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Land in zich t ? door drs M.D.Begaart s 

Een schets van de ontwikkelingen rondom de Nederlands e pl 
· a nnen tot ve r we . 

Duits grondgebie d en van het tijdelijk beheer over Duitse . r v1ng van 
1944-196 3 . . econom1sch e hulpbronne n 

Inleiding. 

Om kloksiag l2. 0Ó uur op de 23e april 1949 stormden Nederl d 
an se marecha 

looppas, de stengun onder de arm geklemd, over de grens met D . uss e es i n 
1 . . U1tsland om b 1 eggen op de dorpen Elten (b1J Zevenaar) en Tudderen (biJ' S'tt es a g t e 

. 1 ard) . Op 16 1 
langs de Nederlands-Du1tse grens verplaatsten ambtenaren van R ' ' k P aatsen 

· . 1 J swaterstaat d Douane wat grenspaaltJes ten nadele van Du1ts grondgebied M t 
1 

en e 
· · 2 • e a deze g t1es werd een geb1ed van ongeveer 70 km met 10 000 Du;tse ; renscorrec -. ~ ~nwoners b ' · 

gevoegd, nadat de drie westerse grote mogendheden, die op dat 1 ] Nederland 
zag in West-Duitsland uitoefenden, Nederland daartoe hadden moment het hoogste ge-

. . . gemachtigd e h 
landse parlement met de 1nvoer1ng van het Nederlands gezag i d ~ et Nede r-
had ingestemd. Deze grenscorrecties uit 1949 vormden een sch:me~ correct1egebieden 
vangrijke officiële regeringsplan van november 1946, waarbij 1750resiant _van he~ om
met 119.000 bewoners zou worden ingelijfd en ook nog een aantal D ~ Du1ts geb1ed 
limijnen onder tijdelijk Nederlands beheer zou worden gebracht. Mu1tse kolen~ en ka-
correcties uit 1949 heeft Nederland in 1963 grotendeels onged aar zelfs d1e grens-

. . aan moeten k kunnen de oorzaken Z1Jn geweest dat Nederland zo weinig kon r 1 . ma en. Wat 
ea 1seren va h van november 1946, dat waardevol genoeg werd gevonden om er b n et pl a n 

. . een esloten 'tt ' het parlement aan te W1Jden? Is hetgeen eerst als een noodzakeli ' ke Z1 1ng van 
de geleden oorlogsschade werd beschouwd later minder belangri ' k J compensat1e voor 
Nederland onder geallieerde druk moeten inbinden? Hoe is de NJd gevonden of heeft 

. e erlandse "d het Oosten" gefnu1kt? (1) rang naar 

Van annexatie naar grenscorrectie: de periode 1944-1946. 

Aanvankelijk was de Nederlandse regering in ballingschap in L d . 
geen voorstander van annexatie van Duits grondgebied als m1ddo~ en 1n meerderheid 
oorlogsschade en beveiliging tegen het Duitse gevaar, zoals be lt~t compe~satie van 
Broek,de minister van Financië~ in 1943. Pas in 1944 werd de ept~ 1 t door 1r.J.van den 

· l ' t ' k · · op 1e 0 P annex t ' r1ngspo 1 1e ,~ toen de min1ster van Buitenlandse Zaken, mr E a 1e rege-
ren tegen annexatie - hij was vooral bevreesd voor de ranc~~N.van Kleffens, z~n bezwa
- naar aanleiding van berichten over mogelijke voornemens v g~voel~ns van de Duitsers 
gedeeltelijk te inunderen liet varen en publiekàijk (in "F an _ e Du1tsers Nederland 

ore1gn Affa ' ") als middel tot schadevergoeding bepleitte. Op 28 oktober 1944 1
. 1rs annexatie 

gering- aan de hand van een nota, opgesteld door Van Kleffens, 1~twde Nederlandse_re-
was het Nederlandse volk afkerig van elke gewelddadige verover· eten dat - ook al 
stel van het land door de verwoestingen zózeer bemoeilijkt wa 

1
ndg van gebied - het he~ 

5
' at de re · · h het recht voorbehield te eisen dat voorlopig of blijvend "een d ger1ng z1c 

te van aangrenzend Pruisisch grondgebied" aan Nederland werd toaartoe geschikt gedeel
die ook in het eerste na-oorlogse kabinet Schermerhorn-Drees d egevoegd, Van Kleffens, 
tenlandse Zaken enige tijd zou beheren, zou een voorstander bl~_portefeuille van Bui
socialisten in• dit kabinet, onder aanvoering van W.Drees, wezenJ~en van annexatie. De 
nexatie af. De regeringsverklaring van 27 juni 1945 ging dan ook a~af het beg1n an
annexatievraagstuk afhankelijk te maken van een openbare meningsv:1e~ verder dan het 
Uit de maatschappelijke discussie die hierop volgde en die een st rm1ng( 2 ) 
ware pamflettenlawine op gang bracht - waarbij het Nederlands Co ~~~m reacties en een 
breiding onder leiding van o~d-ministe~ Van den Broek een grote ~~le voor Gebiedsuit
dat vooral in katholieke kring en p laatselijk in de grensprovincie speelde _- bleek 
werd toegejuicht. In socialistische kring was men in overgrote sdannexat1e het roeffit 

. . . . meer erheid t 
nexat1e; 1n protestantse en l1berale kr1ng was men overwegend ter h egen an-
ningsvorming over dit onderwerp speelden de Tijdelijke en Voorlo ~g oudend. In de me
geen rol, omdat men deze kwestie liever overliet aan het eerste p1~~ Staten-Generaal 
ment na de oorlog. Als trechter voor opinies over en belangen bi:r1 J geko~en parle 
neerde in de periode 1945-1946 de staatscommissie ter bestude . J annexat1e fu nctie-

- r 1ng van het · vraagstuk, die op 25 augustus 1945 was ge1nstalleerd. De leidin annexat1e-
geringscommissar is in algemene dienst tevens voorzitter van d 9 e.r v_an . ha ct d e re
(SDAP/PvdA), K.Vorrink. Deze staatscommissie kreeg de vragen esor. 1al~t1 sche partij 
verantwoord en uitvoerbaar was en hoe groot de annexat;e zo voorgelegd of annexatie 

~ u moeten · · . . 
tussenrapportage eind september 1945 , welke op verzoek van de . 21

)n. Al b1J d e 
. reger~ng was uitge-
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bracht met het oog op de mogelijke agenda van de najaarsconferenti e va~ de ministers 
van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier - de V.S., Engeland, Frankrijk en de So vj e t
Unie, die het hoogste gezag in Duitsland uitoefenden - over Duitsland, bleek dat de 
commissie-Varrink in meerderheid annexatie moreel, poli tiek en economisch verwerpe
lijk e n schadelij k voor Nederland achtte en vanwege het probleem rond d e betrokk~n 
Duitse bevolking onuitvoerbaar. Noch verwijdering van de bevolking uit de te annexe
ren gebieden, noch inlij v ing van deze Duitsers leek de staatscommissie raadzaam. De 
commissie bepleitte derhalve grensdorrecties in plaats van annexatie met daarnaast 
het beheer van een aantàl belangrijke economische objecten (mijnen) op Duits grondge 
bied buiten de grenscorrectiegebieden. Een meerderheid in het kabinet Schermerhorn
Drees ging met deze conclusies accoord en vroeg de commissie concrete voorstellen tot 
grenscorrecties en economische claims te doen. De. commissie-Varrink hoorde vervolgens 
de talloze annexatiecomité's in de oostelijke provincies en grensgemeen ten, alsook 
werkgroepen van Verkeer-en-Waterstaat, Landbouw en de Douanedienst. De commissie had 
de tijd, want de Grote Vier hadden het thema van de grenzen van Duitsland niet op hun 
agenda genomen. De algemene verwachting was dat pas in het najaar 1946 de Grote Vie r 
alsnog dit thema zouden aansnijden. 
In mei 1946 leverde de commissie-Vcrrink haar eindrapport bij de regering in. Aanslui
tend bij het standpunt van speterober 1945 - al erkende de commissie wel dat Nederland 
gelet op de oorlogsschade recht had op annexatie - kwam de commissie met een lijst van 
correcties van de grens ter verkorting van de gehele grens met Duitsland, ter verbetè
ring van de verkeerssituatie en van het beheer van rivieren en beken en ter afronding 
van bepaalde industriegebieden zoals in Twente (textiel) en Zuid-Limburg (mijnbouw) . 
omdat de commissie geen eenstemmigheid had kunnen bereiken over het tracé van de grens
correcties, legde de commissie aan de regering een lijst van tracé's voor, die door 
belangrijke minderheden in de commissie werden gesteund. Het rapport-Vcrrink is niet 
voor publicatie vrij gegeven, omdat de regering van mening was dat de onenigheid die in 
het rapport tot uitdrukking was gekomen bij publicatie schade zou kunnen berokkenen aan 
de internationale kansen voor een Nederlands plan tot grenscorrecties. 
Op de valreep heeft het kabinet Schermerhorn-Drees in de vergaderingen van 27 mei en 17 
juni 1946 een keuze uit de voorstellen gemaakt en de tracé's van de grenscorrectiesvast
gesteld. De reden voor deze plotselinge haast was de door het ministerie van Buitenland
se Zaken zelf uitgelokte nieuwsgierigheid van de Engelsen, die Noord-West Duitsland 
tot voorbij Keulen beheerden, naar de vermoedelijke omvang van de Nederlandse plannen 
inzake wijziging van de grens tussen Nederland e~ de Britse zone. Het kabinet besloot 
dat het zuidelijk tracé van de correcties vanaf vaals noord-oostwaarts naar de Achter
hoek diende te lopen, waardoor de kali- en kolengebieden ten westen van dit tracé en de 
steden Kleef, Emmerik en Bocholt zouden worden ingelijfd. Het middenstuk van de correc
ties kwam neer op verlegging van de grens naar de rivier de Eems, vanaf Gronau-Bentheim . 
Met betrekking tot het noordelijke stuk van de correcties was het kabinet het wel eens 
over het doel, de beheersing van het Eems-Dollard-gebied, maar niet over de middelen om 
dit te bereiken. Met een krappe meerderheid werd inlijving van de Duitse havenstad Emden 
verworpen, alsook de inlijving van een deel van Oost-Friesland zonder deze stad. Wél 
aanvaardde het kabinet de inlijving van het waddeneiland Borkum en het grensverloop 
langs de zeedijken van Oost-Friesland. Conform de wens van de meerderheid van de staats
commissie wilde het kabinet het oude geschil over het Eems-Dollard-gebied beslechten en 
de mogelijkheid scheppen om ae Dollard in te polderen. Het tracé sloot een gebied in met 
550.000 Duitsers, zodat Drees zich afvroeg of deze grote groep nog wel in Nederland kon 
worden geintegreerd. Premier Schermerhorn en de minister van Binnenlandse Zaken, de 
KVP-er dr.L.J.M.Beel, waren echter overtuigd dat assimilatie van dit aantal mogeli jk 
was. Men besloot dit tracé vast aan de Engelsen bekend te maken. De economische claims 
zouden nog worden uitgewerkt; deze claims hingen nauw samen met de kansen op realisatie 
van de grenscorrecties. (3) 

Het rooms-rode compromis (november 1946). 

De Engelsen hebben echter het grenscorrectieplan van het kabinet Schermerhorn-Drees 
nimmer ontvangen. Hoewel het nieuwe kabinet-Beel, dat na de eerste na-oorlogse ver
kiezingen van 17 mei 1946 was gevormd op basis van samenwerking van KVP en PvdA, aan
vankelijk op 15 juli 1946 had besloten dit grenscorrectieplan over te nemen, kwa m het 
kabinet op 19 juli 1946 op deze beslissing terug. Debet hieraan was het optreden van 
de nieuwe, partijloze minister van Buitenlandse Zaken, mr.C.G.W.H.Baron van Boetzelaer 
van Oosterhout. Anders dan zijn voorganger Van Kleffens zag hij in de verwoestinge n 
die door de Duitsers waren aangericht geen reden om eisen tot grenscorrecties in te 

dienen. Van Boetzelaer was een man die zijn idealen had gesteld in de groei naar een 
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wereldgemeenschap, gesymboliseerd in de Verenigde Naties, waar in 
lossingen van problemen zoals annexatie van grondgebied _ waaro nationallstl sche op-
volgens hem toch neerkwamen - niet meer pasten DaarbiJ' h d P de grenscorrectles 

· · · a Van Boetzela 
vhadr1ng als d1plomaat op hoge posten om de nodige twijfels te hebben er genoeg er -

e en voor een kle1n land als Nederland in de grenscorrect' over de mogelijk-
halen. Hij wist het kabinet over te halen eers~ de reactl' lezaak succes te kunnen be -

- es van de ambas d 
Londen en Parijs op de grenscorrectieplannen te vragen V t 

1 
sa eurs in 

1 · · • · · · as ge egd werd k 
P annen eventueel konden worden ingeperkt, indien dat nodi . . oo dat deze 
wilde duidelijk zijn handen vrij hebben. Uit deze beslul' t g mocht Zl]n. Van Boetzel~ 

en van het kabi t 
d~ voorzichtige formulering in de Troonrede van 23 juli 1946 voort·"N ne vloe ide 
Zlch voor aanspraken te doen gelden op grensverbetering van b · ederland stelt 
zijn Oostgrenzen". (4) eperkte omvang langs 

Toen op 9 september 1946 de plannen tot grenscorrectie zoals d' 
b . . . ' le door het . 1net waren opgesteld, met de blJbehorende kaarten in de ml t vorl ge ka-

nls erraadsv d . 
de orde werden gesteld, heeft Van Boetzelaer zich fel verzet t erga er1ng aan 
internationale politieke ontwikkelingen hadden volgens hem a eg~n deze plannen. De 
elke kans ontnomen. Allereerst wees hij daarvoor op de con~ean Pt·annen van deze omvang 

~ ren le van p . . 
voorbereiding van de vredesverdragen met Italië en de As-sat 11 . ar1]s, ter 

. . e leten - ze 19 waar de Nederlandse delegat1e de des1nteresse van de Grote vl·e mer 46 -, 
kl . r voor de w e1ne landen had leren kennen. Vervolgens bracht Van Boetz 1 ensen van de 

. . . . e aer de red . 
de Amer1kaanse mlnlster van Bu1tenlandse Zaken, James F.Byrnes die . e voerlng van 
1946 in Stuttgart had gehouden, ter sprake. In deze speech had'B hlJ 0 P 6 september 
kaanse politiek inzake Duitsland ontvouwd, die er op neer kw dyrnes de nieu~e Ameri-

