.S. handig de 
eigen belangen veilig stelden; Romme (KVP) wenste dat de regering het Ren
ville-pakket naar de letter hanteerde en vroeg de regering om een duidelijke 
bevestiging van de ooit toegezegde soevereine Unie; Joekes (PvdA) vond het
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Renville-pakket een goed uitgangspunt, beval de opname van de Republiek 
in de pre-federale regering aan nog voor de politieke onderhandelingen ge
heel rond waren en achtte de term soeverein bij de Unie-constructie kwes
tieus door een vergelijking te maken met het Britse Gemenebest.

In zijn reactie heeft minister Jonkman de Kalioerang-affaire op grond van 
nadere verklaringen tot een incident weten te verkleinen. Jonkman schetste 
het belang van het bestand. De politieke besprekingen zouden zeker niet ge
heel en al afhankelijk worden gemaakt van de exacte naleving ervan. Ook 
vermeldde Jonkman dat bij die politieke besprekingen, hoezeer de regering 
aan het beginselprogramma van "Linggadjati" zou vasthouden, beide par
tijen water bij de wijn zouden moeten doen. Zo was de Unie zeker soeverein 
op bepaalde gebieden, maar Jonkman legde wel het accent op de samenwer
king tussen de Unie-partners. Scherp kantte de minister zich tegen het rech
terdeel van de oppositie, dat immers grotendeels voor de oorlog regerings
verantwoordelijkheid had gedragen en toen de kans had gemist de verhou
ding met Indonesië bij de tijd te brengen. In verhouding tot die tijd was er 
volgens hem na de oorlog al veel bereikt. Het debat eindigde met drie mo
ties. De motie-Schouten, waarbij werd gevraagd om instelling bij wet van het 
CO en van de pre-federale regering, werd door de coalitie met steun van de 
CPN op 3 februari 1948 verworpen; de motie-Hoogcarspel (CPN), waarbij in
stelling en taakomschrijving van het CO bij wet werd gevorderd, kreeg 
slechts de steun van de gehele oppositie; de motie-Romme, die om een wet
telijke regeling van het CO na instelling ervan bij KB vroeg, werd door de 
coalitie met steun van de SGP aan een meerderheid geholpen.

Het debat was getuigenispolitiek geweest en had weinig helderheid ver
schaft over de uitgangspunten in zaken als de Unie en de opzet van de fede
ratie (de bezette gebieden!) voor de aanstaande politieke onderhandelingen. 
Ook was de kwestie van de hantering van de Londense noodbesluiten als ba
sis voor de opbouw van allerlei organen in Indië weinig bevredigend opge
lost. Alle reden voor de Raad van State om op 17 februari 1948 zich tot de 
koningin te richten met het advies om de regering plannen voor de onder
handelingen en een wetsontwerp ter vervanging van de Londense noodbe
sluiten te laten opstellen. De regering heeft aan deze aansporing gehoor ge
geven. Overigens: de inhoud van het rapport van deze Raad is tot grote er
gernis binnen de regering de pers in handen gespeeld en door Elseviers Week
blad - dat eerder al de hand had weten te leggen op de notulen van de onder
handelingen, voorafgaand aan het Akkoord van Linggadjati - in de open
baarheid gebracht, hetgeen ongetwijfeld de critici van het regeringsbeleid 
deugd heeft gedaan. De motie-Romme is niet uitgevoerd. Het CO (Gedele
geerden van het Opperbestuur Van Vredenburch en Neher) is bij KB op 5 
maart 1948 ingesteld; er is op dit KB geen voorstel tot wettelijke regeling ge
volgd. Jonkman heeft wel gelijk gehad dat de Indonesische kwestie te "vloei
end" was om tijdelijke voorzieningen een dergelijke basis te geven. Van Vre
denburch heeft het in zijn nieuwe functie - hij bleef daarnaast de eerste on-
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derhandelaar - tot 1 augustus 1948 uitgehouden; Neher tot 1 februari 1949. 
Intussen was eind oktober 1948 de Noodwet Indonesië tot stand gebracht, 
waarbij de noodbesluiten werden vervangen en noodzakelijke regelingen 
voor Indonesië met verplichting tot een wettelijke basis achteraf konden 
worden getroffen. De ontwikkelingen in Indonesië zijn vervolgens van dien 
aard geweest, dat de besluiten inzake de vertegenwoordiging van de Kroon 
in Indonesië en inzake het bewind in overgangstijd geen wettelijke basis 
konden krijgen. Daarmee was aan de inzet van de discussies over de Indone
sische kwestie in het parlement sedert september 1947 - parlementaire be
moeienis met de vormgeving van de nieuwe rechtsorde - een einde geko
men.

De bemoeienis van de politiek bij de Indonesische kwestie is wel op ande
re en originele wijze tot stand gekomen. Het voorstel van Romme in het hier
voor aangehaalde Kamerdebat om de Indonesische kwestie te "nationalise
ren" is gerealiseerd in de instelling van het College van Negenmannen - ver
tegenwoordigers (leden/oud-lid van het parlement) van alle politieke groe
peringen, behalve de CPN en de SGP: 3 KVP, 3 PvdA, 1 ARP, 1 CHU, 1 W D
- als politiek-parlementair inspraakorgaan. Het College, dat door de regering 
werd gezien als de voorlopige Nederlandse delegatie voor de definitieve on
derhandelingen met Indonesië (de ronde-tafel-conferentie), zou zich vanaf 
de start op 11 maart 1948 vooral richten op de gewenste vormgeving van de 
nieuwe rechtsorde. Romme heeft getracht binnen dit College zijn Unie-opzet 
te slijten. De regering bleef echter bij een samenwerkingsmodel, ook uit 
eigenbelang, daarin onder meer bijgevallen door generaal Spoor met het oog 
op de Unie-defensie. Het College kwam tenslotte ook uit bij het beginsel dat 
de Unie geen hoger gezag zou hebben dan de twee partners. Bij het werkbe
zoek van het College aan Indië in juni 1948 moest overigens worden gecon
stateerd dat de Unie-gedachte in Indië ook bij Nederlandse kringen aldaar 
niet leefde. Daarnaast is het College aan het einde van de periode-Beel be
trokken geweest bij enkele beleidsaspecten van de Indonesische kwestie, ge
zien de toezeggingen van de regering aan het parlement om tussen de eerste 
en tweede lezing van de herziening van de Grondwet geen ingrijpende be
slissingen in deze kwestie dan in noodgevallen te nemen. De regering over
tuigde zich derhalve van het politieke draagvlak bij de beoordeling van een 
nader Amerikaans aanbod tot bemiddeling in CGD-verband; het College kon 
kennismaken met het nieuwe Amerikaanse CGD-lid en ontmoette de afge
vaardigden van de "federalen" (augustus 1948). De onvrede in het parlement 
over de informatie inzake de Indonesische kwestie van de kant van de rege
ring werd met dit College duidelijk getemperd. Overigens: ook aan republi
keinse zijde is een nauwer contact tussen regering en parlement over de poli
tieke onderhandelingen nagestreefd. Beide partijen hadden van de proble
men bij de verantwoording van "Linggadjati" geleerd.

Het voor een politieke overeenkomst gunstig tij - een bestand en de aan
vaarding van reeksen politieke beginselen - verliep intussen snel. Nederland
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heeft geen onmiddellijk gebruik gemaakt van de situatie om de onderling 
verdeelde Republiek te winnen voor een politieke overeenkomst. Die situatie 
oogde gunstig: het bestand van 31 januari 1948 werd redelijk nageleefd; de 
"pockets" werden ordelijk geëvacueerd, een pluspunt voor de Republiek. Ne
derland koos echter voor een maximalistische koers, waarbij de Republiek 
pas na volledige politieke overeenstemming tot de pre-federale regering kon 
worden toegelaten. Van Vredenburch c.s. meenden dat alleen zo de zorg bij 
de "federalen" over de positie van de Republiek kon worden weggenomen. 
Met de openbaarmaking van deze voorwaarde door Beel is het Renvïlle-pak- 
ket "aangekleed". Aan republikeinse zijde had de nieuwe premier Hatta voor 
een coöperatieve houding gekozen vanuit de overtuiging dat het Renville- 
pakket moest worden nagekomen om met name steun in de V.S. te verwer
ven. Op zijn verzoek vond begin februari 1948 een gesprek plaats met Van 
Mook en Neher. Laatstgenoemde wilde de Republiek op basis van een "klein 
akkoord' opnemen in de pre-federale regering, maar Van Vredenburch wist 
zijn koers te laten prevaleren onder bijval van Van Mook. De Nederlandse 
regering viel deze maximalistische koers bij, omdat men tijd wilde hebben 
om de volksraadplegingen voor te bereiden en er zeker van te zijn dat de Re
publiek de federale samenwerking zou eerbiedigen. Alleen minister Vos had 
kanttekeningen. Op 9 maart 1948 vond de installatie van de Voorlopige Fe
derale Regering in Batavia plaats, zonder Republiek. Het ging nog om een 
hervormde Nederlands-Indische regering, omdat men wettelijk niet veel ver
der kon gaan, maar de Republiek toonde wel haar ergernis over deze stap, 
ook aan de CGD.