. . am at de Du't m1sch op elgen benen moesten kunnen gaan staan en verdere enttak 
1

. 1 sers econo-
antwoord op de eis van de sovjet-Unie tot schadevergoeding . t de lng van Dul tsland - in 

. Ul e lopend nlet meer zou worden geduld. Byrnes had de andere mogendheden . . e productie -
ze politiek aan te sluiten. Volgens Van Boetzelaer kwam het b ~ltgenodlgd zich bij de
uit een groeiend verschil in opvatting over de oplossing van ~ ~og ~an Byrnes voort 
sen Amerika en Rusland, zodat ee~ zelfstandige ontwikkeling e Dultse vraagstuk tus
land niet onmogelijk was. Het Nederlandse belang vorderde devhanleen westelijk Duits-

. r a ve volg h de grondslag werd gelegd voor een goede nabuurschap met die . ens em dat 
. Dleuwe Duit Boetzelaer achtte het bovend1en van .groot belang dat België se staat. Van 

zag van het indienen van claims tot gebiedsuitbreiding ten k~~~r zover hij wist af
zoals België die na 1918 wél had ingediend (Eupen-Malmédy) . H te v~n D~lts gebied, 
verlangde slechts enkele kleine wijzigingen rondom een spoorbe zu~~ellJke buurland 
België een lijst van economische wensen in de maak. Mede op g aand blJ Eupen. Wel had 

. ron van de .. 
ve adviezen van de ambassadeurs 1n Londen en Parijs bepleitte V VrlJ negatie-
ning van het gehele grenscorrectieplan. (5) an Boetzelaer herzie-
Het kabinet zag zich door het betoog van Van Boetzelaer platsel ' 
probleem op korte termijn tot een goede besluitvorming over d lng geplaatst voor het 

. eze kwesti t aantal leden van het kab1net was het met Van Boetzelaer eens e e komen. Een 
over de g . 

voor het omvangrijke pakket van eisen en over de gevaren van er1nqe kansen 
heid in eigen land. In de gedachtengang van deze ministers wa:e~ grote Duitse minder
se economie het primaire Nederlandse belang. De grenscorrecties et herstel van de Duit
nen te blijven tot het zuivere rechttrekken van de grens Ande zo~den dan beperkt die -

.. • · re m1niste zo overtuigd doör devoorden van hun collega van Buitenlandse Z k rs waren niet 
president Beel dat bepaalde stroken Duits gebied met het oog opaden. Z~ vond minister
ning in het pakket behouden moesten blijven. Ook de minister v e kall - en kolenwin-

au Economis h dr.G.W.H.Huysmans (KVP), meende dat de nood van het land te gro t c e Zaken, 
c~rrecties als middel tot schadevergoeding te kunnen missen. Deo~~s . o~ deze grens
Zlch duidelijk op de passage in de Proeve van het regeringspro ra mlnlsters stelden 
alsbasis van de rooms-rode samenwerking, waarin ten aanzien vag dm, opgesteld door 
ties het verkiezingsprogram-1946 van de KVP was gevolgd en w n e grenseerree-

as vastgelegd d streefd zou worden naar overne~ng van een beperkt Duits gebied at ge-
d ' l 'met verwi'd . 1e e ementen der bevolking die orde, rust en assimilatie in d J er1ng van 
dat het kabinet onvoldoende zicht had op het verloop van de g e weg zouden staan. Om-
v renscorrect · an Boetzelaer die zich had voorgesteld, werd Van Boetzelaer . l es , zoals 

. . en lr H Vos d m1n1ster van Verkeer en Waterstaat, gevraagd een tocht langs d · · • e PvdA-

. · e grens t 
m~n1sterraad hun bevindingen mede te delen . (6 ) e maken en de 
Op 30 september 1946 bracht Van Boetzelaer de ministerraad r 

V apport uit d van os en hemzelf. Zijn conclusie was dat economische conces . van e tocht 
t. 'd d Sles voor b lJ zon er enige gebiedsoverdracht moesten worden gevraagd een eperkte 
daar technische verbeteringen in het grensverloop konden w ,dwaarnaast dan hier en 

oren verlangd. Vos, die 
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al als minister in het vorige kabinet geen voorstander van de a nnexat i egeda ch t e was 
geweest, deelde deze opvatting. In dit kabinetsberaad is van KVP-zi j de het voors t el 
van Van Boetzelaer en Vos met een belangrijk tegenvoorste l beantwoord . Aange spoord 
door een nota van de Tweede Kamerfractie van de KVP over het annexatiev raagstuk ge 
richt aan de ministerraad, waarin aanzienlijke annexatie van Duits g ebied werd ge 
ëist om vooral landbouwers aan grond te helpen (de grensgebieden waren in de KVP - ana 
lyse onderbev9lkt _en !andbouwkundig verwaarlo9sd), hebben de KVP-ministers met u it
zondering van Beel het plan gelanceerd om de grenscorrecties zodanig te laten ve rlo
pen dat én economisch voordeel kon worden behaald én zo min mogelijk Duitsers zouden 
worden betrokken bij gebiedsafstand. De bedoeling was om i nlijving van Duitse dorpen 
en steden, waarvan de herbouw ook veel geld zou gaan kosten, te vermijden, onder hand
having van de verlegging van de grens in het Eems-Dollard-gebied, bij het Boertanger 
veen (landbouw) , bij Bentheim (olie), ter afsnijding van een aantal knikken in he t 
grensverloop (bij Zevenaar, Venlo, Roermond, Sittard en boven Vaals) en om enkele Ne 
derlandse kolenmijnen uitbreiding in Duitse richting te gunnen (langs de grens van 
Zuid-Limburg). In het KVP-plan werd er op gerekend dat daarnaast een aantal kolenmij
nen op Duits gebied onder tijdelijk Nederlands beheer konden worden gesteld. Het to
taal aantal Duitsers dat bij deze correcties zou worden betrokken werd geschat op 
iets meer dan 100.000, die mogelijkerwijze konden worden uitgeruild tegen de in 
Duitsland woonachtige Nederlanders (100.000). De PvdA-ministers hebben dit plan kun
nen aanvaarden, omdat de klemtoon in dit plan viel op de economische concessies en de 
voorgestelde grenscorrecties niet te groot en toch van economisch belang voor het land 
waren. Naar de smaak van Van Boetzelaer was dit compromis tussen de KVP- en de PvdA
ministers nog te annexionistisch van aard, zodat hij zich tot het uiterste heeft ver 
zet tegen dit nieuwe plan. De ministerraad heeft dit plan uiteindelijk toch aanvaard. 
Van Boetzelaer heeft dit kabinetsbesluit geaccepteerd. (7) 
Ambtenaren van de departementen van Buitenlandse Zaken, Financiën(Douane), Econo
mische Zaken (Mijnbouw) , Landbouw en Verkeer-en-Waterstaat hebben er vervolgens voor 
gezorgd dat binnen zeer korte tijd het compromis van het kabinet werd vertaald i n uit
gewerkte plannen en kaarten. De grenscorrecties, zoals die werden uitgetekend, zouden 
de grens tussen Nederland en Duitsland van 525 km tot 340 km verkorten en een gebied 
van 1750 km2 met 119.000 Duitsers bij Nederland voegen. Omdat het kabinetscompromis 
veel minder voorzieningen schiep om de kolenwinning op lange termijn veilig te stel
len - waar het in de schadevergoedingsgedachte in het oude annexatie- en grenscorrec 
tieplan in hoofdzaak om te doen was geweest - is in dit plan een lijst van Duitse ko
lenmijnen en kolenlagen opgenomen, die door Nederland beheerd en geëxploiteerd moes
ten worden. De importbehoefte van Nederland aan kolen - toen·terijd vrijwel de enige 
energiedrager - was door de lage productie in Limburg hoger dan voor de oorlog (ca. 
7,5 mil.ton tegen 1,2 milj.ton in 1938). Doordat de import van kolen op problemen 
stuitte - de belangrijkste traditionele leverancier, Duitsland, leverde te we inig en 
alleen tegen harde valuta; aankoop in andere landen kostte ook schaarse deviezen - , 
moest Nederland zorgen dat Nederlandse kolenmijnen voldoende ontginningsgebieden had
den en een deel van de benodigde importkolen in guldens kon worden afgerekend. Ook 
wenste men een aantal Duitse kalimijnen, nodig voor de kunstmestproductie, tijdeli j k 
onder Nederlands beheer te stellen. 
Het hele plan van grenscor~ecties en economische concessies werd nog aangevuld met 
een aantal eisen, die betrekking hadden op de problemen op economisch gebied tussen 
Nederland en de westerse bezettingszönes, met name die van Engeland. Het traditionele 
achterland voor het Nederlandse handels- en dienstenverkeer was door de a u tarkische 
en op soberheid gericht bezettingspolitiek in de zönes zo goed als geblokkeerd, zodat 
Nederland vroeg om inschakeling van zijn havens en van zijn binnenscheepvaart bij het 
handelsverkeer met Duitsland en om een soepeler houding tegenover Nederlandse export 
Juist omdat Nederland grote financieel-economische problemen had, waarvoor internatio
naal geen begrip werd ondervonden, heeft de regering de grenscorrecties, economische 
concessies en verbeteringen in het Nederlands-Duitse handelsverkeer als één pakket 
gepresenteerd. Het laatstgenoemde deel van het pakket was echter niet nieuw en zou 
ook geen aandacht trekken. Toch ging het daarbij om het belangrijkste deel op lange 
termijn. Snelle verbetering in het Nederlands-Duitse handelsverkeer - of uitzicht 
daarop - z ou de noodzaak aan de andere eisen v ast te moeten houden minder klemme nd 
kunnen maken. In oktober 19 46 waren de vooruitzichten voor Nederland nog uitermate 
somber, zodat de regering weinig anders kon doen dan dit hele pakket op tafel te leg
gen. 
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Het comité-generaal van de Tweede en Eerste Kamer ove r de 
Nederlandse p lann en . 

Doordat de Grote Vier met het oog op de eerstvolgende ( · _ 
D . . na]aars- ) conr e r t · u~tsland de klelne geallieerde n h adden ui ~genod~gd 

0
- -

10 
e n l e o ve r 

~ ~ v or novembe 1946 sen ten aanzien van de grenzen met Duiteland kenbaar t k r hun wen -
k - e ma en, i s aan N d 1 ant er alles aan gedaan vóór de gestelde datum de geh 1 e er andse 

. e e procedure ro d d nen tot grenscorrectles en claimuitoefening t e hebben f 
1 

n om e plan -
h 1 a ges oten. De v ave ho~ de,Staten-Generaal in deze plannen -moesten w d raag was der -
h or en gekend Va 8 ad aanvanke lijk gemeend te kunnen volstaan door de Vast C _ . · n oe tze l ae r 

· e ommlSSle voor 8 · , s e Zaken u~t de Tweede Kamer op 18 oktober 1946 i n t 1 . h u~ ten lana-
- e lc ten over he t . ab' promis en de daaruit voortgevloeide plannen. De Vaste Co . . K l ne t scom-

d 1 d . . . . mmlSSle was e cht _ ee at een dergellJke gewlcht~ge zaak aan de gehele lk er va n oor-
vo svertegenw d ' . de te worden voorgelegd. Om de plannen vrijuit te kunnen b oor l g lng behoor-

. espreken en d geen gelegenheld te geven gebruikt te maken van de mog 1 . ' k _ e mogendheden 
d k e lJ e menlngsve r h ' ll . e amers over deze zaak, zouden de kamers in besloten zitt' _ . _se l en l n 
b · · d - ~ng com, te 1 ~]een lenen te komen. In het kabinetsberaad van 21 okt b 

1 
. - - ge neraa -

denkingen om over nog niet gesloten verdragen met de kamo er 94~ had Beel we l be -
ers te dlscuss· .. 

ring was immers volgens de toen geldende bepalingen daaromtrent . leren. De rege-
slechts verplicht aan de kamers inlichtingen te geven ná sl 't· Ult de g r ondwet 

-1 h Ul Lng van e t we ad de regering de vrijheid om overleg over het buitenl d e n rac t aat; 
an s beleid t te voeren en konden de kamers over dat beleid door interpell t' . . me de kame r s 

nen. Beel was best bere id de plannen van de regering aan de ~ les lnl~chtingen i nwin
mits de volle verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bi ' ~ers voo: t e l eggen, 
ven. Omdat de staatsgrens sedert de afscheiding van België ~ te reger~ng zou b li j -

11 . . . n~e meer was · · · en gea leerde besl~sslngen over de Nederlandse voorstelle h gew~Jz~gd 
zijn, was die verantwoordelijkheid zwaar genoeg om mededel:non erroepelijk zouden 
vaardigen, aldus Beel. De ministerraad besloot de kamers de glaan de kamers t e r echt
al betekende de zeer krappe termijn wel dat de voorstellen n~u::~en voor te leggen, 
worden aangepast aan de opvattingen in de kamers. lJks zouden kunnen 

De be~lo~en zittingen van de kame:s vonden plaats op 24-25 en 
29 ten z~tt~ngen van de kamers Z~Jn ~n de Nederlandse parlement . oktob~r 19 46 . Bes lo

zaam verschijnsel en hangen altijd samen met zwaarwichtige ba~~~ g~schledeni s e e n zeld
regering zich gesteld ziet. In de 19e eeuw zijn besloten zit~~ lSSlngen waarvoor de 
stellen tot een verdrag met België over handel en scheepvaartl7Îen ge houden ove r voor-
Atjeh-oorlog(1874), in de periode_ 1914-1918 herhaaldeliJ'k 851 en 1858), over de 

over de p ' t · trale Nederland temidden van de oorlogvoerende partijen en 
7 

os~ le van he t ne u-
over de Nederlandse voorstellen inzake het vraagstuk-Indoneo~- en 8 f ebruari 1946 
oktober 1946 zijn in 1949 de Nederlandse uitgangspunten voo;l~. Na de zittingen van 
tie met Indonesië en in 1950 de plannen inzake Nieuw-Guinea ~ Ronde Tafel Confere n
door de kamers besproken. Het tijdstip van de besloten zitt · ac ter gesloten de ur e n 

. . lngen ove d . voorstellen tot grenscorrect~es en econom~sch claims viel i k r e reger~ngs-
de onderhandelingen in Indonesië tussen een delegatie uit N:do tobe r 1946 s ame n met 
over de wijze waarop in de toekomst Nederland en Indonesië ebrland en de Republiek 

ver onden z d Regerir.g en parlement werden derhalve door de samenloop v an d k . ou en bl ijven . 
Duitsland voor spannende weken geplaatst. e West~es Indië en 
Hoe stonden de_ f.racties i~ de kamers tegenover de Nederlandse 

1 
. 

verlegging en mijnbèheer(claims)? Er waren twee uitersten: dep ann~n ~n zake gr ens
grenscorrecties en claims, terwijl de CPN van geen correctl· KVfP elste ver de r gaand e 

es 0 claim De andere politieke groeperingen drongen aan op terughoudendheid s Wilde weten. 
Eerste Kamer enkele leden van de PvdA- en de CHU-fractie het van' al waren i n d e 
regeringsvoorstellen. (8) harte eens me t de 
In de Tweede Kamer is het vooral de ui t Limburg afkomstige J H 
die i n een lang betoog om ruime annexaties vroeg teneinde Ne~e;~aenen( KVP ) geweest, 
kunstmest, baksteen (rivierklei) en hout (Reichswald) te hel and aan gr ond , kolen, 
lijk terug op het plan van he t vor i ge kabi net (juni 1946) dpe~ : _Maenen kwam eigen
Het probleem, hoe de dan in te lij ven honderd-duize nden D~ite lJ ? Vaal s -Winterswi j k. 
assimileren, bestond voor Mae n ea n i e t. Volgens hem waren e r tsers l n Neder l a nd te doen 

. . och al gr t en taalk undlge relat~es tussen d e Nederlandse grensbevalkin . 0 e cul turele 
en de b etrokken Duitsers in de cor r ectiegebieden . De grens ? ~ n_ het Zuiden des l ands 

l n Llmburg was im-
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mers pas in 18 15 vrij willekeuri g bepaa ld . Ee nze lfdè betoog t en gunste van een 
behoorlijke uitbreiding van het Nederl and se t erritoi r h i e l d het in Al me l o woon 
achti ge KVP-Kamer l id, mr.E.G.M. Roo l v i nk . De beide KVP - s prekers hadden geen ve r 
trouwen in de toekenning door de geallieerden van economische concessies aan Ne 
derland, no ch in moge lijke s chadevergoeding van de kant van de Dui tser s . In de 
Eerste Kame r heeft mr.G.C.J.D.Kropman (KVP) de regeringspl annen evenee ns te be 
scheiden gevonden. Nu de oude welvaartsbronnen van Nederland waren we gge va agd -
Indië, int è r ;ationale. handel- moest. Nederla~d gunstige voor waa r den s cheppen 
voor een industrialisatiebeleid op basis van annexatie van Duits e kolenbekkens . 
De latere minister van Economische Zaken, die bekendheid zou verwerven me t zi j n 
industrialisatieplannen, dr.J.R.M. van den Brink (KVP), onderstr eepte i n de Eer
ste Kamer deze redenering. Ir.F.C.M.Wi jffels (KVP) ging i n deze kamer zo ver da t 
hij meende dat zonder die industrialisatie op basis van Duitse kolen a l l e e n mas
sale emigratie nog een uitweg kon bieden aan het s nel overbevo lkt rakende Neder 
land. De aarzeling van de regering om behoorlijk voor het eigen belang va n he t 
land op te komen weet KVP-senator dr.H.J.J .van Velthoven aan de traditionele 
oriëntatie van Nederland op de zee, waardoor een goede continentale po l i t iek 
achterwege was gebleven. 
Daarentegen was de PvdA veel terughoudender. Jhr.mr.M. van der Goes van Nat ers, 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer , betwistt e niet het r e cht van Ne derland op 
schadevergoeding, desnoods door midde l van annexatie, maar h i j v r oeg zich wel af 
of het verstandig was om van dit recht gebruik te maken. De regering moest vo l
gens hem veel meer het oog gericht houden op de t oekomst, waa r in de Eur ope s e lan
den met elkaar een economische eenheid zouden vormen. Vanuit deze v i s ie konden a l
leen echte grenscorrecties worden aanvaard. De fractie van de PvdA i n de Eerste 
Kamer was veel positiever over de regeringsplannen. Mr.E.Brongersma verklaarde na
mens een meerderheid van zijn fractie de voorstellen van de reger i ng te kunnen ac
cepteren, al zag hij problemen bij de inlijving van de 11 9 .000 Duitse r s. Het vers t 
ging M.A.Reinalda, die namens een minderheid van dezelfde fractie vroeg om keihard 
optreden van de regering in deze kwestie. Nederland moest volgens hem recht zett en 
wat historisch in het grensverloop was misgegaan en compensatie krijgen voor de 
geleden schade. 
Terughoudendheid was ook het uitgangspunt van de meeste oppositiefracties. In de 
Tweede Kamer wilde H. W.Tilanus sr., fractievoorzitter van de CHU, de reger i ngs
voorstellen met enige aarzeling aanvaarden. Hij en ds.P. Zandt (SGP) volgden de re 
denering van dr.J.A.H.J.S.Bruins Slot (ARP) : Nederland moest het recht op schade
vergoeding verstandig en met mate gebruiken. Bruins Slot en Tilanus hadden zo hun 
twijfels over de uitvoerbaarheid van de economische claims . Daar~ntegen legden de 
beide ARP-woordvoerders in de Eerste Kamer, mr.A.Anema en H.Algra, juist de na
druk op de economische claims, al waren zij bereid het gehele plan van de rege 
r ing t e ondersteunen. De CHU-fractie in de Eerste Kamer was over deze zaak tame 
lijk verde eld. Mr.G.Vixseboxse vond het inpalmen van Duits grondgebied onzin , maar 
kon wel het indienen van economisch claims billijken. Zijn fractiegenoot mr. dr. G. 
Kol f f daarentegen eiste namens een meerderheid van zijn fractie r u i me annexa tie 
van Duits grondgebied. Het was allemaal práchtig om in internationale for a op de 
b r es te staan v oor 1nternátionale rechtsbeginselen, maar op dat moment vond Ko lff 
de ve rzekering van een toekomst voor het eigen land belangr i jker. In de Tweede 
Kamer verklaarde dr.S.E.B.Bierema namens de liberalen alleen zeer kleine grens
correcties te kunnen goedkeuren. Zi j n bezwaren golden de mogelijke Dui t se min
derheid in eigen land en de hoge kos t en voor het i n cul t uur brengen va n de cor
rectiegebieden. Alleen de verlegging van de grens in het Eems-Dollardgeb ied had 
de vo lle instemming van . deze Gronings e volksve rtegenwoord i ger. Ook de libe r ale 
senat or mr.A.N.Molenaar nam een soortgelijk standpunt in. Zi jn grote angs t \~as 

dat over de Duitse minderheid, inge lijfd door de grenscorrecties, verdeeldhe i d 
in Nederland kon ontstaan, wanneer bepa a lde groepen Nede rlander s het voor deze 
Duits ers zouden gaan opnemen. De communi sten, bij monde van het Tweede Kamer lid 
J .Hoogcarspel en het Eerste Kamerl i d A.J.Koejemans, wens t en é n geen t e r r i tor iale 
én geen economi sche claims t en aanz ien van Duitsland. De CPN- f racties wa ren van 
oordee l dat Duitsland de oorlogsschade d iende t e ve r goede n door midde l va n her
s t e lbetalinge n en dat afs praken over leveran t ies van kolen en andere producten 
moesten wo rden getroffen met e en werkeli j k vernieuwd Dui t s land . Nederl and dien-
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de zich met andere landen te richten op de totstandkoming van dat nieuwe vre de 
lievende Duitsland, aldus de CPN-visie . 

van Boetzelaer heeft zowel de visie van de communisten als die va n de ka t holie
ken - de laatste was wel aanleiding tot een kort t ussentijds beraad i n het ka 
binet - verworpen. (9) Schadeloosstelling door het economisch verzwakt e Duits 
l a nd kon niet worden verwacht; evenmin zag de minister een u i tbreiding van het 
eisenpakket als haalbaar . Matiging van de eisen, waarop enkele fracties hadden 
aangedrong_en, ,zou .het .karakter van schadevergGJeding aan het eisenpakket o ntne
men. W~l heeft Van Boetzelaer in z~jn antwoord de nadruk gelegd op de economi
sche concessies. Ondanks aandrang 1n tweede termijn v anuit de karners heeft V 
Boetzelaer niet kunnen aangeven.h~~ hij dacht de economische concessies _ he:n 
beheer van Duitse kolen- en kal1m1]nen voor 30 of 40 jaar - te kunnen v k 

erze eren tegen het te voorspellen verzet van een herrezen Duitsland in. 

Het standpunt van Van Boetzelaer bracht de voorzitter van de fractie van de KVP 
in de Tweede Kamer, mr.C.P.M.Rornrne, er toe te trachten door middel van b . 

een r1ef de minister te overtuigen van he~ nut van ann~~ati~_ van Duits grondgebied. Vol-
gens Romme was annexatie te verk1ezen boven t1Jdel1Jk beheer van bepaald 

. . . e eco-nomische objecten. Annexatle betekende 1mmers het liltoefenen van souvereini-
teitsrechten. Romme wilde derhalve ee~1~nnex~tiepdlan, waarin zoveel mogelijk 
kolenmijnen langs de Limburgse grens l]Ven on er Nederlands gezag kond 

b · t d b " en worden gebracht. "De kolen as1s.~ wor en ver reed , aldus Romme. Hoewel het 
opeisen van een ruime strook Du1ts geb1ed veel problemen zou oplevere 

. . n, meende hiJ' dat Nederland geen andere u1tweg had, Wllde het land niet de toeko t 
·- . · ms ver-spelen Van deze zaak - en van Ind1e - h1ng de toekomst van het land 

1 
. . 

· . . . . name 1Jk af, zo besloot Romme Z1Jn ple1doo1. (10) 

Deze brief weerspiegelt de spanning, die bij de KVP-politici op dat m t 
omen geleefd moet hebben. Romme wist dat de overeenkomst, zoals die tussen Nederl 

en de Republiek in Indië in de maak was, de Nederlandse souvereinit .t and 
. . . e1 op los-se schroeven zette. Het ~~u er toe dlell~en ~atdhet Ultelndelijke Accoord van 

Linggadjati door Romme blJ de behan e 1ng 1n e Kamer 1n december 
1946 . . 't t b d kk zou wor-den "aangekleed" om die souvere1n1te1 e ena ru en. Zo kunnen 

0 
k h 

. . o et optre-den van de KVP en de intervent1e van Romme 1n de grenscorrectiezaak d 
wor en verklaard Bezorgd over de toekomst van het land wenste de KVP onder d 

1 
.. 

· . . . e po 1 t1.eke leiding van Romroe een max1mal1st1sche koers te varen ter verkri J.
91

. 
. . ng van de no-dige garanties voor de u1toefen1ng van het Nederlands gezag in Ind ·-

le en over een aantal Duitse kolenbekkens. Aan de andere kant moeten Romme en . . . . 
· d Z1Jn partlJ hebben begrepen dat inzake de grenscorr~ctles Ne erland te zeer afhankelijk 

was van de Grote Mogendheden om het max1mum te kunnen binnenhalen· . k ·-
. . . • lnza e Ind1e kon men menen baas in eigen hu1s te Z1Jn, waardoor aan deze kwes~ie ll . . 

· h 11· h · - a e pr1or1-tei t werd gegeven. De KVP heeft z1c we lc t om de a: redenen neergel d b . . 
. . eg 1J de regerings~annen inzake de grenscorrectles en concess1es. 

QC.IEM!It/ltiiiEII. 
AAltTAL IIIWOIIEIIJ JUl DE 6fr.OKKE• .,. IEIIEDE• :t r;o OOC . 

lftEIISt'EifiCOWTI. ~ 120 Ir.tn. 

(Uit Keesings Historisch Arch i e f,nr. 803 , 3- 9 november 19 46,p.6934) 
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Op 5 n ovember 1946 is het regeringsplan in de hoofdsteden van de Gro te Vier 
overhandigd. België kreeg ook een exemplaar aangebod e n. Beel h ield v oo r de ra
dio op 6 november 1946 een redevoering over het pakk e t van eisen o m de bevol
k i ng in te lichten. (11) De reacties in de Nederlandse l ande li j ke p er s war e n uit 
e e nlope nd, conform de hiervoor aangegeven politieke opvattingen . I n de reg i onale 
pers in de grensstrek~n werden de plannen toegejuicht. 
De bekendm~king van de Nederlandse wensen leidde in Duitsland tot veel p r o tes
ten. Er ontstond een Duits actiecomité; er werden in een aantal Duitse p l aats e n 
protestoptochten gehouden; een aantal Duitse politici p r o t es t eerde schrifteli jk 
bij Beel tegen de Nederlandse plannen. Kurt Schumacher, leider van de Duitse so
ciaal-democraten, liet weten elke gebiedsafstand te zullen bestrijden. Deze Duit
se reacties hebben tot grote verontwaardiging bij alle fract i es in de k arners g e
leid, omdat de Duitsers kennelijk geen enkel schuldbesef hadden voor hetgeen in 
Nederland in de oorlog door hun rijksgenoten was aangericht. De anders zo minza
me Van Boetzelaer hekelde in felle bewoordingen deze arrogante h ouding van d e 
Duitsers, toen hij in de kamers de reacties van de Duitsers op de Nederlandse 
voorstellen besprak. De minister zei in maart 1947 tegenover de Eerste Kamer dat 
het buitenland in ruime mate de redelijkheid van de Nederlandse verlangens had 
begrepen en had erkend, zodat hij op een gunstige afloop van de Nederlandse voor
stellen rekende. (12) Was het buitenland werkelijk zo vol begrip voor de Neder
landse voorstellen, als de minister beweerde? 

oe Nederlandse voorstellen in de internationale maalstroom-1947. 