Die CGD had inmiddels rapport over de totstandkoming van het Renville- 
pakket uitgebracht aan de VR. Bij gelegenheid van een persconferentie had
den de Amerikaan en de Australiër (CGD-leden) verlenging van de opdracht 
en supervisie over de opbouw van de nieuwe rechtsorde in Indonesië gesug
gereerd, terwijl daarnaast de tijdelijkheid van de bestandslijn was onder
streept en de deelstaatontwikkelingen (zoals op West-Java) weinig serieus 
waren genomen. Het VR-debat over het CGD-rapport van 17 tot en met 28 
februari 1948 zou vervolgens in het teken staan van een discussie over de uit
breiding van de bevoegdheden van de CGD om een politiek akkoord te be
werkstelligen en over de deelstatenpolitiek. Het eerste thema werd door 
Australië aangekaart: de aldus opgetuigde CGD moest het recht krijgen 
voorstellen ter oplossing van het geschil te doen en die bekend te maken; het 
tweede punt werd door de vertegenwoordiger van de Republiek naar voren 
gebracht. De Nederlandse vertegenwoordiger in de VR Van Kleffens heeft 
zich niet gekeerd tegen de gedachte dat de CGD zelf met suggesties voor een 
oplossing zou komen; de Nederlandse regering was echter van mening dat 
elke stap in deze richting aantasting van de soevereiniteit van Nederland 
betekende en derhalve onaanvaardbaar was. Van Kleffens heeft, gelet op de 
internationale stemming die hij bedorven achtte door de deelstatenpolitiek 
(op 23 februari startte de 3e West-Java-conferentie), aan zijn standpunt vast-
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gehouden en tegenover "Den Haag" met succes met terugtreden gedreigd. 
De Republiek werd gesteund door de Sovjet-Unie en ondervond bijval van 
Aziatische mogendheden. Een Chinese ontwerp-resolutie, waarin de CGD 
werd gevraagd bijzondere aandacht te besteden aan West-Java en Madoera, 
werd aanvaard, zonder Nederlandse bezwaren. De Canadese ontwerp-reso
lutie, waarin het aanbod van goede diensten door de VR werd gehandhaafd 
en betrokken partijen en de CGD werden uitgenodigd de VR op de hoogte te 
houden van de politieke regeling in Indonesië, werd eveneens aanvaard. De 
Amerikaanse diplomatie had getracht de V.S. als neutrale derde partij te on
derstrepen, hetgeen had geleid tot steun aan een overigens mislukt Colum- 
biaans voorstel om de CGD arbitrage te laten toepassen. Aan de andere kant 
kwamen de V.S. de Nederlanders tegemoet door het CGD-lid Graham te 
doen vervangen door de oud-diplomaat Dubois, die ooit nog als consul-ge- 
neraal in Indië gediend had. Ook Dubois zou binnen een half jaar onder druk 
van Nederland, toen hij het had gewaagd met Nederland van mening te 
verschillen over de oplossing van het geschil met de Republiek, het veld 
moeten ruimen voor een ander Amerikaans CGD-lid.

De besprekingen tussen Nederland en de Republiek begonnen met de ver
gadering van de stuurgroep, die de afzonderlijke werkgroepen zou coördi
neren, op 12 februari 1948. Pas een maand later gingen de werkgroepen aan 
het werk. In de tussentijd was er gelegenheid de instructies voor te bereiden. 
Zo is Van Vredenburch naar Den Haag gegaan om met de regering over de 
instructie voor de Nederlandse onderhandelingsdelegatie overleg te voeren. 
Bij dit overleg bleek dat premier Beel zijn eigen partij trotseerde en een Unie 
van beperkt karakter bepleitte, die gegrondvest op een statuut vorm zou 
moeten krijgen door de samenwerking. Beel trok hiermee de lijn door die hij 
in de staatscommissie tot herziening van de Grondwet tevergeefs had be
pleit: de Grondwet zou alleen de herziening van de rechtsorde van het Rijk 
mogelijk moeten maken en niet moeten invullen (z.g. "negatieve" stelsel). 
Beel wilde kennelijk resultaten boeken in het licht van de naderende verkie
zingen. De beperkte en voor de VSI als enig mogelijke variant acceptabel ge
achte Unie-opzet sloot aan op het pleidooi van de ambtelijke commissie-Van 
Vredenburch (mei 1947) en op de visie van Van Mook. Het voorstel, na enige 
tegenkanting door het kabinet aanvaard, is door het College van Negenman
nen gebillijkt, al werd het concept aangescherpt door die samenwerking sta
tutair te doen verankeren, hetgeen in Indië weer problemen opriep. De sa
menwerkingsgedachte leidde ook tot het beginsel dat er geen Unie-strijd- 
macht zou komen. Overige instructie-onderdelen (VSI; financieel-economi
sche ontwerpovereenkomsten) werden ter hand genomen. Vastgehouden 
werd aan het beginsel dat de Republiek alleen kon toetreden tot de pre-fede
rale regering na sluiting van een politiek akkoord. Dat akkoord moest onder 
meer erop gericht zijn de Republiek als gewone deelstaat te bevestigen. De 
onderhandelingsdelegatie werd daarbij de vrije hand gelaten, al lieten de
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PvdA-ministers weten aan een gematigde toon jegens de Republiek de voor
keur te geven.

De gunstige effecten van de situatie van dat moment en van de doortas
tendheid van de regering in Den Haag zijn echter aangetast door de deelsta
tenpolitiek in bezet republikeins gebied (Oost-Sumatra en Madoera werden 
als deelstaat erkend op 25 december 1947 respectievelijk 20 februari 1948; 
derde West-Java-conferentie 23 februari-5 maart 1948), die niet alleen in de 
VR, maar ook in Nederland de nodige vraagtekens heeft uitgelokt. Na de 
vragen van Joekes (PvdA) en de kritische opmerkingen van Vonk (W D ) met 
betrekking tot de Madoera-kwestie in het Kamerdebat over de regeringsver
klaring van 13 januari 1948, heeft het PvdA-Kamerlid Goedhart op 24 febru
ari 1948 de regering schriftelijk gevraagd of de deelstatenpolitiek niet in 
strijd was met het Renville-pakket. De regering hield het op de wens van de 
plaatselijke bevolking. De CGD zou - conform de VR-resolutie - over Madoe
ra en West-Java in de eerste helft van 1948 rapport uitbrengen, dat weer aan
leiding zou vormen voor een VR-debat over de Indonesische kwestie in juni- 
juli 1948.

Ook aan republikeinse zijde bereidde men zich op de onderhandelingen 
voor. Niet de Unie stond voor de Republiek centraal, maar een werkelijk 
Indonesische federatie, die de nationalistisch-republikeinse idealen zou moe
ten belichamen. De VSI zou werkelijk Indonesisch en soeverein (buitenland
se betrekkingen; defensie; economie) moeten zijn. De Unie zou slechts een 
volkenrechtelijk karakter kunnen hebben: de samenwerkingsgedachte was 
voor de republikeinen het maximum, voor de Nederlanders het minimum. 
Informele contacten tussen de republikeinse premier Hatta en de republi
keinse voorzitter van de onderhandelingsdelegatie Roem met Van Mook c.s. 
leken erop te wijzen dat de Republiek bereid was zich te schikken in de door 
Nederland gewenste en op de Renville bevestigde opzet. Wel lagen er ge
schilpunten over de begrenzingen, waarbinnen de Republiek tot de federatie 
zou toetreden en de interpretatie van de Nededandse soevereiniteit in over
gangstijd en de Unie-samenwerking. Nadat op 18 maart 1948 de politieke 
commissie haar werk had gestart en de stukken op tafel kwamen, bleek al 
spoedig dat de plebiscietregeling en de buitenlandse betrekkingen de groot
ste struikelblokken vormden: de Nederlanders wensten ook voor republi
keins gebied een plebisciet, waar de Republiek slechts de bezette gebieden 
op het oog had; de Republiek wilde de buitenlandse betrekkingen pas opge
ven na vestiging van een "echte" voorlopige federale regering, waar de Ne
derlanders dit precies andersom zagen. De houding van de Republiek was 
zelfverzekerd, waarin zich de toegenomen zwaarte van Indonesië in het uit
gebroken Oost-West-conflict weerspiegelde. De wanorde die ontstond bij 
aankomst van leden van de VFR en de Nederlandse onderhandelingsdelega
tie - met de nodige Indonesiërs - op het spoorwegstation in Djocja op 12 april 
1948 heeft zeker in Nederland twijfel gezaaid aan een goede afloop van de 
onderhandelingen met déze Republiek.
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Bij de discussie in de Eerste Kamer over de begroting van O.G. voor 1948 
eind april 1948 speelde het incident te Djocja een grote rol; het debat werd 
echter overheerst door het vraagstuk van de machtsvorming na de verkie
zingen ten gevolge van de herziening van de Grondwet. De oppositie was al 
tegemoet gekomen door deze (niet: SGP) te betrekken in de staatscommissie 
tot herziening van de Grondwet, in de delegatie ter conferentie met de West 
en in het College van Negenmannen (in de twee laatstgenoemde: met uitzon
dering van de SGP én de CPN). Ten gevolge van de gekwalificeerde meer- 
derheidseis bij de grondwetsherziening dreigde de regering de gevangene te 
worden van het rechterdeel van de oppositie, maar om deel te hebben aan de 
regeringsverantwoordelijkheid moest de oppositie wel de resultaten van het 
Indië-beleid (Malino, Linggadjati) aanvaarden. De CHU en de W D  hebben 
het compromis binnen de staatscommissie tot herziening van de Grondwet 
op 19 februari 1948 aanvaard, de ARP en de CPN bleven dat compromis om 
uiteenlopende redenen verwerpen. In het zicht van dit compromis was bij de 
Algemene Politieke Beschouwingen in de senaat (januari-februari 1948) de 
waarschuwing van Beel te horen dat verbreding van de coalitie alleen denk
baar was bij aanvaarding van de hoofdlijnen van het gevoerde beleid. De 
CHU-fractie was dan ook opvallend mild in haar oordeel; de W D -fractie 
hengelde bij monde van Molenaar openlijk naar deelname aan een volgend 
kabinet. Bij de bespreking van hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting-1948 
werd in de Eerste Kamer echter nog eenmaal als vanouds door CHU en W D  
tegen het regeringsbeleid inzake Indië tekeer gegaan.

Ongetwijfeld heeft de regering zelf bijgedragen aan de oorzaken voor de 
geërgerde toon bij delen van de oppositie in dit begrotingsdebat in de Eerste 
Kamer. De regering had namelijk in de Memorie van Antwoord het samen
werkingsmodel van de Unie - géén superstaat - onderstreept. Het incident te 
Djocja had bovendien volgens delen van de oppositie de ware aard van de 
Republiek geopenbaard. Minister Jonkman wees in het laatste geval op de 
inmiddels aangeboden excuses en zei volledige rapportage over het gebeur
de toe. Het terughoudende verhaal van Algra (ARP) met al zijn kritiek op de 
Republiek, op de dissidenten binnen de PvdA, op de internationale bemoeie
nis en op de Unie-constructie, stak tegenover de verhalen van de CHU-frac
tie bleek af. De gehele regeringspolitiek werd vruchteloos genoemd (De 
Zwaan), de oprechtheid van de bewindsman betwijfeld (Reijers). Laatstge
noemd CHU-Eerste Kamerlid vroeg zich ook nog af waar het zelfbeschik
kingsrecht van Ambon (ingedeeld in Oost-Indonesië) bleef. Volgens Mole
naar (VVD) had het de regering aan een vaste lijn en leiding ontbroken; hij 
had grote zorgen over de economische eenheid binnen de VSI en over de fi
nancieel-economische kanten van de Unie-samenwerking. De communist 
Brandenburg wees op de effecten van het regeringsbeleid op het wantrou
wen in Indonesië, met name door het militaire optreden en alles wat daar
mee samenhing. Hij hekelde de poging om bij de herziening van de Grond
wet eenzijdig de omtrekken van de nieuwe rechtsorde vast te leggen, zoals
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inmiddels onder verzet van zijn groepering binnen de staatscommissie was 
beslist.