Begin november 1946 was Van Boetzelaer naar de V.S. vertrokken om de Algemene 
vergadering van de V.N. bij te wonen. De sonderingen die hij bij gelegenheid van 
deze vergadering bij de delegaties van enkele bevriende landen verrichtte, recht
vaardigden het optimisme van de minister tegenover dë kamers over de mogelijke 
gunstige afloop van de Nederlandse voorstellen niet. Zoals hij na terugkeer in de 
ministerraad verklaarde, had Byrnes hem laten weten dat de V.S. weinig of niets 
wilden weten van grensveranderingen ten nadele van Duitsland; E.Bevin, de Britse 
minister van Buitenlandse Zaken, had zich sceptisch gètoonn; alleen de Fransen 
s~eunden voluit de Nederlandse claims. In de houding van deze drie mogendheden 
ten opzichte van de Nederlandse voorstellen waren de verschillen i n de aanpak van 
het Duitse probleem te onderkennen. De Amerikanen en de Britten waren inmiddels 
overeengekomen om hun zönes met ingang van 1 januari 1947 economisch samen te voe
gen om de Duitsers gelegenheid te geven zich economisch te ontplooien en daarmede 
de lasten voor de bezettende mogendheden te doen verkleinen. De Britten en de Ame
rikanen voelden er daarom niets voor om het wederopbouwwerk in hun zones te laten 
verstoren door discussies over gebiedsafstand op grote schaal en vervreemding van 
economische hulpbronnen. De Fransen, die op het punt stonden het gehele Saarge
bied economisch aan Frankrijk te binden, voerden een hardere politiek inzake Duits
land. Voor Nederland was het een tegenslag dat de Belgische minister van Buiten
landse Zaken, P.H.Spaak, zich tegenover Van Boetzelaer een uitgesproken tegen
stander van de Nederlandse aanspraken had getoond. Volgens Spaak hadden Neder-
land en België slechta belartg bij een economisch herstel van Duitsland. Het had 
spaak bovenal gestoken, dat - ondanks de Benelux-gedachte - Nederland zonder enige 
consultatie van de Beneluxpartners de betrokken plannen had opgesteld. Op de ach
tergrond speelde, zoals Van Boetzelaer wist, dat België bezwaren h ad tegen de uit
breiding van de kolenmijn-concessies op Duits gebied ten faveure van de Nederland
se mijnen. Deze concessies grensden aan die van België en konden, eenmaal in ex
ploitatie genomen, België als kolenproducent aantasten. Ook waren enkele beoogde 
kalimijnen geheel of gedeeltelijk in Belgisch bezit (Solvay-concern). Wat Van 
Boetzelaer niet wist was dat de Belgische bezwaren tegen de Nederlandse claims 
grote indruk hadden gemaakt op het State Department, waardoor daar in maart 1947 
besloten werd dat alleen zeer kleine correcties aan de Duitse westgrens zouden 
worden geaccepteerd door de V.S .. In 19 48 zou Nederland dit standpunt nog nader l e
ren kennen. (13) 
De negatieve berichten van Van Boetzelaer hadden geen invloed op het beleid van 
het kabinet inzake de grenscorrecties en claims. Op 9 januari 1947 besliste h et 
kabinet-Beel dat vastgehouden werd aan alle ingediende eisen. Dat betekende d at 
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in het Memo randum v an de Nederlandse rege ring o ve r het D ·t 
Ul se vraagstuk 1 , kleine geallieerden moesten op verzoek van d e Grote Vier - - ~ . -a ~e 

. . . . - voor e1nd lanua .. 
9

. hun v1.s1.es op en e1sen 1nzake Duitsland ter vcorbereidi - r1 l 4 7 
. . 1 . ng van een vrede s c f t1e over Du1ts and 1nleveren - de grenscorrecti~s en cl . ~ . on eren-

b . "' alms ""amen me t de h etal1ngen werden genoemd als middelen om tot her-:tel d erstel -
. - van e schade · N te komen. Wel werd in dit Memorandurn de nadruk ge l egd d . l n eder land 

· md " . op e econom1sche s1es, o at Nederland z1ch thans tot grenscorrectie conces -
. s wenste te beperke " at1e van Du·i t!; grondgebied zou worden geëist,· indien aan de Ned n · Annex -

ta onvoldoende tegemoet werd gekomen. (14) erlandse des i dera -
Erg consistent is het regeringsbeleid in deze kwestie n · t 

h le gewe est want k voren ad het kabinet juist besloten af te zien van een mog 
1 

... kh ~ . ort te -
k h b. · e lJ e1d o m ae 1 · rac t lJ te zetten. Het door Van Boetzelaer sterk beple't. c a1ms 

d ' 1. . b . . l e Plan om deel t aan e m1. 1.ta1re ezett1.ng van Du1tsland was door het kab' . . enemen 
1net Ul tel.nde l ' ·k pen. Engeland had in 1945 Nederland uitgenodigd aan de milit . 1 J verwar -

nemen, wat mogelijk kon inhouden dat Nederland een strook ba~re bezett1ng deel te 
l ge led b ovend 1 . · Keu en - voor een belangrijk deel overeenkomend met het beo d e l. Jn Aken -

- militair en civiel te beheren. Vanwege de vermoede kost og e grenscorrecti egeb i ed 
. . en, verbonden a d zett1.ng, aarzelde de Nederlandse reger1ng, totdat i n het na ·aa an eze be -

zelaer als A.H.J.L.Fiévez, de KVP-minister van Oorlog op J r 1 9 ~ 6 zowel Van Boet -
. , vragen u, t d Tw l1eten weten dat Nederland in 1947 zou deelnemen aan de bezett· ~ e . eede Kamer 

wilde hiervoor de voor de tropendienst in Indië afgekeurde .
1

1ng. 1 n Dultsland. Fiév~ 
de beslissing hierover in de kabinetsvergadering van 9 dece~ lta1.ren inzet .t en. Toen 
nomen, bleek dat nogal wat ministers bezwaren hadden tegen d er 19 46 .moest worden ge 
Vooral Drees, de PvdA-minister van Sociale Zaken, was tegen ~:e beleldsaankondig ing. 
ten. Ook Fiévez wilde liever alles op de Indië-kaart zetten Bt plan, vanwege de kos 
de bezetting in Duitsland mee te doen. Pogingen van Van Bo~~ ~sloten werd niet aan 
terug te komen naar aanleiding van het vaststellen van het Mze ~er om op deze zaak 
leden schipbreuk. Met de afwijzing van de Britse uitnodiginge~o;and~ over Duitsland 
Denemarken namen wel aan de bezetting in de Engelse zone _ h elg1e, Noorwegen en 
langrijke kaart in het internationale spel opgegeven. Het d e~ft het kabinet een be
landse regering om mogelijk in de toekomst annexaties op t re~gement van de Neder-

e e1.sen als · derlandse wensen werd voldaan, zoals hierboven is aangehaald . n1e t aan de Ne-
worden. (15) Nog om andere reden is het beleid van de regerin, ~as hlerdoor loos ge 
samenhangend te noemen. Het algemene Memorandum over het Dui~ 1.n deze kwestie weinig 
herstel van de Duitse economie in Europees kader. Anderzijds ~e vraagstuk vroeg om 
haar eisenpakket de nadruk op de economische concessies d' degde de regering i n 

' le e Duits den aantasten. Het beleid was tweeslachtig: de regering wenst e economie kon-
te straffen en tegelijk de ruimte te geven om zich te ontpl ~ de vroegere agressor 

. . . ool.en omdat N en de andere buurlanden econom~sch a fhankell.Jk waren van Duit 
1 

' ederland 
beleid zal er niet geloofwaardiger door zijn geworden. Het li sk and. Het Nederlands e 
kabinet, met uitzondering van Van Boetzelaer, nauwelijks heef~ ~ver op dat het 
ternationale kanten van het grenscorrectievraagstuk en de cl . erwogen wat de in -

Aangezien de Grote Vier de kleine geallieerden hadden ~l.tms waren. 
Ul genod . -da toe te lichten ten overstaan van hun vertegenwoordigers d . l.ga hun memoran -

den houden in Londen in januari 1947, is een kleine Nederl~ndl.e ~aartoe zitting zou
wie ook de sede~t 1 januar~ 1947 optredende regeringsadvise s~ celegatie - onder 

. ~ ur lnzake h t stuk, dr.H.M.Hirschfeld - naar Londen gere~sd. De delegatie kon d e Duitse vraag-
kaarten voor Nederland lagen. Het zag er n1et al te best uit. Tenaar e~varen hoe de 
vraagstuk van de grenscorrecties heeft de delegatie in Londen aan:1en van het 
comrnission" aangedrongen, welke suggestie door de Britten is 

0
°p een fact finding 

delegatie al spoedig bemerkte dat de Grote Vier verder weini ve~genomen. Omdat d e 
in de memoranda en verklaringen van de kleine landen, is in ~e~e~nteresseerd waren 
ren van de Grote Vier er vooral op aangedrongen voor de kle ' nderhoud met de he-

lne geaUi d te ·3cheppen actief deel te nemen aan de voorbereiding van ee eer en ruimte 
· . n vredesve d Du1tsland. D1t verzoek werd ook door de Belgen en Luxernburge r r ag me t 

daan. De Beneluxlanden versch ilden weliswaar van mening ove .rhs aan d e Grote Vier ge-
. . r et vraag t k grenscorrect1es, maar hadden paralle ll e econom1sche belangen b '. s u van de 

Duitsland. Sedert januari 1947 hebben de Beneluxlanden same l.J de wederopbouw van 
ngewerkt · d kwes tie om deze belangen door middel v an medezeggenschap in het be ~n e Duitse 

Mogenheden veilig te stellen. Alleen zo kon nog iets worden b . leld van de Grote 
Zoals gezegd hebben de Britten interesse getoond d e Nederla derelkt. (16) 

n se clai t te inspecteren. Van 2 2 april t o t en met 16 me i 1947 heeft een N ms er p lekke 
onder generaal Prain, voorgelicht door een Nederland s team onde;derla~dse delegati e 
minister van Openbare Werken en Wederopbouw, i r.J.A.Ringe r d l eldlng van d e oud-

s, e voorgenomen cor-
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tiegebieden in ogenschouw genomen. He t rapport van deze inspectie tocht wekte de in
druk dat de Britten het in gro te lijnen eens waren met de Nederlandse p lannen, die 
vrijwel ongewijzigd door d e Britten in hun kaart waren ov ergenomen. Ringers heeft de 
Nederlandse regering er echter wel op gewezen, dat hij van de Britse delegatie de waar
schuwing had gekregen niet af te g aan op het vr iendelijke rappor t van de Britten; in 
williging van de Nederlandse verlangens zou i mmers afhankelijk zi jn van algemeen poli 
tieke overwegingen in Londen, die in het kader vanhet reconstructiebeleid van Duitsland 
niet bepaald gunstig waren voor de Nederlandse desiderata. (17) 
Het rapport · Ptain~Ringers is de enigé stap in . de goede rich ting gewees t, die de Neder 
landse regering in de grenscorrectiekwestie eind 19 47 kon aanwijzen. De voor j aarscon
ferentie van de Grote Vier in 1947 heeft het verslag van de v e rtegenwoord i gers v an d e 
Grote Vier over hun Londense zitting niet in behandeling genomen . De verdere ontwikke
lingen in de internationale verhoudingen in 1947 boden weinig uitzich t op een voor
spoedige afwikkeling van het Duitse vraagstuk tussen àe Grote Vier, laat staan dat de 
zeer uiteenlopende wensen van de kleine geallieerden nog in het Duitsland-be l e id kon
den worden verdisconteerd. De V.S. maakten front tegenover de expansiepogingen va n 
de Sovjet-Unie (afkondiging Trumandoctrine, 12 maart 1947); de nieuwe Secretary of 
state, George Marshall, lanceerde op 5 juni 1947 het naar hem genoemde plan tot Ame
rikaanse hulp aan Europa. Nadat het Oost-blok na aarzeling het aanbod tot hulp had 
verworpen, gingen 16 West-Europese staten werken aan de opstelling van een hulpplan. 
Een westelijk blok onder Amerikaanse hegemonie en dollarzegen was in de maak. De Be
neluxlanden, die als één delegatie in het Marshall-hulpoverleg optraden, wis ten te be 
reiken dat het herstel van de Duitse economie als factor van betekenis in het herstel
plan werd erkend . Daarmede was een primair belang van de Beneluxlanden gediend, al zou 
het tot in maart 1948 duren voordat de West-Duitse zones werkelijk in het hulpplan 
mochten meedoen. Van groot belang was echter dat in het machtsspel westelijk Duitsland 
in politiek gewicht ging t oenemen en meer ontzien zou gaan worden, waardoor de kan
sen voor de Nederlandse e~sen navenant kleiner werden. Omdat praktisch geen vooruit
gang was geboekt inzake de Nederlands-Duitse handelsbetrekkingen en de economische 
situatie van Nederland dramatisch verslechterde, heeft Van Boetzelaer geen reden ge
zien het Nederlands eisenpakket officieel op te geven. Dat zou ook een vreemde indruk 
gemaakt hebben na de inspanningen rond de indiening van dit pakket. Vandaar dat Van 
Boetzelaer tegenover de Tweede Kamer in het najaar van 1947 aan het pakket vasthield, 
al achtte hij inwilliging van die eisen alleen mogelijk bij volledige overeenstemming 
tussen de Grote Vier over Duitsland. Die overeenstemming was volgens hem wel moeilijk, 
maar niet onmogelijk geworden. In het licht van de internationale ontwikkelingen wees 
hij evenwel het pleidooi van het Tweede Kamerlid Roolvink (KVP) , die sterk onder de in
druk was geraakt van het rapport-Prain-Ringers, voor verdergaande grenscorrecties v~n 
de hand. Het verwijt van dit Kamerlid bij de behandeling van het buitenlands beleid 
in november 1947 dat de minister zich te weinig had bekommerd om het eisenpakket kon 
de minister opvangen door aan te kondigen dat Nederland - met België en Luxemburg -
bij de Grote Vier een nota over de claims zou indienen.(18) 
op 26 november 1947, een dag na de opening van de Se zitting van de Grote Vier over 
Duitsland in Londen, is ditBeneluxmemorandum in Londen ingediend. Het memorandum vorm
de de weerslag van de sedert januari 1947 ingeslagen weg in het buitenlands beleid van 
de drie landen om door gezamenlijke actie nog iets te redden van de wensen inzake Duits
land. Voor Nederland~etekende dit dat afstand moest worden genomen van het solistisch 
optreden van november 1946 en het beleid inzake Duitsland moest worden afgestemd op de 
wensen van de Beneluxpartners. Om de instemming van de Belgen te verkrijgen heeft Ne
derland derhalve in dit memorandum een opsomming van de territoriale en econpmische 
eisen ach terwege moeten laten. In het kabinet hebben de ministers dr.P.Lieftinck, de 
PvdA-minister van Financiën, en Vos hiertegen geprotesteerd, omdat zij vonden dat de 
claims vanwege de toegenomen financieel-economische moeilijkheden van het land aan be
lang hadden gewonnen. Van Boetzelaer heeft echter deze ministers weten te overtuigen 
van de noodzaak zich als Benelux op dat moment te beperken tot het aangeven van het ka
der, waarbinnen Duitsland in het belang van Europa zich zou mogen ontplooi~u . Het stre
ven naar integratie van Duitsland in Europa zou ook wat in c ontrast hebben gestaan me t 
een opsomming van alle claims, al heeft het kabinet deze tegenstrijdigheid niet onder
kend. De klemtoon in dit memorandum v iel op de noodzaak tot herstel van de economische 
betrekkingen tussen Duitsland en de buurlanden en op de wens van deze landen bij het be
leid van de Grote Vier inzake Duitsland op voor deze buurlanden belangrijke punten be
trokken te worden. Op deze nota is niet gereageerd . De con feren tie van de Vier is een 
groot fiasco geworden. De definitieve deling van Europa en va n Duitsland was onafwend
baar geworden. Nederland moest inzak~ Europa en de Duitse kwestie een nieuwe politiek 
f o rmule r e n. Wat zou er met de c laims moeten gebeuren? 
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Nederland ruilt het pakket van eisen onder druk ., rotendeels 1· n ." { 1948) . 
Regeringsadviseur Hirschfeld schilderde begin januari 1948 aan d h-
t d . . . . e · a nd van de b · · en over e 1nternat1onale ontw1kkel1ngen voor van Boetzelaer . er1cn -

. 1n een nota he t r1o voo r de te volgen Duitsland-politiek. De Beneluxlanden moest . . s c e na -
se kwestie zien te verwerven , waartegen ori ëntatie 00 de weste en lnspraak 1n de Duit -

- r se mogendhede k den aangeboden . Den Haag wist dat Engeland, ~aar aan l e iding van d . n on war -
. . 0 d . . ' e onm1skenbdre bl k vorm1ng 1n ost-Europa, on er 1nstemm1ng van de v .s. een soort w 0 -

· · • · · - · e st-Eurooe b nootschap wilde vormen. Evenzo was bekend, dat de drie west er - es ondge -
. . se mogendheden d m1.slukk1ng van de conferentie van de Grote Vier, gedwongen , •are ' oor d e 

~ n v o oY hun - d dige voorlopige voorzieningen te treffen, waarvoor een confere t· - zones e no -
l n 1e was aangek d . d A s de Beneluxlanden eenmaal bij dit overleg waren betrokken k d on lg · 

, on en de terr ' t . 1 economische eisen worden ingeruild tegen concrete toezeggingen t t 1 or1. a e e n 
o verbeterin h handelsverkeer tussen Duitsland en de Beneluxlanden De aankond· . g van et 

· lgLng t ot Mar h 11 had het voor Nederland volgens Hirschfeld ook minder noodzakeli jk s a - hu l p 
ten houden aan het hele pakket van eisen. (20) gemaak t vast te moe -
Achteraf blijkt dat Hirschfeld vrij aardig de gang van zaken heeft , 
ding tot de westerse alliantie, zoals Bevin die op 22 januari 1948 voorspe l a. Toetre -
aan de Beneluxlanden had voorgesteld, kon worden gekoppeld aan voll:~~e namens P:ankrijk 
de Beneluxlanden aan het voorgenomen overleg v an de drie westerse ge deelnem1. ng van 
land, dat op 23 februari 1948 in Londen zou starten. Hoewel de d .mogendheden o ver Duits-

. . rle moqendh d schillende redenen eerst l1ever geen Beneluxdelegatie in Londen - e en om ver-
de eerste zitting toch in met de t oelating van een dergelijke d wlensten, stemden ze op 

. . e egatie tot d f t1e. Op 26 februar1 1948 verscheen de Beneluxdelegatie onder leid. e con eren -
ambassadeur in Londen, jhr.mr. E.F.M.J.Michiels van Verduynen lng van de Nederland se 
tafel. (21) ' aan de onderhandelings-

De zogeheten zeslanden-conferentie in Londen, die in twee sessie . 
bruari tot 6 maart en van 20 april tot 1 juni 1948 - is van s lS verlope n - 23 fe -

, groot ge · h 
voor de toekomst van Duitsland en voor de afloop van de claims Wlc t geworden 
d . · van de buurl d at de conferent1e sterk onder 1nvloed stond van de communistisch an en. Door-
Tsjechoslowakije (februari 1948) , is ·onder druk van de Amerik e staatsgreep in 

anen en de B 't le aandacht van de conferentie gericht geweest op het behoud v r1 t e n de val-
E . . . 1 . an West-Duitsl d uropa en op de 1nschakel1ng van West-Du1ts and 1n het West-Eu an voor 

ropese ec . 
teem. Dit h ad voor- en nadelen voor de Beneluxlanden . De voordelen w onom1sche s ys-
kanen en de Britten, om de steun van de buurlanden te verwerven v aren dat de Ameri
West-Duitse staat, bereid waren de Beneluxlanden tijdig op de ho oor de opbouw van een 
de drie landen belangrijke beslissingen van de autoriteiten in dogt: te stellen van voor 

ak . - D . h e zones e d 1 m en 1n de controle - met de Grote r1e - op et Roergebied. Ook n ee genoot te 
het eens over de volledige deelneming van Duitsland in het Marsh 1~~s de confere nti e 
delen waren da~ de economische claims (mij nbeheer) in het geheela . hulpoverleg. De na
Amerikaa~s-Britse visie op de noodzaak West-Duitsland staatkund · nlet meer pasten in de 
ten te zetten en dat de territoriale claims nauwelijks nog aan ~~de~ economisch op po-
van Verduynen stelde daarom na de eerste sessie van het Londens onden komen. MieWels 

. . . e overleg a . voor om het pakket van e1sen ~n te ru1len tegen de garantie tot 1 . an Den Haag 
voorwaarden gedurende een aantal jaren van steenkool en staal uiteve~l.ng op gunstige 

Op 5 april 1948 boog het kabinet zich over de vraag wat men Dul.t~land. (22 ) 
rectiesplannen aan ·moest, nu ' het duidelijk was geworden dat de met ~e oude grenscor-
f 1 econom1sch . c waren geveegd en alleen nog kon worden onderhandeld over d e e1sen van ta-
riale eisen. Een aantal ministers, onder wie ook socialistisch: om~ang van de territo-
t ' , Wllde aan d ' 1es vasthouden, hetzij uit een oogpunt van onderhandelingstaktiek . . 1e eerree-
paalde visie op het belang van d ie correcties voor Nederland D ' hetz1 J uit een be -

. rees vond h deel van de correcties waardevol; Vos wees op de noodzaak tot g et nooräelijk 
G 1 rensverbet . . e derse; ir.S.L.Mansholt (Landbouw, PvdA)onderstreepte de landb erlng 1n het 

t. . h d ouwbelangen b . . ree 1es. Beel achtte het om takt1sc e re enen gewenst de correct · . 1 J de car -
t (23 . . . 1es n1et te 1 . en. l Het kab1netsbeslu~t om de correct1es op de tweede sess· aten sch1e-
l d . . 1e van het L d eg uu r te verkopen heeft nauwel1Jks succes opgeleverd. Conform h . on ense over-
geconcipieerde beleid van het State Depart ment wilde de Amerika et al 1n maart 1947 

. anse deleg t· rect1es toestaan, die in Duitsland tot agitatie en polit i eke inst b ' . .a 1e geen eer-
den . De Amerikanen wisten ook dat Bene l ux h ierover zelf verdeeld : 111telt konden lei 
d e Amerikaans-Britse visie dat alleen d ie grenscorrecties konden as. Aldus prevaleerde 
geen be langrijk verlies voor de Duitse economie zouden betekenen word~n overwogen, die 
schaal - gewenst konden zijn o m locale anomalieën te doen verd .. e n dle - op kleine 
t b WlJnen en v b ' e ve r eteren. Deze correc ties zouden van provisorische aard zi . er 1ndingen 

Jn , aangezien de defini -
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tieve grens met Duitsland op een vredesconferentie diende te worden bepaald. Gr o t e 
grenscorrecties, die meer het karakter van schadevergoedi ng zouden hebbe n , moes t en o p 
die vredesconferentie worden besproken. Nederland en Luxemburg, de enig e d eelnemers 
aan het Londense overleg met omvangrijke territoriale eisen wisten slechts t e be r ei 
ken dat over die beperkte grenscorrecties naar de hiervoor g enoemde f o rmu l e op korte 
termijn overleg zou worden gevoerd en dat de besluiten van dat overleg onmiddelli jk 
ten uitvoer zouden worden gelegd. Frankrijk heeft geen gewicht in de schaal g e legd ten 
gunste van -de t!isen van de twee kleine landen·, naarmate in de tweede sessie s teeds 
meer was gebleken dat de Benelux inzake de wederopbouw van Duitsland in po l i t i ek en 
economisch opzicht de Amerikaans-Britse visie steunde. De werkelijke stri jd op het 
Londense overleg ging dan ook over die wederopbouw van - een deel van - Duitsland e n 
over het Roerstatuut, zodat de kwestie van de eisen onvoldoende aan de o rde is ge ko 
men. Op grond van deze onderbelichting van de Nederlandse desiderata liet Mich ie ls 
van Verduynen de regering in Den Haag weten de resultaten van het Londense overleg 
onaanvaardbaar te vinden. Het kabinet-Beel heeft echter besloten toch in te stemmen 
met de conclusies van de conferentie. Aan de wens naar een snelle wederopstanding van 
Duitsland was immers voldaan. Van doorslaggevend belang achtte het kabinet het dat 
door de inschakeling van de Duitse bevolking bij het bestuur v an West-Duitsland pol i
tieke vervreemding en communisme konden worden voorkomen. De veiligheid van Europa vor
derde een stabiel West-Duitsland, al betekende het installeren van een West-Dui t s e r e 
gering, waarvoor de conferentie in Londen de basis had gelegd, het vermoedelij ke e inde 
van de Nederlandse claims inzake Duitsland. Aldus vatte Beel het standpunt van het ka
binet samen. (24) 
Hoewel van de kant van de Tweede Kamer bij gelegenheid van de debatten over het Ver
drag van Brussel van 17 maart 1948, dat de West-Europese Unie tussen Engeland, Frank
rijk en de Beneluxlanden in het leven riep, Van der Goes van Naters (PvdA) en rnr.E.MJ.A. 
sassen(KVP) gevraagd hebben naar het Nederlandse standpunt in het Duitse v~aaystuk, 
heeft Van Boetzelaer geen inlichtingen gegeven over zijn beleid. De regering hield vol
gens hem officieel vast aan de oude memoranda over Duitsland, dus ook aan de oude 
claims, al ga= hij toe dat de aspec~en van het Duitse vraagstuk door de mislukking v an 
de conferentie van de Grote Vier waren veranderd. (25) Nadat eenmaal het zeslandenover
leg was afgesloten, heeft de regering geen verklaring afgelegd tegenover de volksver-
tegenwoordiging over de resultaten van dit overleg, waarin de oude claims toch goed
deels waren opgegeven. Het parlement heeft ook niet om een dergelijke verklaring ge
vraagd. Zelfs ging Van Boetzelaer zo ver dat hij op 1 juli 1948 in de Tweede Kamer, 
toen Roolvink (KVP) bij de behandeling van de goedkeuring.swet inzake de overeenkomst 
tot herstelleveranties uit Duitsland nogmaals aandrong op flinke grenscorrecties, ver
klaaLde vast te houden aan de oude territoriale eisen. Hij wist toen dat het slotcom
muniqué van 6 juni 1948 van het Londense overleg daarvoor geel! enkele ruimte Jiet. ( 26) 

Nederland slikt de bittere pil. 

Dat Van Boetzelaer uitstekend wist dat de kansen voor de Nederlandse territ0riale 
wensen waren verkeken bleek uit zijn betoog in de vergadering van de ministe~raad van 
5 juli 1948, toen een standpunt moest worden bepaald met het oog op het komend overleg 
van de zes landen over de bepaling van de kleine grenscorrecties. Ook nu waren er weer 
ministers die d~ grenscorr~ties onverkort wilden handhaven, zoals de sinds begin 1948 
optredende minister vàn Economische Zaken, dr.J.R.M.van den Brink (KVP). Deze wilde 
zelfs de correcties ten behoeve van de kolenwinning uitgebreid zien. Van Boetzelaer 
heeft het kabinet elke illusie ontnomen. Volgens hem waren de westerse mogendheden vol
ledig gericht op de opbouw v~n een West-Duits~ staat. Het kabinet besloot dat de claims 
naar bevind van zaken konden worden behandeld. (27) Met dit besluit van het kabinet zag 
Van Boetzelaer zijn verzet van september 1946 tegen de grenscorrectieplannen eindeli j k 
gehonoreerd. 
van 22 juli tot 1 september 1948 is in Parijs een conferentie gehouden van zes ambte
lijke delegaties over de bepaling van de grenscorrecties naar de richtlijnen v a n het 
zeslandenoverleg van Londen. De Nederlandse delegatie stond onder leiding van Ringers, 
die er aanvankelijk weinig voor voelde voor een verloren zaak te gaan '.'ech ten. Hi j 
heeft zich echter door Van Bo~tzelaer laten overhalen. Wat Ringers vreesde en v an 
Boetzelaer voorspeld had gebeurde in Parijs. De P~erikanen - en in hun ki~lzng de Brit
ten - veegden alle voorstellen van tafel die ook maar enig economisch belang konde n 
vertcgenwocrdigen voor Duitsland (kolen, olie, landbouw). Zelfs het met klem naar vo
ren gebracht Nederlandse voorstel over de Eems-Dollardkwestie (het waddene i -
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land Berkurn had men al wijselijk uit de claims weggelaten) waa b ' . 
. · · • r ~ J geen aanw· · baar Du~ts econom~sch belang ~n het geding was, werd v e rwo...-pen Me . ~J s -

'k · · 'd · d - · n w~lde aan Ame r~ aans-Br~tse z~J e n~et ver er gaan dan vas t te leagen dat h t -
" e grensverlo · 

dat gebied op een vredesconferentie definitief moest '"'o r den be l d op ~n 
· . paa · Aldus k-Nederland slechts twee correct~es van en1.ge omvang bij zevena a (El reeg 

r ten l en S . tt rd (Tudderen) en een aantal van zeer kleine omvang toegewezen t t 1 2 ~ a 
, o aa 70 km t 