De PvdA-woordvoerder De Dreu, die voor de oorlog in Indië had gewerkt 
en zich daar politiek ter linkerzijde had ontplooid, brak de staf over het voor
oorlogse regeringsbeleid inzake Nederlands-Indië, dat de nationalistische be
wegingen had genegeerd. De gevonden naoorlogse oplossingen, het Unie- 
model en de verdergaande federalisering in Indië hadden zijn instemming. 
Zijn pleidooien voor de vergoeding van inkomstenderving of oorlogsschade 
aan Indische oorlogsslachtoffers zouden bij de regering geen weerklank vin
den. In aansluiting op de bijdrage van zijn fractie aan het Voorlopig Verslag, 
waarbij zelfs werd gewaarschuwd voor een te ver gaande isolering van de 
Republiek en een te weelderig uitgevoerde federalisering, heeft Kerstens 
(KVP) - anders dan Romme - een positief oordeel over het regeringsbeleid 
gegeven. Centraal in het betoog van Kerstens stond zijn waarschuwing om 
elke suggestie van bevoogding jegens Indonesië te vermijden. In het Voorlo
pig Verslag had de KVP-fractie in de senaat de bespreking van kunstige, 
maar weinig bruikbare constructies niet erg zinvol genoemd. Kerstens noem
de het zonder meer fout om via het Statuut van de Unie greep te willen hou
den op Indonesië. De Indonesische federatie moest als gelijkwaardige part
ner van Nederland worden behandeld; binnen de federatie moest de Repu
bliek redelijk zijn ingeschakeld. Aan het slot van zijn betoog heeft Kerstens 
gezien de betogen van de CHU- en ARP-woordvoerders samenwerking op 
bredere basis onmogelijk genoemd. De CHU-fractie meende evenwel dat de 
kloof vooral bestond tussen de fracties van de KVP in de Kamers.

Jonkman zag dit debat als goede aanleiding om tot een globale afrekening 
te komen: de ARP was volgens hem de ethische, maar achtergebleven rich
ting toegedaan; de W D  zat op de koers van de economische belangengroep 
in Indië; de CHU was de Rijkseenheidsgedachte toegedaan; de CPN noemde 
hij ultra-republikeins. Hij verweet de parlementaire en buitenparlementaire 
oppositie de samenwerking tussen Nederland en Indonesië te bemoeilijken. 
De beschuldigingen jegens de regering door de oppositie waren volgens hem 
slordig opgesteld. Over de hoofden van de senatoren heen liet Jonkman de 
Republiek wel weten dat de boot naar de federale samenwerking niet moest 
worden gemist, omdat anders met de niet-republikeinse gebieden zou wor
den voortgewerkt. In laatste termijn probeerden vrijwel alle oppositiegroe
peringen zich van de kwalificaties van Jonkman vrij te pleiten. Alleen de 
CPN-fractie boog niet in het stof, bleef het regeringsbeleid - met de Bondo- 
woso-zaak als symbool - afkeuren en verwierp de begroting. De binnenland
se politiek had de discussies bepaald, niet de vormgeving van de nieuwe 
rechtsorde, die politiek-parlementair alleen nog door de Negenmannen werd 
besproken.
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De titel van par. VII spreekt voor zichzelf: Mist Nederland voor de tweede 
keer de kansen op een verzoening in Indonesië? De stand van zaken in de Indonesi
sche kwestie rondom de verkiezingen van 1948. Begonnen wordt met een uiteen
zetting van de reden van deze verkiezingen en van de politieke speculaties 
ten gevolge van de gekwalificeerde meerderheidseis bij de procedure tot her
ziening van de Grondwet. Die herziening was nodig met het oog op de nieu
we rechtsorde van het Rijk. Geconstateerd moet worden dat het politieke 
draagvlak bij deze herziening van de Grondwet zwaarder woog dan de mo
gelijke gevoelens overzee, omdat er de voorkeur aan gegeven is aan Neder
landse kant in de Grondwet de begrenzingen voor de herziening van die 
rechtsorde eenzijdig bij voorbaat vast te leggen. Deze "aankleding” van de 
herziening van de Grondwet ("positieve” stelsel) is in eerste lezing door een 
meerderheid van de Kamers bevestigd. Tegelijk bleek dat de onderhandelin
gen in Indië stagneerden. De Republiek trotseerde de Nederlandse soeverei
niteit door voort te gaan met het aangaan van eigen buitenlandse betrekkin
gen (met de Sovjet-Unie). De voorlopige Federale Regering van Indonesië - 
waarvan de Republiek nog was buitengesloten - tartte met een conferentie 
van alle niet-republikeinse gebieden (waaronder bezette gebieden) en van de 
minderheden te Bandoeng over de nieuwe rechtsorde de Republiek. De im
passe in de onderhandelingen deed de CGD-leden Dubois (V.S.) en Critchley 
(Australië) begin juni 1948 het initiatief nemen voorstellen te formuleren, die 
erop gericht waren de Republiek als belangrijke factor zo snel mogelijk in de 
Indonesische federatie een plaats te geven. Nederland protesteerde, onder
brak de onderhandelingen en wist de voorstellen te ecarteren; de Republiek 
zag veel in de plannen en schortte in afwachting van nadere Nederlandse 
voorstellen de onderhandelingen op. Aan Nederlandse zijde werd wel be
grepen dat, tegen de achtergrond van "federale" onrust en Amerikaans onge
duld, stappen moesten worden ondernomen om het initiatief te houden: ge
werkt is aan voorstellen voor een interim-regering; er werd een missie naar 
Washington gestuurd. In de laatste dagen van het kabinet-Beel werden in 
Den Haag de delegatie van de Bijeenkomst Federaal Overleg en het nieuwe 
Amerikaanse CGD-lid ontvangen, waarmee de twee groeiende factoren in de 
Indonesische kwestie werden erkend. Het was aan het volgende kabinet de 
vastgelopen besprekingen tegen deze achtergrond vlot te krijgen dan wel te 
proberen - zoals steeds gedreigd - met geweld een oplossing te forceren.

Op 2 april 1948 werden twee wetsontwerpen inzake Indië ingediend: één 
betreffende de herziening van de Grondwet en één betreffende de krediet
verstrekking aan Indië. Het verband was duidelijk: de nieuwe rechtsorde 
moest waarborgen kunnen bieden voor de naleving van de verplichtingen 
door het bestuur in Indië. Het voorstel tot herziening van de Grondwet heeft 
in zijn "positieve” opzet getracht die waarborgen te bieden. De bij KB van 29 
september 1947 in het leven geroepen commissie tot herziening van de

Par. VII
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Grondwet, was samengesteld uit de ministers Beel, Jonkman en Van Maarse
veen (Justitie), de voorzitters van de fracties van KVP, PvdA, ARP, CHU en 
P v d V /W D  in de Tweede Kamer, alsook het CPN-Kamerlid Stokvis, staats- 
rechtspecialisten en een raadadviseur van O.G.. De Commissie had in meer
derheid gekozen, op instigatie van de niet-politieke leden van de commissie 
onder aanvoering van de hoogleraar staatsrecht Duynstee, voor de vermel
ding in het voorstel tot herziening van de Grondwet van de hoofdlijnen van 
hetgeen was overeengekomen, op een enkel punt omineus - de eis van deug
delijk bestuur - aangevuld. Schouten (ARP) vond het allemaal te vaag; 
Stokvis (CPN) achtte het ontwerp te "positief" en in strijd met de vrijwillig
heid als basis van de samenwerking. Stokvis was het "negatieve" voorstel 
van de kant van de regeringsvertegenwoordigers - alleen de constitutionele 
belemmeringen voor de nieuwe rechtsorde wegnemen - liever geweest. Het 
gevonden compromis had het voordeel aan te geven welke rechtsorde werd 
voorgestaan en het nadeel dat werd vastgelegd, hetgeen nog officieel op een 
rijksconferentie moest worden beslist. Bovendien werd door te leunen op de 
inhoud van "Linggadjati" die overeenkomst en daarmee de Republiek al te 
veel gewicht gegeven. De regering meende vanuit de continuïteitsgedachte 
het voorstel te kunnen verdedigen. De regering diende het overgenomen 
voorstel bij de Tweede Kamer in, voordat de commentaren uit overzee bin
nen waren, hetgeen in de West niet werd gewaardeerd. De Staten van de An
tillen vonden de gevonden oplossing koloniaal ogen; Suriname had inhou
delijk geen bezwaren. In de Oost heeft de Voorlopige Federale Regering het 
voorstel tegen het licht gehouden. "Batavia" was niet ingenomen met de ge
vonden oplossing en heeft voorstellen gedaan om wantrouwen in de Neder
landse bedoelingen te kunnen tegengaan. De Nederlandse regering toonde 
zich slechts bereid bij Nota van Wijziging tegemoet te komen aan de wens 
uit Batavia om de mogelijkheid voor enig gebied in Indië om buiten de VSI te 
blijven vast te leggen. Voor de rest gold het voorstel als een onaantastbaar 
compromis, dat een breed Nederlands politiek draagvlak had.