10. 0 00 Duitsers. OOk Luxemburg zag zi jn claims teruggebracht rot . me 
ties. Alleen flelgië kreeg de bescheiden claims · vrijw.el. volledig g~r~nge P~opor
rijk wist als grote mogendheid de Saarkwestie bui ten de discus ge onoreera. Frank -

s ~es te houdc 
dat met een breed gebaar genoegen kon worden genomen met enkele kl . -n, zo-
De Franse delegatieleider kon de teleurgestelde Ringers dan ook e~ne correcties. 
troosting de Franse diplomatieke stelregel voorhouden: tou"our gemakkel~]k ter 
prétendre, jamais rendre. Nederland had toch het meest wet~n ts ~rendre, tou jours 
tale correctieomvang van 135 km2 met 13.500 Duitse bewoners a~d r~]gen van de to-
d . . . . d ' us de vertege 
~gers van ae Grote Dr~e. R~ngers was woe end en wilde dat Nederland - nwoer -

zou nemen met deze beperking in de Nederlandse claims. Hij schre f geen genoegen 
"Als onze rijke Uncle Samen zijn enigszins verfomfaaide vriend~ . aan Den Haag: 
vriendelijk aankijken als we om een beetje verbetering van onze konn Bull ons on
ontplooiing, ten laste van iemand die ons vijf jaar bestolen h fansen op verdere 

ee t, vrage trekken ons dan terug, dan betekent dat voor hen dat we inderdaad 
0 

n en we 
zijn". Daarentegen hebben Hirschfeld en de ambassadeurs i n Bruss 

1 
Pons r etour 

rijs Den Haag geadviseerd álle claims maar op te geven , omdat he~ ' Londen en Pa -
tiel was. (28) restant te fu-
Het kabinet Drees-Van Schaik, dat na de verkiezingen voor de Tw 
. . . e ede Kam 
JUll. 1948 op brede bas~s (KVP-PvdA-VVD-CHU) was gevormd heeft er van 7 

. ' · er voor g k toegewezen zeer beperkte correct~es te voltrekken, omdat die t h e azen de 
ten het grensverloop verbeterden en te gering van omvang leke oe op talloze pun

n om de Du't den tot agitatie te kunnen geven. Op 22 maart 1949 werd het p t ~ sers re-
h mb 1 · · k 1 ro ocel van p · · dat de conclusies van et a te ~J over eg van de zomer van 

1948 
ar~Js, 

vertegenwoordigers van de zes landen ondertekend. (29) Een da 
1 

vastlegde, door 
· d ' d · g ater werd b' · Tweede Kamer een wetsontwerp ~nge ~en , tene~nde de regering d b ~J de 

ven om voorlopige voorzieningen te treffen voor de verwezenli·~- evoegdheid te ge
correcties. In het debat van 5 en 6 april 1949 in deze Kamer ; l l.ng van de grens
zich zonder veel enthiousiasme accoord te kunnen verklaren met ~ek een meerderheid 
regering. Maenen(KVP) herinnerde er aan dat de KVP altijd lievere Plannen van de 
had gezien; zijn fractie was echter bereid zich neer te leggen bi~r~:e correcties 
van het internationale overleg. G.J.N.M.Ruygers, namens een~ dJ resultaten 

• eer erheid 
fractie van de PvdA, mr.J.J.R.Schmal (CHU) en mr.P.J.Oud (VVD) t van de 
geringsvoorstel eveneens, juist ook vanwege de zeer beperkte 

0 
s eunden het re-

. . . . mvang erv 
derhe~d van de soc~al~sten vond de correct~es onvoldoende eve an. Een min-

. . . . ' nzo Zandt ( s ARP kantte z ~ch b~J monde van Bru~ns Slot tegen het wetsvoorst 1 GP) . De 
· · 1 . e • omdat d eengekomen correct~es te ger~ng waren a s annexat~es, te groot 1 e over-

van de grens en te onbelangrijk tegenover het belang van een go:ds echte correcties 
met Duitsland. "Zoals het nu gaat, krijgen wij in het groot gezi e verstandhouding 
de nadelen en niet de voordelen van annexatie." De CPN bleef b' .ehn, ·· · • alleen 

. ~J et ook · 
1946 ingenomen . stand~unt: çeen meter Du~ts grondgebied Premie D ~n oktober . . . r rees he f 
de technische voordelen van deze correct~es benadrukt om het wet e t vooral 
den. Het schadevergoedingselement was immers geheel verdwenen i svd~orstel te red-

. 949 · n ~t scham 1 tant. Het wetsontwerp werd op 6 apr~l 1 ~n de Tweede Kamer met 
5 

e res-
heid PvdA , CHU, VVD) tegen 24 (ARP, CPN, SGP, minderhe id PvdA, Welt

4 
(KVP, meerder

De Eerste Kamer was in deze kwe stie zo lastig dat bijna een e~)- aangenomen. 
dreigde. De voornaamste aanleiding voor de kritische houding van pol~~~eke crisis 

d 1 . - . . d sonunl.ge re,. . gezinde fracties in de s enaat was at Be g~ e ~ nm~ dels had laten ~~r~ngs -
weten niet ll toegewezen grenscorrecties te zullen voltrekken . Het bezoek van d a e 

· · d · · 1 r.Karl Arnold ( ml.n~ster-president van de deels t aat Noor r ~Jn and-Westfalen in de B . CDU) , 
d e Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken , mr . D.U .Stikker(VVD)r~tse zöne, aan 
z itter van de KVP-fractie in de Eerste Kamer een dag vóór he t deb t' en aan de voor -

a over he t werp in de senaat om het ongenoegen van veel Duitsers over de wetsont-
voorgenome 

kenbaar te maken werd weliswaar door de gehele Eerste Kame r a's n correcties 
. ~ een brut l 

gez~en, maar zal de senatoren toch hebben gewezen op de p roblemen aa staaltje 
Duits e betrekkingen bij realisatie van deze kleine correcties H voor de Nederlands 

. et debat april 1949 in de Eerste Kamer was dan ook spannend . Brongersma (Pv van 20 - 2 1 
mens een deel van zijn fract ie , noemde de verzameling co rrectie dA)~ sprekend na

s een onnozel ach-
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tertuintje" en stelde de regering voor het Be lgi sch voorbee l d t e volgen en geen ge 
bruik te maken van het recht de correcti es te voltrekken. Zi j n op roep aan de r ege 
ring werd herhaald door dr.L.J.C.Beaufort(KVP), Pollerna (C HU ) en rnr.W . C.Wendelaar 
(VVD). De KVP-fractie zou het regeringsvoorstel nog wel steunen , aldus Beaufort , maar 
hijzelf achtte de wijze waarop met het zelfbeschikk i ngsrecht van de bewone rs van de 
correctiegebieden was omgesprongen zo beneden alle peil , da t op zijn stem nie t moes t 
worden gerekend. Eenzelfde verdeeldheid bleek bij de f racties van de PvdA en de CHU 
te heersen." Üp~ien :baa~de vooral Wendelaar, toen hij aankondigde dat zijn gehele 
f ractie zou tegenstemmen. Voor de VVD-minister Stikker, die dit wetsontwerp in de se
naat namens de regering moest verdedigen, moet de aankondiging van part ijgenoot 
Wendelaar onverteerbaar zijn geweest. Stikker stelde dan ook aan he t einde van zijn 
betoog de portefeuillekwestie. Wendelaar draaide daarop volledig bij. De dissiden
ten in de fracties van KVP, PvdA en CHU bleven bij hun mening. Beaufort noemde het 
zwaaien met de portefeuille een teken van innerlijke zwakhe id van de regering in de
ze kwestie. Het wetsontwerp werd daarna met 25-17 aangenomen. Tegen hadden gestemd: 
de ARP en de CPN - beide fracties hadden soortgelijke bezwaren als de f racties i n de 
Tweede Kamer - en telkens twee leden uit de PvdA-, de KVP - en de CHU- fractie . Stikke r 
had er geen bezwaar tegen gehad dat de senaat met 37 tegen 4(CPN) een motie - Algra 
(ARP) aannam, waarbij er bij de regering op werd aangedrongen alles t e doen om de 
Eems-Dollard-zaak opgelost te krijgen op voor Nederland gunstige wijze.- (30 ) 
Op 22 april 1949 verscheen op basis van de hiervoor genoemde wet het grenscorrectie
besluit in het Staatsblad, waarin de te corrigeren gebieden werden o~schreven en be
stuursvoorzieningen werden getroffen. Op 23 april 1949 om 12.00 uur werden de grens
correcties voltrokken. Omdat sedert het Protocol van Parij.s veel agitatie door de 
Duitsers was gevoerd tegen de Nederlandse plannen, is met e.nig militair vertoon -
men hield zelfs enige pantserwagens achter de hand- bezit ·genomen van de grotere 
correctiegebieden, die verder onder de naam "drostambt" door Nederland zijn beheerd. 

Het restant van de grenscorrecties weer ingeleverd (196)). · 

Het beheer ~an de beide drostambten ' en het merendeel van de overige grenscorrecties 
heeft slechts een tijdelijk karakter gehad. Van West-Duitse kant is constante druk 
uitgeoefend öp Nederland om de correcties ongedaan te ma~~n. Uiteindelijk hebben de 
correcties gediend als onderhandelingsobject voor de totstandkoming van het zogehe
ten Algemeen Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland van 8 april 
1960, waarbij in hoofdzaak de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog werden a fgewik
keld zoals de schadevergoeding, de smartegelden en het grensverloop. Over de grens 
in het Eems-Dollard-g€Pied kon geen overeenstemming worden bereikt, al werd een aan
tal praktische regelingen voor het gebied overeengekomen. De grenscorrecties van 
1949 zouden op enkele technische correcties na grotendeels (96 %) onder Duits bestuur 
terugkeren. In het Verdrag werd de inbeslagneming door Nederland van het Duits vi j
andelijk vermogen na 1945 gebillijkt en een kleine vergoeding door Duitsland aan de 
oorlogsslachtoffers vastgelegd . De Tweede en Eerste Kamer waren bij de behandeling 
van de g?edkeuringswet voor dit Verdrag weinig ingenomen met de magere resultaten 
van de onderhandelingen, maar beseften dat de Nederlands-Duitse verhouding te zwaar 
woog om het Verdrag· te verwerpen. Van regeringszi jde is in het debat in de Tweede 
Kamer in februar~ .. 1963 erkend dat de grenscorrecties voor West-Dui tsland eigenlijk 
de enige drijfve~r waien geweest om tot onderhandelingen met Nederland te komen. Dat 
betekende dat de grenscorrecties van 1949 toch nog een hoog rendement hadden opgele
verd. Zoals de woordvoerder van de CHU in de Tweede Kamer het zei:"Wij moeten e r 
niet aan denken wat de inhoud van het Verdrag zou z ijn geweest, als de s timulans van 
de teruggave van deze gebieden had ontbroken, nu het er op lijkt, dat dit het enige 
punt uit het Verdrag was waarvoor de Duitsers belangstell ing hadden." Nadat de goed
keuringswet met ruime meerderheden was aangenomen en in het Staatsblad was versche
nen, keerden op 1 augustus 1963 de drostambten en de meeste correctiegebieden in 
Duitse hand terug. Nederland volgde daarmede het voorbeeld van Frankrijk, België 
en Luxemburg, die al eerder het Saar gebied en de grenscorrecties van 1949 aan West
Duitsland hadden teruggegeven. (31) 

samenvatting. 
De teruggave van de grenscorrecti es in 1963 tegen klinkende Duitse munt vormde het slot 
van een stapsgewijze ontwikkeling in de inperking van een oorspronkelij k groots idee 
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tot vergoeding van de oorlogsschade door middel van aanhechting van Duits g~ d 
b . d d · . - On ge-~e aan Nederlan . De eerste Lnperk~ng, waardoor het begrip annexatie werd . . 
voor dat van grenscorrectie - al bleef de schadeve.:::goedingsgedachte 

0
- . _ Lngeruüd 
aar ~ .. overeLnd geschiedde, toen bleek dat in Nederland geen meerderheid was te vind , - ' 

en \ OO r annexat De tweede inkortinq was een gevolg van de confrontatie in het kabinel-Be 
1 

· . ~e . 
h dn kk · d · · · e me t het .ar e ~g verzet van e m~n~ster van Bu~tenlandse Zaken, Van Boetzel c 

d . . h . . a_r ' op he t. mome t at op korte term~]n een . eslLSSLng moest worden genomen over de Ned 
1 

d n 
. . , . . er an se wensen Het gevonden compromis, waarmede zowel de KVP-ministers - die hoge v h . · 

· . e rwa c t~ngen ha d -den van de economLsche voordelen van ruLme grensco.:::rec ties e n de belan e . 
al katholieke)grensstreken wilden behartigen- genoegen namen als de 

0
g n van.de (veel-

d · d P dA · · · h · 1 · ·k P mat~gLng aan rLngen e v -~nLsters, g1ng em e1gen LJ nog te ve.::: maar h;J· le d . -
' ~ g e Zlch n b · · het kabinetsbesluit. Het parlement heeft het officiële regeringsplan _ eer 1 J 

gevuld met economische claims- gebillijkt. Opmerkelijk is dat ~et k b. correctles aan-
. a ~ net daarna · bereid bleek Van Boetzelaer tP. volgen in diens voorstel om het Ned~rld d ~ . nlet 

te vijzelen teneinde aan de onderhandelingstafel een betPr uitgangspun~ : p~estlge op 
de correcties werkelijk binnen te halen. De deelneming aan de milita · be eb~en om 
Duitsland werd afgewezen. De katholieke ministers wilden alles voor ~~~i _ezett~ng in 
socialistische ministers waren bevreesd voor de kosten. Van Boetzelaer e lnzetten;de 
ben begrepen dat deze weinig consequente houding van het kabinet de 

1 
moet . toen heb-

. · H · · h ft t · · c alms lnter nationaal hadden onderm1Jnd . 1J ee me ZlJn staf daarna alle nad uk -
de samenwerking met België en Luxemburg om inzake Duitsland gezamenli·~ gelegd op 
te bereiken (economisch herstel van Duitsland, inspraak Benelux-lande~)e standpunten 
dat België - dat ook veel minder oorlogsschade had - niets in grens ·• ' wel wetend 

. . . correctie s de Nederlandse plannen pertLnent afwees, zowel u~t 1nternationaal-pol · . zag en 
. . . . . 1 .. k J. tleke overwe gLngen als u1t e1genbelang. Het 1s n1et onmoge 1] dat Van Soetzela -

. " . " . er de Benel k ook heeft w1llen hanteren om de d1ehards 1n het kabinet-Beel te . ux aart 
·- overtuLge onhoudbaarheid van de Nederlandse positie. Dat blijkt met name biJ. d . . n van de 

e 1nd1enin het Benelux-memorandum eind 1947, als het pakket van eisen niet me g van 
. er wordt g V~n Boetzelaer was toen overtuigd dat dit pakket geen schijn van k enoemd. 

de internationale ontwikkelingen, die wezen op de onafwendbare del~s meer maakte door 
en de mogeli)ke totstandkoming van een West-Duitse staat. Qfficeel

1
ng .van Duitsland 

plannen pas teruggenomen - derde inperking - , toen op de zeslande ZlJn de Nederlandse 
· neontere t ' · den begin 1948 bleek dat de Amerikanen en de Britten rneer rbezorgd w n ~e 1n Lon-

. h h d . aren voor d t komst van West-Du1tsland dan voor et e en van de kle1ne gealliee d e oe-
. d · W · ren. Het ui tz· h op een normale handelsrelat1e met e ·nLeuwe est-Du1tse staat waa 1c t 

' rvoor dez tie ook de fundamenten legde, moet het voor Nederland·mogelijk hebb e c onferen-
te doen van het merendeel van het pakket van eisen. Dat men van re en.gemaakt afstand 
was dat de binnenlandse politiek in 1948 , zo vlak voor de verkiezigerlngswege bevreesd 

. . ngen voor d T de Kamer, nog niet toe was aan deze 1nperk1ng van de vooral door d K e wee -
steunde regeringsplannen uit 1946, moge blijken uit de geheimzinnieh ~ krachtig ge
ring omtrent de resultaten van het Londense overleg betrachtte Vag Be1d die de rege -

. . . • n oetzela slotte smaakte het genoegen te z1en dat hetgeen h1J al in september 
1946 

er ten-
- alleen echte grenscorrecties - het uitgangspunt in 1948 werd voor d b h~d bepleit 

e ew1 11 · · van de westerse mogendheden in de eisen van d e buurlanden. De r ealisat · lglng 
correctie s in 1949 door Nederland had een meer politiek-prestigieus k 1e van de grens 

arakter· h devergoedingseleme_n1: waf? er geheel aan ontvallen. Gelukkig hebben de W : et s cha-
veel voor over gehad deze gebiedjes weer terug te kri j gen, zodat het ~st-Dultsers e r 

. . . . t t tk . . elndeffect v d correct1es door u1tru1l tegen Du1 se egemoe om1ngen 1n het Algemee V a n e 
. n erdrag gunst1g was . van 1960 

Zet men de inperkingen in de annexatie- en grenscorrectieplannen van N d 
d • . e erland 0 een rij dan blijkt dat interne druk bij e eers-e twee 1nperking-n h t P 

h "' e zwaarst eeft gewogen en dat externe pruk de derde inperking heeft afgedwong 
t en. De mogel· . , ex erne druk is door van Boetzelaer wel gehanteerd om de tweede inperkln 1 ]Kt 

vorderen.Omdat de minister van Buitenlandse Zaken stond tegenover ee ? .te be -
, 1 . n welnJ.g vast nes aten en consequent opererend kabLnet gelukte het hem zijn doel gr . . -

. ' ensw1J zigin van beperkte omvang, te bere1ken. Gegeven de twee zaken die eind 1946 . gen 
van cruciale betekenis waren, de grenscorrecties en Indië zou men k ln Neder land 
d t ' unnen stelle a achteraf gezien die zaak het best kon worden opgelost, die niet . n 
1 · t · k l n de part · · l 1e e sfeer is getrokken: de grenscorrecties. Deze zaak kon namel · . k . . l]po-

. · . L] tl-d· de part1]loze Van Boetzelaer aan de hand van J.nternationale ontwikk 
1

. J lg door 
bijgesteld, zodat het primaire belang- in deze kwestie he t herstele lngen worden 
kingen met (West-)Duitsland - niet werd geschaad door ee~ al te v t~an de betrek
tiek i n een verloren zaak. as oudende poli-

I 
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Aantekeningen: 

1. Voor dit artikel kon worden gebruik gemaakt van de notulen van d~ Mi~isterraad , 

van archivalia van het ministerie van Buitenlandse Zaken en van de notul en van de 
bes loten zitting van de Staten-Gene raal, oktober 1946 . I}; ben de departementen va~ 
Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken, zomede de griffies van Eerste en Tweede Ka 
mer erkentelijk voor de medewerking bij dit onderzo e k. Ik dank mr.C.G.W.Baron 
van Boetzelaer van Oosterhout, oud-minister van Buitenlandse Zaken, voo r het 
toegest"ane 'onde.rhoud over zijn bel-eid in d~ jaren 1946-1948 en prof.dr . A.L. 
Kersten voor diens constructieve commentaar. 

2. L.de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dee l 9 I (Lon 
den), 's-Gravenhage 1979, wet.ed., p.666-669. Het betrokken artikel van E.N. van 
Kleffens, If the Nazis flood Holland,in:Foreign Affairs, 22 (1944) ,p. 543-55l ; de no 
ta van de Nederlandse regering uit 1944 is als Bijlage A bi j het Memorandum betr . 
verlangens van territoriale en economische aard t.a.v.Duitsland, Handeli ngen Twee 
de Kamer, Bijlagen 1946-1947,nr.325, verschenen. Zie verder: F.J.F.M.Duynstee, J . 
Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees 1945-1946, Assen-Amsterdam 1977,p.703 - 7 13 . 
J.G.Kikkert, Annexatie en correctie, De Nederlandse "drang naar he t Oosten" i n 1945 , 
in:Intermediair, 11(1975)nr.49,p.27-31 en J.Woltring, Landhonger à la carte. De Ne 
derlandse annexatieverlangens in 1945,in:Onze jaren 45-70, p.87-90. Voor de ver 
wachtingen in de illegale pers over annexatie:H.M.van Randwijk, Duitsland, de Duit
sers en de annexatie,in:Visioen en werkelijkheid, Den Haag 1963,p.56-97. 

3. Het rapport-Vcrrink berust in het archief-Buitenlandse Zaken (BuZa) ,912-1 3 , grens 
correcties Nederland-Duitsland. Het standpunt van de regering inzake publicatie: 
van Boetzelaer, Memorie van Antwoord, Begroting BuZa 1947, d.d.29 november 1946 , 
p.19 I. In de ministerraad (MR) is op 27 mei 1946 het voorstel om Emden met om
geving in te lijven verworpen met 6 tegen 5; op 17 juni 1946 werd annexatie van 
Oost-Friesland zonder Emden met 8 tegen 5 verworpen. De Raad aanvaardde daarop 
de verlegging van de grens in het Eems-Dollard-gebied. 

4. MR 15 juli 1946,pt.8;MR 19 juli 1946, pt.3. Op verzoek van Fiévez(Oorlog,KVP) wa~ 

t~r verkrijging van militaire oefenterreinen de grens nog enkele kilomet~rs meer 
naar het Oosten verschoven (tussen Bentheim en het Boertangerveen). Mr.C.G.W.H. 
Baron van Boetzelaer van Oosterhout is in 1892 in Amersfoort geboren. Studeerde 
rechten in Amsterdam en Utrecht. werddplomaat in 1923. was in periode 1940-1 946 
verbonden aan het gezantschap in Washington. Werd in 1946 directeur po litieke za
ken in Den Haag, de belangrijkste post op Buitenlandse Zaken. Na zijn ministers
periode werd Van Boetzelaer ambassadeur in Parijs tot zijn pensioen. 

5. MR 9 sept.1946,.pt.5. Zie James F.Byrnes, SpeaK~ng trankly, New York-London 1947, 
p.188-194; J.Gimbel, Byrnes' Stuttgarter Rede und die amerikanische Nachkriegs
politik in Deutschland,in:Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 20(1972)p.39-6 2. 

6. MR 16 septemoer 1946, pt.S. De verstoring van het economisch stelsel in West-Euro
pa, waardoor alleen bilateraal handelsverkeer mogelijk was, dwong volgens minister 
Huysmans tot het omzien naar vergroting van het guldensgebied. Hij dacht bijvoor
beeld aan koppeling van een deel van het Rijn-Roergebied aan Nederland, zodat Ne
derland dan dit gebied van levensmiddelen zou kunnen voorzien in ruil voor kolen 
e.d .. De Duitsers werd op dat moment niet toegestaan Nederlandse waar te kopen . Ook 
een militairè bezetting van een deel v an Duitsland zou een groter guldensgebied 
hebben doen ontstaan. Deide plannen z ijn niet doorgegaan. Huysmans was bij nader 
inzien bevreesd voor de repercussies op langere termijn. 

7. MR 30 sept.1946, pt.S. Overigens werd d e ministerraad in september 1946 overstroomd 
met pleidooien van diverse comité's - provinciale, gemeentelijke (Rotterdam), par
ticuliere - ten gunste van ruime annexatie. 

B. Op verzoek van wijlen prof.mr.F. J.F .M.Duynstee zijn de notulen van de besloten zit
ting van de kamers in oktober 1946, nadat de beide kamers hierover in comité-gene
raal in enkele minuten hadden besl ist, voor inzage vrijgegeven in 1980. Deze notu
len zijn niet i~ het nummeringssys teem van de Handelingen opgenomen, zodat geen 
vindplaats voor de afzonderlijke kamerleden is opgegeven. De notulen berusten op de 
griffies van d~ kamers (microfich e;typoscript). 

9. In de ~MR van 28 okt.1946, na de besloten zitting van de Tweede Kamer, werd het ver
zoek van de KVP tot uitbreiding va n d e grenscorrecties besproken. De Raad beslistt:! 
dat vastgehouden werd aan de voorgestelde omvang. Derhalve kreeg de Eerste Kamer op 
29 okt.1 946 hetzelfde verhaal van Van Boetzelaer te hor en . 

10 . Deze brief in BuZa, 912-13, grenscorrecties. 



11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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Memorandum betr.verlangens van t e rritoriale en economisch e a ard ten aanzi en van 
Duitsland, HTK (Handelingen Tweede Kamer) 194G-1 947, Bi jla<Jen, n r.35 2 , nr.l, aan 
geboden bij brief van 5 nov.1946.Radioredevoering in (RVD-uitgave ) Commentaar, 11 
nov.1946, p.5. . 

Archief BuZa, 912-13, grenscorrecties. De Duitsers vreesden ook een Nederl andse in 
dustrialisatie op basis van hun kolen. Schumacher werd door de Nederlandse regerirg 
een openbaar optreden op een PvdA-bijeenkomst in Nederland verboden. Sch ilthui s e n 
V.d.Goe.s . (BvdA). over de protesten,. zie TK 4 dec.1946, p. 6 64 I en 665. Hierove r ook 
Roolvink (KVP) en De Groot {CPN), idem p.668 I en 686;en minister,idem,o. 689 . De 
uitlating van minister over reacties buitenland, in EK, 20 mrt .1947, p .s s

4 
I. 

Verslag in MR 25 nov.1946, pt.4. Verdere gegevens ontleend aan archief BuZa, am
bassade Brussel, dossier VI 2 c 1, GA. Aanvankelijk leefde te Brussel ze lfs de 
veronderstelling dat Nederland geheel Aken zou claimen. Zie de berichten i n dit 
BuZa-dossier van 7 en 19 nov.1946. Voor het Belgisch verzet en het Nedl.memorandum 
ook:Foreign Relations United States (F~US), 1946 II, Washington 1970 , p.992 ~ 993 
en p.1016-1020. Uit FRUS 1947 II, Washlngton 1972, p.209-211, blijkt dat vooral 
leden van Belgisch parlement geklaagd hebben over Nederlandse claims en dat d e 
Britse visie, eerst welwillend,gewijzigd was. Het State Department komt dan met het 
oog op voorjaarsconferentie Grote Vier van 1947 tot de hier weergegeven formule. 
Memorandum van de Nederlandse regering nopens het door de geallieerde mogendhed~n 
t.a.v.Duitsland te voeren beleid, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr.383, aangeb~den op 
14 jan.1947. Er is nog een derde Memorandum gep~oduc~erd, met een nadere preci
sering van de voorstellen van 5 november 1946, lngedlend op 25 januari 

19 47
_ Dit 

stuk is niet opgenomen in de bijlagen von de Handelingen, _maar wel ter inzage aan
geboden aan de leden van de Staten-Gener~al. Het stuk ls ln Buza 9 12-13 te vinden. 
Duynstee-Bosmans, a.w., p.700-?0 3 ; _MR 6 Jan. 1947 • pt. 1 A. België had twee divisies 
in de Bezirke Aken en Keulen, terwl]l Noorwegen en Denemarken ieder met 5000 man 
in Noord-Duitsland deelnamen aan de m~litaire bezetting. Engeland, dat grote finan
ciële problemen had, drong op deeln~mlng aan deze be~etting aan. Voor de toezeg
gingen aan Nederlandse zijde: Mernorles van _Antw., _Bult.Zaken en Oorlog, Rijksbegro
ting 1947, resp.29 en 21 nov.1946, (Bezettlng) Dultsland, HTK 1946-1947 Bijlagen. 
Behandeling MR 9 en 23 dec.1946, ptn.4. Huysmans (EZ) en Lieftinck (FI)wezen bezet
ting af uit vrees voor verslechtering verhoudi~g met Duitsland. Van Boetzelaer 
heeft bij brief van 31 dec.1946 getracht beslult MR terug te draaien. In MR 6 jan. 
1947, pt.1 A, werd besloten deze zaak als afgedaan te beschouwen. Pas in de Mem.v. 
Antw. van 13 nov.1947 gaf Van Boetze~aer _ tege~over Tweede Kamer uiteenzetting over 
besluit van regering niet aan bezettlng ln Dultsland deel te nemen. 
Gegevens ontleend Man verslag delegatieleider jhr.H.L.F.K.Van Vredenburch(d ' 1 

) . 28 . 19 1r.po . zaken)van ontvangst door de (plv. V~er op_ ]an. 47 van Nedl.delegatie (verder: 
Hirschfeld en de diplomaat A.Th.Lamplng) ~ ln BuZa-archief, GS 912-230. Deze drie 
delegatieleden hadden, als leden van de lnterd~partementalP. werkgroep die het Me
morandum over Duitsland {aantek.14) moest ontwerpen, het beleid inzake Duitsland 
goeddeels uitgetekend. De wens van de G~ote Vler . ~aar bouwstenen voor een vredes
conferentie was geboren op de conferentle te_ParlJS over de verdragen met Italië 
en de As-satellieten {aug.l946). Daarnaast llep een ouder verzoek naar de wensen 
de kleine geallieerden ~ver het grensverloop met Duitsland t.b.v. de Grote Vier
conferenties' over~Duitsland 1945-1916; Voor d~ Beneluxsamenwerking, zie A.E. 
Kersten, Maken drie kleinen een grote. De pol ltleke lnvloed van de Benelux 1945-
1955, Bussum 1982, spec.p.7-9. Voor het Dultslandbeleid in het kader van het Ne-
derlands buitenlands beleid na de oorlog:H.A.Schaper, Van afzijdigheid b d-