Dat dat politieke draagvlak, verbreed met de oppositionele CHU en VVD, 
zijn prijs had bleek uit de vragenlijst die de CHU-Kamerfractie in het Voor
lopig Verslag liet opnemen met daarbij gevoegd de voorwaarde dat de CHU- 
fractie zich in tweede termijn tot niets verplicht voelde wanneer de regering 
tussen eerste en tweede lezing in tegen de geest van het wetsvoorstel zou 
handelen. Ook de coalitie was niet geheel tevreden: de KVP-fractie miste een 
omschrijving van de soevereiniteit van de Unie; de PvdA-fractie onderkende 
de nadelen van een "positief" stelsel. De regering heeft er geen geheim van 
gemaakt dat de Unie geen superstaat, die ook de Nederlandse beschikkings
macht zou kunnen inperken, zou zijn; het "dynamisch" karakter van het wij
zigingsvoorstel werd onderstreept. In het plenaire debat in de Tweede Ka
mer op 28 en 29 april 1948 bleek het compromisvoorstel, ondanks de feilen in 
het ontwerp en het omineuze antwoord van de regering op het Voorlopig 
Verslag, op een ruime meerderheid te kunnen rekenen. De ARP-Kamer-
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fractie bij monde van Meijerink en Bruins Slot verwierpen het voorstel, om
dat dat geen deugdelijke rechtsorde - met name op het punt van de Unie - 
kon garanderen. De Nederlandse verantwoordelijkheid kon aldus niet wor
den waargemaakt. Hoezeer hij ook met het voorstel tot herziening van de 
Grondwet had geworsteld, Tilanus (CHU) meende dat afwijzing van het 
voorstel tegenover de buitenwereld niet meer mogelijk was. De CHU-fractie 
nam het initiatief tot een amendement om duidelijk te bepalen dat de Kroon 
van de Unie zou worden gedragen door Koningin Wilhelmina en haar 
wettige opvolgers in de Kroon der Nederlanden, dat door de regering zou 
worden overgenomen. Niet alleen de CHU-Kamerfractie had een voorbe
houd voor de stemming in tweede lezing, zoals Tilanus niet naliet in herin
nering te brengen. Ook de VVD-fractie in de Tweede Kamer liet bij monde 
van Vonk weten dat het wetsontwerp tot herziening van de Grondwet bij 
deugdelijk beleid een keer ten goede kon inluiden, waarbij dat beleid uiter
aard afhankelijk was van de samenstelling van het kabinet. Uiterst rechts 
(Van Dis SGP) en uiterst links (CPN, met Stokvis als belangrijkste spreker) 
verwierpen het voorstel: Van Dis meende de ondergang van het Koninkrijk 
niet te moeten steunen; Stokvis was van mening dat de Nederlandse supre
matie met dit voorstel in stand werd gehouden. De fracties van KVP en 
PvdA steunden het voorstel. De Kort (KVP) was er mee akkoord dat de Unie 
geen superstaat zou zijn, maar wel eigen gezag zou hebben. Van der Goes 
van Naters (PvdA) ging uit van de federatieve ordening als grondbeginsel 
van de nieuwe rechtsorde. Hij deed veel moeite het "positieve" herzienings- 
voorstel te ontdoen van alle bevoogdende schijn. De wijze waarop van de 
kant van de PvdA-fractie de Unie als samenwerkingsverband van soevereine 
staten was voorgesteld, was niet naar de zin van Romme. De Unie was dan 
wel volgens Romme geen staat in traditionele zin, maar wel een gezagsge- 
meenschap, derhalve met eigen soeverein gezag. Die gezagsgemeenschap 
was in de ogen van Romme nodig om duurzame samenwerking te bereiken 
en aldus het eigenbelang te overwinnen. Op de visie van Romme op het na
tionaal belang bij het behoud van een band met Indië is al eerder gewezen in 
verband met de beschrijving van het debat in de Tweede Kamer over het 
Akkoord van Linggadjati.

In zijn antwoord heeft Beel gepoogd aan te geven dat over de invulling 
van de rechtsorde nog kon worden onderhandeld, ook al lag de structuur op 
hoofdlijnen vast. Hij vermeed in te gaan op de - in zijn ogen, blijkens het ka
binetsberaad, parlementair weinig fatsoenlijke - voorwaarden van CHU en 
W D ; hij bestreed met verve de ARP-visie. Dit daagde Schouten (ARP) uit te 
stellen dat het voorstel het inconstitutionele beleid van de regering besten
digde. De CPN-fractiewoordvoerders Hoogcarspel en Wagenaar voerden 
nog tot ergernis van Beel aan dat de opgelegde samenwerking tussen Neder
land en Indonesië in Indonesische ogen moest neerkomen op een vorm van 
landverraad. Een poging van de CPN-fractie alsnog een geheel ander en "ne
gatief" voorstel te bereiken werd afgewezen (motie-Wagenaar). CPN-amen-
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dementen om het voorstel te fatsoeneren en af te stemmen op de resultaten 
van gevoerd en nog te voeren overleg leden schipbreuk. Het wetsontwerp 
werd uiteindelijk aangenomen met 64 (KVP, PvdA, CHU, VVD) tegen 21 
(ARP, CPN, SGP) stemmen.

In de Eerste Kamer bleken de opvattingen van de fracties over het onder
havige voorstel tot herziening van de Grondwet niet zozeer te verschillen 
van die in de Tweede Kamer. Wel heeft de regering in de Memorie van Ant
woord scherper dan tegenover de Tweede Kamer stelling durven nemen: de 
regering was niet van plan om tot aan de verkiezingen, zoals de W D-fractie 
in de Eerste Kamer wenste, inzake Indië alles te vermijden waaraan een 
nieuw kabinet gebonden kon zijn; anders dan de ARP-fractie in de senaat 
zag de regering het niet als een eenzijdige Nederlandse taak om garanties 
voor een redelijke rechtstoestand in Indonesië te scheppen. De behandeling 
van het voorstel tot herziening van de Grondwet in de plenaire zitting van 
de senaat op 25 en 26 mei 1948 wees echter uit dat de VVD en de CHU te 
zeer gebrand waren op deelname aan de komende kabinetsformatie om door 
deze stelling van de regering nog te worden geprikkeld tot een oppositionele 
houding. Wel heeft senator Kranenburg (PvdA) zijn voorzittersstoel in de 
Eerste Kamer korte tijd verlaten om de houding van de CHU en de W D , die 
voorwaarden hadden gesteld voor hun houding in tweede lezing, te gispen 
en inconstitutioneel te noemen. Toen Molenaar (W D ) en Pollema (CHU) in 
tweede termijn gelet op de volgens hen aanwezige noodzaak van een brede
re basis van politieke samenwerking bij de uitwerking van de wet (onderdeel 
van het wetsvoorstel was de eis van een gekwalificeerde meerderheid bij 
voorstellen tot voorbereiding van de nieuwe rechtsorde in afwijking van de 
Grondwet) waarschuwden voor beslissingen in de periode tot de tweede le
zing die het parlement voor een fait accompli zouden plaatsen, heeft Beel ge
antwoord dat de regering voorzichtig zou zijn, maar haar verantwoordelijk
heid had af te stemmen op veranderende feiten. De Eerste Kamer aanvaard
de het ontwerp met 29 tegen 10 (ARP, CPN) stemmen. Het voorbehoud van 
de CHU- en W D -fracties is niet tot gelding gebracht. Na de formatie van het 
kabinet-Drees-Van Schaik op brede basis (KVP, PvdA, CHU, VVD) kon het 
voorstel tot herziening van de Grondwet in tweede lezing met de vereiste 
meerderheid worden aanvaard. De impasse in de onderhandelingen tussen 
Nederland en de Republiek had trouwens verrassende stappen in de Indone
sische kwestie uitgesloten.

Die impasse was het gevolg van de onmogelijkheid van een van beide 
partijen om een beslissende stap tot verzoening te zetten. Officieel wilde 
Nederland dan wel de zorgplicht tegenover de overzeese gebieden vervul
len, maar het had er toch alles van dat Nederland in wezen op grond van 
materiële overwegingen de band met Indië voor enige tijd wilde bewaren, 
waarvoor de nieuwe rechtsorde naar Nederlandse opvatting de garantie 
moest vormen. De herziening van de Grondwet weerspiegelde de Neder
landse benadering van de Indonesische kwestie als een Nederlands-politiek
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probleem. Wilde men een politiek conflict in Nederland voorkomen, dan 
moest die rechtsorde naar de aangegeven lijnen worden verkregen, waar
voor de overgangsperiode onder een Voorlopig Federale Regering van cru
ciaal belang werd. Die periode, onder formele Nederlandse soevereiniteit, 
moest de proeftuin van de nieuwe verhoudingen worden: de opbouw van de 
federatie en de aanloop tot de Unie. Dat concept stond of viel met de inpas
sing van de Republiek, zo mogelijk verkleind en ontdaan van haar machts
middelen, in deze nieuwe rechtsorde. De overgangsperiode moest ook op fi
nancieel en economisch gebied orde scheppen. De Republiek zag de over
gangsperiode slechts als de opmaat voor de algehele soevereiniteit van Indo
nesië onder republikeinse aanvoering, waarbij de Unie slechts als werkver
band werd aanvaard. De Republiek wenste in de overgangsperiode haar 
machtsmiddelen ongeschonden te bewaren om ze te doen opgaan in een fe
derale strijdmacht bij de soevereiniteitsoverdracht. Een andere oplossing zou 
ook niet door het revolutionaire volksleger, naar premier Hatta de Neder
landse kant liet weten, worden geaccepteerd. Hatta stelde voor om een gere
duceerd republikeins leger onder een VFR, waaraan de Republiek zou deel
nemen, te laten ressorteren. Het wantrouwen aan Nederlandse kant (Van 
Vredenburch!) op dit punt werd bevestigd door enkele agressieve uitlatin
gen van de republikeinse bevelhebber Soedirman, begin juni 1948. Met des te 
meer klem werd door de Nederlanders vastgehouden aan de eis van de op
heffing van het republikeinse leger. Deze eis tot opheffing gold ook de bui
tenlandse betrekkingen van de Republiek. De officiële voorzitter van de Ne
derlandse onderhandelingsdelegatie Abdulkadir kreeg op 21 april 1948 van 
de republikeinse president Soekarno te horen dat overdracht van deze be
trekkingen aan de buitenlandse dienst van het Koninkrijk alsook een ge
mengde gendarmerie onaanvaardbaar waren. Op financieel-economisch ge
bied wilde de Republiek wel vérgaande concessies doen (29 april 1948). Ge
delegeerde van het Opperbestuur Neher zag hierin een gunstig teken; zijn 
collega Van Vredenburch dacht daar anders over.

De geringe voortgang van de onderhandelingen - er was ook onenigheid 
over de invulling van de overgangsperiode, de Unie-structuur, de toekom
stige militaire samenwerking en de plaats van Nieuw-Guinea in het geheel - 
werd met name door de Amerikaanse CGD-delegatie met verontrusting ga
degeslagen. De eerste informele voorstellen van die kant aan de Nederlan
ders wezen erop dat de Amerikanen bereid waren om het Renville-pakket 
"uit te kleden" om resultaten te boeken en de voorziene datum voor de in
voering van de nieuwe rechtsorde (1 januari 1949) zoveel mogelijk te halen 
(inperking plebiscieten). De Nederlandse ambassadeur te Washington, Van 
Kleffens, stelde "Den Haag" voor om een sprong voorwaarts te doen en de 
Republiek op te nemen in de VFR op voorwaarde dat de buitenlandse be
trekkingen zouden worden geslaakt en de strijdkrachten onder formeel Ne
derlands gezag zouden worden geplaatst. Van Vredenburch zag er niets in, 
maar Beel besefte wel dat er iets moest worden gedaan. De zaak kwam ech-
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ter op scherp te staan door het bericht eind mei 1948, dat de Republiek met 
de Sovjet-Unie diplomatieke betrekkingen op consulair niveau had aange
knoopt. Dit was strijdig met het beginsel van de Nederlandse soevereiniteit 
op dat moment en met de belofte van de Republiek dat de betrekkingen niet 
zouden worden uitgebreid. Nederland kon door deze affaire de Republiek 
toetsen op haar geloofwaardigheid en bekijken hoe de V.S. zich zouden op
stellen. Nederland zette fors in: de Republiek werd bij nota gevraagd de 
overeenkomst met de Sovjet-Unie als niet-bestaand te beschouwen, daar an
ders de onderhandelingen zouden moeten worden stopgezet. Indien de 
Amerikanen deze nota voluit zouden steunen, was er veel gewonnen; zo 
niet, dan was het Renville-pakket als geheel in gevaar. Begin juni 1948 zou 
blijken dat dat laatste inderdaad het geval was.

De Amerikaanse politiek inzake de Indonesische kwestie was gericht op 
neutraliteit als derde partij in de CGD en op geo-politieke belangen in de 
nieuwe wereldverhoudingen. De republikeinse factor werd van gewicht. 
Daarbij kwam dat de Amerikaan Dubois het Nederlands beleid wantrouw
de. Nadat de Amerikaan en de Australiër Critchley begin mei 1948 te gast 
waren geweest van de republikeinse regering, kregen het State Department 
en op 7 mei 1948 de Nederlanders van Dubois te horen dat de Republiek te
gemoet moest worden gekomen, zoals op het punt van de eigen strijdkrach
ten en de toetreding tot de VFR. In de ogen van Dubois hadden de Nederlan
ders het verkorven. Tegenover de door de Nederlanders ingebrachte affaire 
rond de republikeinse betrekkingen met de Sovjet-Unie, bracht Dubois de 
pogingen van de Nederlanders om de Republiek te isoleren in stelling. Op 27 
mei 1948 zou namelijk de grote of eerste Bandoeng-conferentie van de "fede
ralen", waaronder ook afgevaardigden van voormalige republikeinse gebie
den, worden geopend, bedoeld om de "federalen" stem te geven in de op
bouw van de nieuwe rechtsorde. De Republiek was van deze conferentie uit
gesloten; een republikeinse tegenconferentie in Nederlands gebied werd ver
boden en er werden huiszoekingsacties bij mogelijke propagandisten voor de 
republikeinse zaak gehouden. De republikeinen protesteerden bij de CGD; 
de CGD heeft aan de VR over deze zaak rapport uitgebracht. Beide partijen 
hadden elkaar nu het nodige te verwijten. Aangezien het Amerikaanse CGD- 
lid in zijn kritische stellingname ten opzichten van de Nederlanders de op
vattingen van de Australiër was genaderd, lag het voor de hand dat deze 
twee CGD-leden zouden proberen vanuit de in de VR in februari 1948 be
sproken ruimte voor het nemen van initiatieven - desnoods buiten de Belg 
(plaatsvervanger Herremans, die Nederland wilde ontzien) om - te benutten 
om een doorbraak in de onderhandelingen te forceren. Van Vredenburch 
kreeg op 2 juni 1948 van Dubois te horen wat deze werkelijk dacht: de Ne
derlandse standpunten inzake de overgangstijd waren legalistisch; het Ren
ville-pakket was onder Nederlandse militaire dreiging - die voortduurde - af
gedwongen; de Republiek werd door de blokkade economisch gewurgd. De 
Republiek had de trend goed bespeurd en toonde zich - zoals in de gesprek-
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ken van Hatta met een Nederlandse hoge ambtenaar (Koets) en het Belgische 
CGD-lid - onbuigzaam. Van Vredenburch concludeerde dat op korte termijn 
geen resultaten te verwachten waren en dat Nederland zich moest instellen 
op langdurige onderhandelingen dan wel op militaire actie. Bezuinigingen 
op de strijdkrachten zouden dan volgens de Nederlandse militaire top in In
dië neerkomen op abandonnering van Indië, zoals de in Indië verblijvende 
ministers Lieftinck en Götzen eind mei 1948 hebben bericht. Beel was in zijn 
reactie duidelijk: geen bezuinigingen; geen abandonnering. Daarmee was 
Beel dan wel dicht bij het door Van Vredenburch geschetste dilemma geko
men. Beel besefte, blijkens een brief aan Neher, dat een militaire actie om uit 
de impasse te komen, gezien de eenmaal ingezette politiek (de "federalen"!) 
en de situatie in eigen land, nodig was, maar niet opportuun op dat moment, 
vlak voor de verkiezingen.

De onderhandelingen over een politiek akkoord tussen Nederland en Re
publiek hadden inderdaad zulke grote geschilpunten naar voren gebracht, 
dat alleen nog een drastisch compromis een uitweg kon bieden om een mili
taire confrontatie te kunnen ontgaan. Centraal in het conflict stond de vraag 
hoe de Republiek met haar soevereiniteitsattributen moest worden ingepast 
in de nieuwe rechtsorde. Nederland vond, conform de Renville-beginselen, 
dat de Republiek moest bukken voor het beginsel van de Nederlandse soeve
reiniteit in de overgangstijd alvorens in de VFR te kunnen worden opgeno
men (opgeven eigen leger, buitenlandse betrekkingen en munt). De Repu
bliek wilde die attributen inleveren bij de soevereiniteitsoverdracht aan de 
VSI en beschouwde de Renville-beginselen als uitgangspunten voor onder
handelingen, niet als een akkoord zelf. De Republiek eiste derhalve onvoor- 
waardelijke toelating tot de VFR. Deze patstelling hebben de CGD-leden Du
bois (V.S.) en Critchley (Australië) met hun "working paper" van 9 juni 1948 
proberen te doorbreken. De twee CGD-delegaties waren elkaar genaderd. 
Waren de Australiërs zonder meer al gericht op een bevriende relatie met de 
leidende nationalistische beweging in Indonesië vanwege de regionale be
langen, ook de Amerikanen oriënteerden zich vanuit de zorg over de regio
nale stabiliteit tegen de achtergrond van het Oost-West-conflict op de Repu
bliek als belangrijkste kracht in Indonesië en minder op de "federale" bewe
ging. Compromissen werden noodzakelijk geacht, n'en déplaise het Renville- 
pakket, waarmee de republikeinse visie hierop werd benaderd. Men vreesde 
anders een militaire confrontatie. Blijkens een mededeling aan Van Vreden
burch op 5 juni 1948 ging de Amerikaanse CGD-delegatie ervan uit dat Ne
derland het onafhankelijkheidsstreven van het Indonesische volk niet wilde 
erkennen en vastbesloten zocht zijn vooroorlogse positie in Indië te handha
ven. Ook al diende Nederland volgens de Amerikaanse visie in Indië voor 
enige tijd een zekere invloed te houden, de gevolgde politiek van Nederland 
werd catastrofaal geacht en militair bovendien onhoudbaar. Het voorstel van 
de twee delegaties zocht het zelfbestuur in Indonesië te realiseren met inte
gratie van de Republiek in het geheel, waarmee ook de economische belan-
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gen van alle betrokkenen - de V.S, hadden ook het succes van het Marshall
plan in het oog te houden - waren gemoeid. Het voorstel kwam neer op sug
gesties voor een politiek akkoord en voor de opbouw van een Unie (onder
verdeeld in algemene, financieel-economische en militaire aangelegenhe
den), waarmee onderhandelingstechnisch wel erg ver werd ingegrepen. De 
periode tussen een politiek akkoord en verkiezingen voor een grondwetge
vende vergadering werd ingekort; deze vergadering zou de VFR voor geheel 
Indonesië kiezen; aan deze VFR zou Nederland algeheel zelfbestuur verle
nen onder behoud van de officiële soevereiniteit tot de overdracht ervan 
(neerkomend op het vetorecht voor de landvoogd in enkele bepaalde ge
vallen); de Republiek zou haar attributen aan deze VFR overdragen; het 
Unie-statuut zou deel moeten uitmaken van het politiek akkoord tussen Ne
derland - optredend voor de niet-republikeinse gebieden - en de Republiek; 
de VSI zouden de eigen constitutie en de regeling van de strijdkrachten moe
ten verzorgen. Het Belgische CGD-lid was niet bij het plan betrokken ge
weest en distantieerde zich ervan. De Nederlanders, vooraf niet gepolst, zou
den van deze onenigheid binnen de CGD gebruik maken om het Ameri
kaans-Australische voorstel als niet CGD-stuk van tafel te krijgen. Van Vre
denburch en Van Mook adviseerden "Den Haag" een harde lijn, waarbij vast
gehouden werd aan de eenmaal ook door de V.S. zelf onderschreven uit
gangspunten. Ambassadeur Van Kleffens achtte de Nederlandse benadering 
te legalistisch en Neher vond die te bekrompen (zoals in de toerusting van de 
VFR). Daar de Republiek tegelijkertijd in antwoord op de Nederlandse nota 
inzake de buitenlandse betrekkingen had gesteld deze niet te zullen uit
breiden (en ook niet te zullen slaken) en een uitnodiging van een gesprek 
van premier Hatta met de Nederlanders niet uit de weg te gaan, leek Neder
land in een lastige positie te zullen komen bij massief verzet tegen het Ame
rikaans-Australische initiatief, dat de zwaarste tegenslag in de Indonesische 
kwestie in de periode-Beel voor de Nederlanders is geweest: de Republiek 
was als drijvende kracht in Indonesië openlijk tegemoet gekomen, waardoor 
de federale opbouw in Indië en een met zekere bevoegdheden uitgeruste 
Unie zoals te Linggadjati en op de Renville vastgelegd in gevaar was geko
men. Aanvaarding van dit initiatief door de Nederlandse regering zou poli
tieke zelfmoord betekenen, zoals het in Indië vertoevende lid van het College 
van Negenmannen Romme (KVP) in een bericht aan Beel aangaf. "Den 
Haag" en "Batavia" hebben eensgezind op 14 juni 1948 bij de betrokken CGD- 
leden protest ingediend. Daar de zaak in de openbaarheid was gekomen, 
werd dit protest ook bij communiqué verwoord: de indiening van het stuk 
was formeel onjuist geweest; de inhoud van het stuk was strijdig met de Ren- 
zn7/e-beginselen. De twee CGD-leden hebben hierop in het openbaar geant
woord. De Republiek was de lachende derde: zij accepteerde het gedane 
voorstel.

Een conflict met de CGD - en derhalve met de VR - durfde Nederland ech
ter niet aan. Van een dergelijk conflict zou de Republiek voordeel hebben;
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bovendien zouden daarmee de onderhandelingen met de V.S. over een le
ning aan Indië in gevaar worden gebracht. Wel heeft de Nederlandse rege
ring na het protest een onderbreking van de onderhandelingen, nader over
leg met de onderhandelingsdelegatie en diplomatieke druk op de V.S. aange
wezen geacht. Beel wilde verdere stappen in de Indonesische zaak zoveel 
mogelijk over de verkiezingen en de kabinetsformatie heen tillen. In het hier
door ontstane vacuüm heeft de "federale" factor in Indië zich kunnen doen 
gelden. De onderbreking aan Nederlandse kant van de onderhandelingen 
heeft slechts de derde week van juni 1948 geduurd. Het protest bij de Ame
rikaanse regering heeft enig effect gehad. Hoewel "Washington" niet bereid 
was Dubois af te vallen, toonde men zich daar bereid het omstreden voorstel 
te heroverwegen en te proberen als gehele CGD met een nieuw voorstel te 
komen. In de debatten in de VR in juni-juli 1948, toen de Indonesische kwes
tie weer aan de orde was, hebben de Amerikanen Nederland ontzien. De 
Australiërs daarentegen hielden onverkort vast aan het compromisvoorstel, 
wat ook doorklonk in deze VR-debatten. De druk in de Nederlands-Ameri
kaanse confrontatie ging ook van de ketel, doordat zowel Van Vredenburch - 
een scherpslijper in Amerikaanse ogen - als de voor de Nederlanders onmo
gelijk geworden Dubois hun werkzaamheden in Indië in juli 1948 beëindig
den. Van Vredenburch werd, alvorens zijn nieuwe betrekking in Tanger te 
aanvaarden, voor consultatie naar Den Haag ontboden; Dubois was over
spannen geraakt. De gesprekken tussen Van Mook en Hatta op 16 en 17 juni 
1948 vonden overigens gewoon doorgang; dat de voornaamste geschilpun
ten recht overeind bleven was niet verassend. Voor de republikeinse rege
ring was de uitkomst van dit onderhoud reden om het Amerikaans-Austra
lisch compromisvoorstel als uitgangspunt van de onderhandelingen te kie
zen. De Nederlanders wensten daar echter niet over te praten, hetgeen voor 
de Republiek weer aanleiding was om eind juli 1948 van haar kant de be
sprekingen op te schorten. Naar iedereen besefte was er in verband met de 
binnenlandse politieke omstandigheden in Nederland (kabinetsformatie) 
geen enkel initiatief van "Den Haag" op korte termijn te verwachten. Voor de 
VR, waar de Indonesische kwestie sedert 10 juni 1948 aan de orde was, wa
ren de ontwikkelingen in de onderhandelingen eens te meer reden de aan
dacht te richten op het omstreden compromisvoorstel.

Het Amerikaans-Australisch initiatief had de Nederlanders natuurlijk wel 
met de noodzaak geconfronteerd om met eigen plannen, zoals voor de 
invoering van een daadwerkelijk overgangsbestuur voor Indonesië, de goe
de wil te tonen en met name het ongeduld bij de niet-republikeinen over het 
uitblijven van een akkoord met de Republiek en van de verzelfstandiging 
van Indonesië te beteugelen. Van Mook had al bij brief van 6 juni 1948 aan 
Beel voorgesteld desnoods zonder Republiek de nieuwe rechtsorde in Indo
nesië in te voeren. Hij wilde snelheid en heeft, met instemming van "Den 
Haag", zich met zijn staf in afwachting van de voltooiing van de procedure 
tot herziening van de Grondwet gezet aan het ontwerp van een Bestuurs-
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regeling Indonesië in Overgangstijd, die eind juli 1948 naar Nederland is 
gebracht (missie-Enthoven). Op 3 juli 1948 is op de Bandoeng-conferentie 
van de "federalen" bekend gemaakt dat de "federalen" over een dergelijk ont
werp zich zouden kunnen uitspreken. In Nederland bleek het College van 
Negenmannen het met Van Mook eens te zijn over de urgentie van een der
gelijk ontwerp. Dat dat ontwerp zich allereerst richtte op realisatie van de In
donesische federatie ten nadele van de aandacht voor de Unie werd kenne
lijk als noodzakelijk geaccepteerd: men moest de "federalen" te vriend hou
den en de republikeinen overhalen. Het werkstuk uit Batavia voor een rege
ling van het bestuur in Indonesië behelsde een zakelijke uiteenzetting hoe bij 
de overdracht van de bevoegdheden van de landvoogd aan de Federale In
terim Regering onder een Commissaris-Generaal die zou samenwerken met 
een voorlopige volksvertegenwoordiging van gebieden en minderheden al
les zou zijn geregeld, waarbij nadrukkelijk de bevoegdheden voor de strijd
krachten in Indonesië aan het hoofd van de regering c.q. de Kroon waren 
voorbehouden. De "federalen" zouden spoedig laten merken een veel meer 
op de Indonesiërs en de Indonesische federatie zelf georiënteerde opzet te 
willen. De federale Bandoeng-conferentie, op 27 mei 1948 geopend, toonde 
een zeker ongeduld om de interimperiode zo snel en zo goed mogelijk te 
laten ingaan, opdat de voorziene datum van soevereiniteitsoverdracht (1 ja
nuari 1949) zou worden gehaald. Betreurd werd dat er geen republikeinse 
delegatie aanwezig was en een politiek akkoord tussen Nederland en de Re
publiek was uitgebleven, vermoedelijk ook onder invloed van de in Ban
doeng vertoevende republikein Sjahrir en het Australische CGD-lid Critch
ley. De Nederlandse reactie - de aankondiging van een wettelijke regeling 
van de VFR - was duidelijk te beperkt. Leidende federalen hebben vervol
gens op uitnodiging van de premiers van Oost-Indonesië (Ide Anak Agung 
Gde Agung) en van Pasoendan (mr. R. Adil Poeradiredja) in vervolg op het 
Komite Indonesia Serikat een Staatkundige Eenheden Conferentie (kleine of 
tweede Bandoeng-conferentie) gehouden, later geformaliseerd in de term Bij
eenkomst Federaal Overleg (BFO). Deze BFO van staatshoofden, premiers en 
vertegenwoordigers van de staatkundige organisaties (in wording) buiten de 
Republiek startte op 8 juli 1948 en kwam op 15 juli 1948 tot een resolutie met 
26 voorstellen, die men ook aan Djocja wilde voorleggen, dit alles buiten de 
landvoogd en de bestaande VFR om. De wijze, waarop Van Mook de delega
tie van de BFO bij de aanbieding van de resolutie de les las, heeft echter veel 
ergernis onder de "federalen" gewekt: in reactie hierop is een delegatie van 
de BFO, op voorstel van "Batavia", voor overleg naar Nederland uitgeno
digd. Uitgaande van de vrije en soevereine VSI, waartoe de bestaande eenhe
den met inbegrip van de Republiek werden gerekend, onder erkenning van 
de Nederlandse soevereiniteit voor de tussenliggende periode en van de 
Renville-beginselen, kwam de BFO-resolutie met een schets van de interim
regering. Die regering moest bestaan uit een directorium met presidentiële 
bevoegdheden, bestaande uit tenminste drie Indonesiërs (w.o. één republi-
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kein, bijvoorbeeld Hatta), met een uitvoerend orgaan (college van hoofden 
van departementen). Verder werd gevraagd om een Federale Raad (hoofden 
van regeringen en van besturen van deelgebieden) als adviesorgaan en een 
Vertegenwoordigend Lichaam, waarin de verschillen tussen de deelgebieden 
en de minderheden tot hun recht moesten komen, als parlement. De Neder
landse soevereiniteit zou tot uitdrukking komen in de Hoge Commissaris 
(later: Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon). De BFO was verdeeld over 
de vraag of vastgehouden zou moeten worden aan de datum van 1 januari 
1949. Duidelijk was wel dat de "federalen" de interimperiode als opmaat 
voor een Indonesische VSI zagen, waarin de Republiek zou moeten mee
doen. De "federalen" hadden zich opgeworpen tot "derde macht" in de Indo
nesische kwestie.

De gebeurtenissen (het Dubois-Critchley-paper; het optreden van de "fe
deralen") dwongen de Nederlanders tot enkele conclusies: een goede opzet 
voor het overgangsbewind moest de "federalen" achter het bewind houden; 
met de Amerikanen, die van doorslaggevend belang waren (CGD; Marshall
hulp), moest overeenstemming worden bereikt over de aanpak van de Indo
nesische kwestie. In reactie op het Dubois-Critchley-paper en op de onrust 
onder de "federalen" is in de zomer van 1948 in Den Haag driftig gewerkt 
aan plannen voor een pre-federale regering en de VSI, sterk georiënteerd op 
de BFO-resolutie, waarbij de Unie op de tweede plaats kwam. Romme heeft 
zich in het College van Negenmannen begin augustus 1948 tevergeefs inge
zet om die Unie in een wettelijke regeling voor een pre-federaal bewind vast 
te leggen. In het kader van de poging om met een op de BFO-resolutie geënt 
pre-federaal bewind de "federalen" te winnen en de Republiek politiek te iso
leren, paste de royale ontvangst van de BFO-delegatie in Den Haag in de 
laatste dagen van het kabinet-Beel en de eerste van het kabinet-Drees-Van 
Schaik (contacten met de prinses-regentes, ministers en het College van Ne
genmannen). Het eind 1948 met de "federalen" overeengekomen ontwerp 
voor een pre-federaal bewind was een royaal gebaar in de richting van de In
donesiërs: de datum voor de soevereiniteitsoverdracht (1-1-1949) moest wel
iswaar worden losgelaten, maar de wensen van de "federalen" waren geho
noreerd. Zo verwees het ontwerp slechts naar de Nederlandse Grondwet om 
de nieuwe rechtsorde - derhalve ook de Unie - aan te duiden. Op basis van 
de Noodwet Indonesië van 29 oktober 1948 is het Besluit Bewind Indonesië 
in Overgangstijd (BlO-besluit) op 18 december 1948 uitgevaardigd. Maar 
toen was de kans op invoering daarvan - de tweede politiële actie begon op 
18/19 december 1948) - verkeken. De Nederlandse opzet om met de "federa
len" desnoods zonder de Republiek op basis van dit BlO-besluit door te gaan 
mislukte vervolgens, zowel door het verzet van de internationale gemeen
schap, als door de houding van de "federalen". De soevereiniteitsoverdracht 
eind 1949 - zonder interimperiode - bewees het failliet van deze in de perio
de-Beel ingeslagen weg.
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De tweede zaak, die het kabinet-Beel op de valreep nog heeft uitgewerkt, 
betrof de benadering van de Amerikaanse regering ter afwikkeling van het 
Dubois-Critchley-paper. Begin juli 1948 heeft de raadadviseur van Buiten
landse Zaken, mr. N.S. Blom, in opdracht van de Nederlandse regering een 
aparte nota met de bezwaren tegen het omstreden paper op het State Depart
ment in Washington overhandigd en toegelicht. De Amerikanen toonden 
zich niet erg onder de indruk van de Nederlandse aanspraken en argumen
ten - er moest hoe dan ook een oplossing komen op korte termijn -, maar de 
officiële contacten waren plezierig. De Amerikanen boden aan een nieuw 
voorstel te doen, dat de instemming van de CGD-leden moest verwerven en 
dat tevoren met beide partijen zou worden besproken. Het gevaar was na
tuurlijk groot dat de Amerikanen, die geen afstand hadden genomen van de 
Dubois-Critchley-paper, op de kern van dit paper zouden terugvallen, zoals 
in het kabinet werd gevreesd. Van Vredenburch heeft voorspeld dat de Re
publiek dit paper als uitgangspunt zou nemen, wanneer de nieuwe plannen 
de Republiek minder ver tegemoet zouden komen. Gezien de bezwaren van 
sommige leden van het College van Negenmannen heeft de regering het 
Amerikaanse aanbod aanvaard binnen duidelijke grenzen, zoals die onder 
meer in de nieuwe Grondwet zouden worden aangegeven. Van Mook vrees
de dat Nederland hiermee de facto Amerikaanse arbitrage had geaccepteerd. 
Het nieuwe Amerikaanse CGD-lid, de diplomaat H. Merle Cochran, heeft op 
3 augustus 1948 in overleg met de Nederlandse regering, toen hij met zijn 
delegatie op doorreis naar Indië in Den Haag vertoefde om kennis te maken 
met betrokken Nederlandse (ministers, Negenmannen) en Indonesische poli
tici (BFO-delegatie), de Nederlandse voorbehouden evenwel geaccepteerd. 
Met het afscheid van Cochran op 6 augustus 1948 nam het kabinet-Beel af
scheid van de Indonesische kwestie: op 7 augustus 1948 vond de portefeuil- 
leoverdracht plaats en nam het kabinet op brede basis (KVP-PvdA-W D- 
CHU) Drees-Van Schaik het roer van staat over. Dit kabinet zou spoedig be
merken dat de Amerikaanse kaart uit de nalatenschap van het kabinet-Beel 
geen troef in Nederlandse handen was. Het plan-Cochran van 10 september
1948 is tegelijk aan beide partijen voorgelegd en trok de lijn van het Dubois- 
Critchley-paper door. Op verschillende Renville-beginselen werd teruggeko
men, de deelstaten zouden eigen strijdkrachten mogen hebben en de republi
keinse buitenlandse betrekkingen zouden aan de federatie worden overge
dragen. De Republiek, op wier intrede in de VFR het voorstel was gericht, 
aanvaardde het stuk; Nederland moest wel amenderen. De Republiek had 
zich bovendien door het neerslaan van de communistische Madioen-opstand 
(september 1948) in Amerikaanse ogen van veel verwijten bevrijd. De daarop 
slepende onderhandelingen meende de Nederlandse regering uiteindelijk te 
moeten doorbreken door de tweede politiële actie, waarbij Beel als Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon (opvolger van Van Mook) de drijvende 
kracht was. Militair was die actie gericht tegen het restant van de Republiek 
op korte termijn een succes, politiek een mislukking. Het was niet mogelijk
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om op eigen kracht volgens eigen model (BlO-besluit) de nieuwe rechtsorde 
in te leiden. Met deze ontwikkelingen was dan wel het Amerikaanse CGD- 
plan van tafel, maar bleef het probleem van de Indonesische kwestie onopge
lost.

De bemoeienis van de internationale gemeenschap met de Indonesische 
kwestie kan worden beschouwd als de derde restpost - naast het werk voor 
de pre-federale structuur en de aanpak van de Amerikaanse factor - uit de 
periode-Beel. Hoewel Nederland nog geen posities had hoeven prijs te ge
ven, bleef de situatie in de VR voor Nederland precair: de Indonesische 
kwestie was voor de VR een paradepaardje; de V.S. en de Sovjet-Unie ontlie
pen elkaar niet erg in deze kwestie; Nederland was zeer kwetsbaar in zijn in
ternationale belangen. De Republiek probeerde de kwestie telkens op de 
agenda te krijgen in de hoop dat de VR toch arbitrage zou voorstellen. Voor 
"Den Haag" was arbitrage uit den boze. Na de republikeinse klacht over de 
vestiging van de deelstaat Oost-Sumatra en naar aanleiding van de CGD- 
rapportage (werkzaamheden januari-april 1948; staatkundige ontwikkelin
gen met betrekking tot West-Java en Madoera) boog de VR zich weer op 10 
juni 1948 over de Indonesische kwestie. Palar uitte namens de Republiek de 
nodige beschuldigingen jegens Nederland, die door Van Kleffens werden ge
riposteerd. Nadat ook het CGD-rapport over de Bandoeng-conferentie kon 
worden bestudeerd, is op 17 juni 1948 het debat in de VR over de problemen 
in de Oost heropend, waarbij Nederland onder vuur kwam te liggen van 
China en de Sovjet-Unie en van de toegelaten niet-leden India en Australië. 
Inzet van het debat werd het Dubois-Critchley-paper. Dat paper was geen 
officieel CGD-document, maar na een voorzet van de republikein Palar werd 
de CGD gevraagd over de jongste ontwikkelingen te rapporteren. Door het 
CGD-rapport van 22 juni werd het gewraakte paper voorwerp van de dis
cussie in de VR. Een Chinees voorstel het bewuste stuk aan de VR te doen 
voorleggen werd gesteund door Australië, maar niet door de V.S.. De Ame
rikanen vonden dat de VR de CGD niet voor de voeten moest gaan lopen. 
Nederland werd daarmee enigszins gesauveerd, al was het omineus dat de 
Amerikanen het bewuste stuk vertrouwelijk aan de VR wensten voor te leg
gen, een indicatie dat zij hun positie als neutrale derde partij wilden onder
strepen en een oplossing zoals voorgesteld mogelijk achtten. Hoewel de re
publikeinse vertegenwoordiger goed gebruik kon maken van allerlei CGD- 
rapporten (zoals over de handelsbeperkingen) en de Indonesische kwestie 
telkens voor het voetlicht van de VR wist te brengen, kan de mededeling van 
Van Kleffens dat de onderhandelingen hervat zouden worden, zodra een 
nieuw kabinet in Nederland instructies had gegeven en het nieuwe Ameri
kaanse CGD-lid zijn plaats had ingenomen, ervoor gezorgd hebben dat de 
VR op Chinees voorstel op 29 juli 1948 bij resolutie de beide partijen slechts 
opriep met behulp van de CGD de afspraken uit het Renville-pakket na te 
komen. Daarmee had de VR een soort afrondend oordeel gegeven over de 
Indonesische kwestie op dat moment: men was duidelijk bezorgd dat het
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Renville-pakket - het bestand, de economische afspraken, de politieke begin
selen - was uitgehold. De wisseling van de wacht in Nederland, in de Neder
landse onderhandelingsdelegatie en in de CGD kon wellicht aanleiding zijn 
om aan deze oproep gehoor te geven. Achteraf gezien is deze oproep het sig
naal voor de laatste ronde geweest.

Bij de wisseling van de wacht in Den Haag was er derhalve het nodige 
onder handen, ook als was de impasse in de onderhandelingen met de Repu
bliek onmiskenbaar. "Renville" had nog geen politiek akkoord opgeleverd. 
Maar: de Nederlandse Grondwet zou ruimte verschaffen voor de nieuwe 
rechtsorde, waarvoor in Nederland een voldoende breed politiek draagvlak 
aanwezig was; voor het bewind in overgangstijd werd de wettelijke basis 
voorbereid, waarbij de stem van de "federalen" (BFO-delegatie) zou door
klinken; de Amerikanen waren diplomatiek bewerkt, hetgeen in ieder geval 
had geleid tot een gematigde uitspraak van de VR eind juli 1948. Was er nog, 
gegeven deze punten, een redelijke kans op een uitweg in de Indonesische 
kwestie? Van Mook adviseerde Beel, terwille van het behoud van het ver
trouwen van de coöperatieve Indonesiërs, een eindvoorstel aan de Republiek 
voor te leggen; bij verwerping ervan kon Nederland de vrijheid van hande
len hernemen en trachten met een interimbewind delen van de Republiek los 
te weken dan wel de rekening met Djocja te vereffenen. Het lid van de Ne
derlandse onderhandelingsdelegatie, de jurist Vegting (hoogleraar te Am
sterdam, GU), stelde in zijn bericht aan Beel voor de Republiek een eind- 
weegs tegemoet te komen, zoals in het Dubois-Critchley-paper (inzake de 
buitenlandse betrekkingen, de strijdkrachten, de afbakening van de deelsta
ten en de opzet van de Unie) geopperd. Daarentegen heeft de aftredende vi
ce-voorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie Van Vreden
burch in de kabinetszitting van 5 juli 1948 vastgehouden aan zijn negatief 
oordeel over de Republiek. Zijn pessimistische inschatting van de Neder
landse positie in de gehele kwestie gaf Van Vredenburch eens te meer grond 
voor zijn voorstel een eindbod aan Djocja te doen en bij weigering ervan mil
itair op te treden. De noodzaak doortastend op te treden werd door generaal 
Spoor onderstreept. Militair werd de situatie niet lang houdbaar geacht. Dat 
Nederland ook internationaal-politiek weinig tijd meer had, hield Van Klef
fens zijn minister in Den Haag voor.

Het was aan het volgende kabinet de erfenis van het kabinet-Beel inzake 
de Indonesische kwestie te verwerken en de gegeven adviezen af te wegen. 
Die erfenis bevatte de nodige historische hypotheken. Gebleken was immers 
dat de blauwdruk voor de nieuwe rechtsorde, zoals die te Linggadjati en op 
de Renville was vastgelegd en bevestigd en in de Nederlandse Grondwet nog 
eens ten overvloede zou worden verankerd, bij uitwerking op gespannen 
voet stond met de republikeinse aanspraken als drijvende kracht van het In
donesisch nationalisme en belangrijkste - zoals te Linggadjati de-facto toege
wezen - deelstaat van de toekomstige federatie. Na de mislukking van de 
"aankledings"-motie-Romme-Van der Goes was het Nederlands eisenpakket
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ter uitwerking van het Akkoord (voorstellen van 27 mei 1947) voor Repu
bliek juist op die punten onverteerbaar gebleken, die betrekking hadden op 
de erkenning van de Nederlandse soevereiniteit in overgangstijd zoals de ge
mengde gendarmerie, met de militaire confrontatie van de zomer van 1947 
als gevolg. Verzoening was, ondanks de geboden kansen van het door be
middeling van de VR-Commissie van Goede Diensten bereikte Renville-pak
ket (januari 1948), uitgebleven. De onbuigzame houding van de Nederlan
ders (Van Vredenburch), die van de Republiek inlevering van de soevereini- 
teitsattributen eisten, botste op de recalcitrante houding van de Republiek, 
waarbij de kleine deelstatenpolitiek (Van Mook) en de uitsluiting van de Re
publiek van de eerste Voorlopige Federale Regering die houding van Djocja 
slechts kunnen hebben versterkt. Het uitblijven van een politiek akkoord had 
vervolgens het Dubois-Critchley-paper uitgelokt, waarin aan de bezwaren 
van de Republiek ten dele tegemoet werd gekomen. Bovendien lieten ook de 
"federalen" of niet-republikeinse gebieden - de toeverlaten van Nederland - 
weten het uitblijven van een overeenkomst met de Republiek te betreuren en 
een snelle invoering van een echt wettelijk geregeld federaal interimbestuur 
van Indonesiërs, ook als brug naar de Republiek, te wensen (BFO-initiatief). 
Nederland moest met een eigen plan - in reactie op het Amerikaans-Austra
lisch initiatief en het ongeduld van de "federalen" - alle problemen trachten 
op te lossen. Het volgende kabinet moest de impasse in de onderhandelin
gen met de Republiek zien te doorbreken na alles wat er gebeurd was en de 
nieuwe rechtsorde proberen te redden zonder de politieke steun in eigen 
land, de steun van het Nederland welgezinde deel van de Indonesische be
volking en de steun van de internationale gemeenschap te verspelen. Deze 
taak is te zwaar geweest voor het volgende kabinet. Een tweede politiële ac
tie (eind 1948) moest tenslotte redden wat niet met onderhandelingen kon 
worden bereikt. Daarmee was de tweede kans (na "Linggadjati": het Renville- 
pakket) op verzoening verspeeld. Het kabinet-Drees-Van Schaik heeft in
1949 tenslotte de liquidatie moeten aanvaarden van de mislukte Indië-poli- 
tiek van het kabinet-Beel.
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Dr. Meichior Bogaarts (Rotterdam, 1941) studeer
de geschiedenis te Nijmegen. Na de vervulling van 
zijn militaire dienstplicht was hij werkzaam in het 
middelbaar onderwijs en als ambtenaar bij het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. In dienst van 
de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Weten- 
schappelijk Onderzoek (thans: NWO) en vervol
gens van de K.U. te Nijmegen (Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid) werkte hij, samen met mr. 
C.M.J. Ruijters voor enkele onderdelen, aan de 
beschrijving van de parlementaire geschiedenis 
van het kabinet-Beel 1946-1948. Op 30 november 
1989 behaalde hij de doctorsgraad in het weten
schapsgebied van de Rechtsgeleerdheid met de 
Banden A-B-C van het project-Beel, waarvan ook 
een handelseditie is verschenen bij de SDU in Den 
Haag. Sedertdien werkt hij onder verantwoordelijk
heid van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 
de K.U. Nijmegen aan de voltooiing van dit project.

Recensenten over de in 1989 verschenen Banden A-B-C van de serie- 
Beel:

"De geduldige feitenverzamelaar die Bogaarts is, heeft de parlemen
taire geschiedenis een dienst bewezen door aan te tonen dat het Neder
landse parlement op cruciale momenten vakkundig om de tuin is geleid of 
zich liet leiden." Jan Bank in: De Volkskrant, 3 februari 1990.

"Vooralsnog overheerst bewondering voor Bogaarts’ vermogen zich in 
te leven in zeer uiteenlopende kwesties en daarover op een voor iedereen 
toegankelijke wijze te schrijven." Bert Zeeman in: Het Parool, 10 maart 
1990.

"Het vierde deel, onder andere over Nederlands-Indië, moet nog 
gepubliceerd worden. ... Desondanks blijft de bewondering voor dit 
standaardwerk overheersen." Cees Wiebes in: Vrij Nederland, 21 april 
1990.

"Vanwege de centrale betekenis van de minister van financiën, zeker in 
deze jaren, mag dit deel (hoofdstuk IV: Onder Lieftincks bewind) wel als 
kernhoofdstuk worden beschouwd. Het vormt een knap geschreven, 
bestendig volgehouden relaas over deze moeilijke periode in onze finan
ciële geschiedenis, met als hoogtepunt de vondst van de auteur dat de 
lening van de Wereldbank van 1947 van doorslaggevende betekenis was 
voor de redding van Nederland, eerder nog dan de Marshall-hulp van 
1948." Joh. de Vries in: Bijdragen en mededelingen betreffende de 
geschiedenis der Nederlanden, deel 108, afl.1, 1993, pp.122-123.

Omslagontwerp: Kees de Vos, ’s-Hertogenbosch



De boeken Nederlands-Indië van de serie: Parlementaire geschiedenis van Nederland 
na 1945. Deel II: De periode van het kabinet-Beel 3 ju li 1946 - 7 augustus 1948 (Band 
D, eerste helft a-b) van de hand van dr.M.D. Bogaarts vormen de eerste in Nederland 
beschikbare systematische chronologisch-thematische beschrijving van de politiek-parle- 
mentaire geschiedenis van de Indonesische kwestie in die voor de dekolonisatie van 
Nederlands-Indië beslissende jaren, gebaseerd op oorspronkelijk bronnenmateriaal en 
de Handelingen van de Staten-Generaal, alsmede de nodige literatuur en persberichten. 
Deze boeken zijn bovendien royaal geïllustreerd met caricaturen en veelal onbekend 
fotomateriaal uit Nederland en Indonesië, waar mogelijk toegelicht aan de hand van 
eigentijdse brieven en memoires. De tevens als naslagwerk opgezette publikatie richt 
zich op het regeringsbeleid inzake de Indonesische kwestie en de parlementaire verant
woording ervan (alleen al 6 regeringsverklaringen) van de periode-Beel, met de nodige 
aandacht voor het verkeer tussen "Den Haag" en "Batavia" en voor de internationale 
reacties op het Nederlandse beleid in deze kwestie, met het vanzelfsprekende accent 
op de wijze waarop de Staten-Generaal in beslotenheid (commissiearbeid; senioren
conventen; College van Negenmannen) of in het openbaar op alles wat met de Indone
sische kwestie samenhing reageerden. De lezer kan door de opzet van de publikatie 
de argumenten van de Nederlandse politici en overige bij deze kwestie in die jaren 
betrokken topfiguren zelf wegen en de onderhandelingen en de berichtenwisseling op 
de voet volgen om zich aldus zelf een beeld te kunnen vormen van het antwoord op 
de vraag hoe een aanvankelijk hoopvol en verzoenend ingezette dekolonisatiepolitiek 
voor Indië toch moest mislukken.
De boeken Nederlands-Indië wan het project-Beel, die door hun opzet (eigen bibliografie, 
bijlagen en samenvatting) los van de serie kunnen worden gebruikt en toegankelijk zijn 
gemaakt, roepen in 7 paragrafen de spannendste momenten van de Indonesische 
kwestie 1946-1948 op: vanaf de wederwaardigheden rond het Akkoord van Linggadjati 
(november 1946) tussen Nederland en de Republiek Indonesia, de halfslachtige 
uitkomst van de door een Kamermeerderheid gewenste "aankleding" ervan en de 
poging van het ook door financiële nood geplaagde kabinet haast te maken met de 
uitvoering van het Akkoord naar Nederlandse snit, de confrontatie met een weerspan
nige Republiek en de ontlading ervan in de politiële actie van de zomer van 1947, 
gevolgd door de regeringscrisis van augustus 1947, via het ingrijpen van de Veiligheids
raad van de V.N. en de bemiddeling van de Commissie van Goede Diensten, de 
totstandkoming van het voor Nederland gunstige Henw'//e-pakket (januari 1948), de 
moeizame onderhandelingen sedertdien, het ongeduld van de Amerikaanse en Aus
tralische CGD-leden en van de gehele internationale gemeenschap over het uitblijven 
van een overeenkomst met de Republiek, de ontwikkeling van de stem van de niet-re- 
publikeinse Indonesiërs in het geschil tot en met de met steun van delen van de opposi
tionele rechterzijde ingezette "positieve" herziening van de Grondwet, die het einde van 
de periode-Beel markeerde. Geconcludeerd wordt dat Nederland twee keer de kans 
("Linggadjati"; het Renville-pakket) heeft gemist om de feiten voor zichzelf te laten 
spreken en de Indonesische kwestie met staatsmanswijsheid op te lossen. Twee 
politiële acties (1947; eind 1948) moesten datgene redden, wat in onderhandelingen 
niet kon worden verkregen. Het volgende kabinet moest vervolgens de liquidatie aan
vaarden van de mislukte Indië-politiek van het kabinet-Beel. Op het einde van de 
boeken Nederlands-Indië noemt de auteur enkele mogelijke oorzaken voor deze 
mislukking en zet hij de posities van de politieke groeperingen in het parlement -  die 
de regering in meerderheid weinig ruimte lieten voor een royale dekolonisatiepolitiek 
-  nog eens op een rij: de historicus heeft als steeds het laatste woord.
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