. 1 . h · naar on genootschappelijkheid, het Nederlandse vel lg eldsbeleid in de jaren 1945-1948, 
in:Internat . Spectator 32(1978)p.324- 336, en 1dem, Het. Nederlandse veiligheidsbe
leid 1945-1950,in:Herrijzend Nederland, 's-Gravenh age 1981, p.l02-124. Voor een 
verslag van de zitting van de vier plaatsvervangende ministers van Buitenlandse 
Zaken van de Grote Vier in Londen v an 14 ]an.tot 25 febr . 1947, FRUS 1947 II 1 
-112. Het uiteindelijke rapport is niet op de zitting van de Grote Vier in ~~~kou 
(10 mrt.-4 april 1947) in behandeling genomen, omdat de USSR be zwaren had. Het the
ma grenskwesties zou namelijk ook ~e de-facto-Oder-Neisse-grens hebben aangesneden, 
wat de Sovj ets niet wllden. Voor llteratuur over de Dultse kwestie en de Koude 
Oorlog mogen verwezen worden naar: Wolfgang Marienfeld, Konterenzen über Deutsch
land, Hannover 1963; Daniel Yergin, The Origins of the Cold War and t he National 
Security State, New York 1977; Wilfr ied Loth, Die Teilung der Welt 

194 1
_

1955
, 

München 1980; Norhert Wigqershaus, Von Potsdam zum Pleven-Plan. Deutsch land in 
der internationalen Konfront~t~on 1 945-1950 ,in:Rolan~ G. Foer~t er u . a ., Anfänge 
westdeutscher Sicherheitspo lltlk 1945-1 956 ,Band I, Munchen -Wlen 1982 , p . 1-1 18. 
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17. Rapport-Ringers, met b ijlagen , ingezonden op 3 d ec.1947 aan de Tweede Kamer , 
betr.de inspectietocht van de Nederlands-Britse delegatie aan de Nederla~ds
Duitse grens. Dit r apport bevi ndt zich i n he t archief van de g rif f ie van èe 
Tweede Kamer. Door de toezegging tegenover de Tweede Kamer dat het rapport
Ringers aan de Kamer ter inzage zou wo rden gegeven, hoopte de minister ook t e 
voorkomen dat hij tegemoet moes~ komen aan he t d ringend verzoek van een aan
tal k·ame;;lede.n e~n parlementaire missie naar West-Duitsland uit te zende n o m 
de vraagstukken rondom Duitsland met eigen ogen te kunnen zien . De Kamer b leff 
aandringen; de minister zag dat weer als wantrouwen jegens zijn departement. 
Dr.Ir.J.A.Ringers, 1885-1965. Civiel ingenieur. Na een loopbaan in I ndi ë en 
bij de Directie Zuiderzeewerken, dir.gen.Rijkswaterstaat. Onder de oorlogs ja
ren Alg.Gemachtigde voor Wederopbouw en Bouwnij verheid. Was actief in ve r zet 
en was gevangene van de Duitsers (194 3-1945). Was (partij loz e ) minister van 
Openbare Werken (en Wederopbouw) in kabinetten Schermerhorn-Drees en Beel 
tot 16 nov.1946. Trad af wegens onenigheid over het te volgen Indië-beleid , 
dat hem te ver ging. Was vervolgens waterbouwkundig adviseur. Ad v iseerde op 
verzoek van Britse autoriteiten inzake overstromingen van de Trent(Norfolk ) 
begin april 1947. Adviseerde Nederlandse regering inzake de g renscorrecties 
(april-mei 1947;juli-aug.1948);watersnood in 1953. Adviseerde B.P . M.~Shell. 

18.Mem.v.Antw., hfdst.III, Rijksbegroting 1948, 13 nov.1947,p.1 4 ; Roolvink, 
TK 18 nov.1947, p.370 I;min., TK 20 nov.1 947,p.440 I.Roolvink vroeg om ver
breding van het gebied in de richting van Emmerik, conform het verzoek van 
het College van G.S. van Gelderland(men wilde een Rijnhaven extra ) . 

19.Dit Memorandum in archief van de griffie van de Tweede Kamer; het stuk is 
de Kamer aangeboden(brief d.d.26 nov.1947,nr.646), maar niet afgedrukt in de 
Handelingen. Zie de notulen MR 24 nov.1947 voor houding Lieftinck en Vos. 

Voor het Memorandum ook:FRUS 1947 II, Washington 1972, p.774-778. 
20.Nota-Hirschfeld, d.d.6 jan.1948, archief BuZa, GS 912-230. 

Dr.H.M.Hirschfeld, 1899-1961 , econoom. Werkte bij diverse bankmaatschap
pijen. In 1931 dir.gen. voor Handel en Nijverheid, min.Econ.Zaken;was van 
1940-1947 secretaris-generaal van Econ.Zaken;in de periode 1947-1952 re
geringsadviseur achtereenvolgens en soms gelijktijdig voor Duitse Zaken, 
Indië(financiële zaken) en de Marshall-hulp. 

21.Zie de stukken in archief BuZa 9 12-230 Duitsland I; Schaper, Van afzijdigheid 
enz., a.w.;de stukken betr.de handelingen van de Londense conferentie, zie 
FRUS 1948 II, Washington 1973,p.l-702. 

22.Voor de conferentienotulen:zie FRUS, 1948 II, a.w., alsook he t verslag van 
Michiels van Verduynen(13 mrt . '48)prchief BuZa, 912-230 . De V.S. en Frankrijk 
waren ter conferentie vertegenwoordigd door hun ambassadeurs in Londen resp. 
L.W.Douglas en R.Massigli; Engeland door de Permanent Under-secretary of Sta
te for the German section, Sir William Strang. De Beneluxdelegatie bestond uit 
Hirschfeld(Nedl.) ,de Belg.ambass.in Londen De Thieusies, De Gruben(Dir.Pol.Za
ken België), de Lux.gezant in Londen Clasen en Wehrer (Lux.chef milit.missie 
in Berlijn); Michiels van Verduynen was verzocht de delegatie te le iden . 

23.MR 5 april . 1948, pt.4 .• 

24.MR 24 mei i948, pt.4, tussentijdse rapportage Michiels v an Verduynen in minis 
terraad; ook diens verslag van tweede sessie Londense overleg, d.d. 7 juni ' 48 , 
in archief BuZa 912-230. De communiqués van de twee sessies van het Londense 
zeslandenoverleg z~n onder meer te vinden in S.I.P.van Campen, The Quest for 
Security, TheHague 1958, p.252-259. 

25.Zie de delen van de interpellatie-Van der Goes van Naters omtrent voorstellen 
en onderhandelingen sedert de aanvang van 1948, waarbij Ne derland rech tstreeks 
of zijdelings was betrokken, die op de Duitse kwestie betrekking hebben , TK 18 
maart 1948, p.1559; antw.Van Boetzelaer, idem, p.1662 II-1663. Deze interpella
tie viel samen met de debatten over de regeringsverklaring van 17 maart 19 48 
over de a fs luiting van he t Verdrag van Brussel. Sassen (KVP ) vroeg om verdui 
delijking van het Nedl.standpunt b . g.v .de behandeling van het wetsontwe r p 
tot goedkeuring van het Verdrag van Brusse l, TK 22 april 1948,p.1634 II ; zie 
het zeer ontwijkende antwoord van de minister, TK 23 april 1948 ,p. 1642 I en 
conclusie van Sasse n dat de minister voluit vasthoudt aan de lijn van de ou-
de memoranda, idem, p.1644 I. Daarop de minister: i n Londen ·..;ordt al l es be han 
de l d , idem, p . 1646 I. Een soor t kat-en- muis- spel . 
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26.Behandeling van wetsontwerp tot goedkeuring van de overeenkomst b 
. etreffende de van Du~tsland te ontvangen herstelbetaling en, nr. 8 25, in d e TK 

1 
. . 

1948 ,p.2063 I(Roolvink) en p.2067 I (Van Boètzelaer). Het slotc ' . J~l~ 
h d 11 • • ommun~que van et Lon ense overleg sprak van certa~n m~nor provisional territ . - ,. 

t 11 D kl . d . . or~al a aJu s t-men s. e ver ar~ng van e m~n~ster dat de regering haar oude t 
gehandhaafd en· zou handhaven is I 'in het U.cht van de beslui t en s andpunt ha d 

van de ministe rraad omtrent conclusies Londense overleg, hoogst opmerkelijk. 
27.MR 5 en 12 juli 1948, ptn.4. 
28.0ntleend aan inleiding van het Verslag-Ringers van het ambt 

1
. 'k 

Parijs, d.d. 19 okt.1948, doss.BuZa GS 912-232 waarin ook de ~bJ ~verleg in 
' e er~chten de ambassadeurs en de nota-Hirschfeld van 8 okt.1948. Het ra van 

landencommissie inzake correcties in de westgrens van Duitsl~p~rt v~ de zes-
1948 II, a.w., p.682-693. België kreeg 40 km2 en Luxembur 

8 
~ ko~k Ln:FRUS 

Luxemburg kreeg niet de gevraagde ruimte om in de grensri~ie; d m toegewezen. 
te bouwen; Frankrijk kreeg het dorp Kehl niet toegewezen. e Our een dam 

29.Voor het Protocol van Parijs, zie Van Campen, a.w., p.27s-
276 Washington 1974, p.436-448. en FRUS 1949 II, 

30.Zie wetsontwerp nr.1176. Bevoegdheid tot het treffen van v . . 
oorz~en~ngen . de verwezenlijking van bepaalde correcties in de Nedl -Du ' t ~.v.m. 

· ~ se grens HTK 1948 1949, Bijlagen;debatten TK 5-6 april 1949, p.1392 II -14
17 

' -
en EK 20-21 april 1949, p.497-528. De wet is vastgesteld op 21 april 1949 Stbl 

1949 werd het grenscorrectiebesluit (J.181) uitgevaardi~d d .J· 180. Op 22 april 
door de grenscorrectiewet van 26 sept.1951 (Stbl.nr. 434 ). 'Dat later is vervan~ 
ren door een demarcatiecommissie, onder leiding van de Brite g~enscorrecties wa
werking treding van het Protocol van Parijs precies bepaald h~ltmore, na de in 
de plaatsing van het grenscorrectievraagstuk in het total en o~schre_ven. Voor 
Duitsland, zie Nota over het Duitse vraagstuk, d.d. 19 ju~ir~qer~ngsbeleid inzake 
door Stikker), in HTK 1948-1949 Bijlagen, nr.1306. Voor e 94 9 (o~dertekend 
op de Nederlandse grenscorrecties in 1949:Eberhard Menz len ~~tvoer~ge Duitse kijk 
gelungen über deutsche Gebietsabtretungen 1945-1949 in·Ee ' D~e vertraglichen Re-

' · uropa Ar h · p.2223-2230 en, idem, Die deutsche Westgrenze nach dem Z . c ~v,20.Juni 1949, 
Die holländischen Gebietsansprüche an Deutschland ;n·E we~ten Weltkrieg,1.Teil, 

' • . uropa Ar h' 1949, p.2499-2510. Voor de ontwikkelingsgang van het Ned 
1 

c ~v, S.Oktober 
sen na 1945: J.Woltring, Van plan tot plannetje en minder andse pakket van e i

er. De regel · derlandse grenscorrecties,in:Onze Jaren 45-70, p.1078-
1080

_ lng van de Ne-

31.Zie het wetsontwerp tot goedkeuring van het op 8 april 
1960 

. 
Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland gesloten Algem ~n Den Haag tussen 
op 2 febr. 1961, gedrukte stukken 1960-1963 nr. 6250 beheedn Vlerdrag' ingediend 

. . . , an e d i TK bruar1 1963 (u1tslag 84-23) en 1n de EK 2 en 7 mei 1963 ( . n 19-21 fe-
198 d.d.9 mei 1963. Aan de orde waren ook:uitlegging van ~~tslag 43-18), Stbl. 
van 1868(Rijnscheepvaart) en een oorlogsgravenovereenko te Akte van Mannheim 
Van Houten gaf op 20 febr.1963, p.716, in de TK toe datm~ ·Staatssecretaris 
de Duitsers de enige drijfveer waren geweest. Het CHU-c ' te grenscorrecties voor 

6 8 ' . 1 aat van D. TK 19 febr. !9 3, p.6 4 II. Neder l and was volgens Van Hout lepenhorst, 
en door de t door de andere westerse landen van de correcties van 1949 _ eruggave 

1 . d en door h t aanta betrokken Du~tsers ge wongen om de correcties los te e grote 
Beek-Wyler (bij Nijmegen) een klein stukje Duits gebied met ~aten: Doordat bij 
bij Nederland bleef, is daarover in de Duitse Bondsdag 

0 5 
3 . Du~tse burgers 

In Algemeen Verdrag (Tractatenblad jrg.l960, nr.67) werdp me 1 1961 geklaagd. 
. . ~~ art 4 b het Verdrag bekracht1g~ng behoefde;het Verdrag zou in werki · epaald dat 

na uitwisseling van de ~~ten ~an bekrachtiging. De Grondwetn;etreden e e n maand 
1953 - de staatsrechtel~Jke e~s voor bek rachtiging:goedkeuri paalt - sede rt 
Generaal. ng door de Sta t e n-
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Een nutteloze noodwet 

Een studie naar de grondwettigheid en de noodzaak van de Noodwet 
Indonesië 1948 door mr. Th.C. de Graaf, voormalig medewerker aan het 
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. 

1. Inleiding 

In oktober van het Kroningsjaar 1948 werd door de toenmalige minister 
van Overzeescha Gebiedsdelen, Mr. E.l1.J.A. Sassen, een wetsontwerp bij 
de Tweede Kamer der StatenÏyeneraal ingediend, dat als titel meekreeg: 
Ontwerp-Noodwet Indonesië. De situatie in de voormalige kolonie kreeg in 
de tweede helft van dit jaar een gespannen karakter. Herhaaldelijk en in 
toenemende mate kwam het tot schermutselingen tussen Nederlandse over
heidstroepen en de nationalistische strijders van de Republiek Indonesië, 
de facto het gezag op Java en Sumatra uitoefenend, conform het Linggadjati
accoord van november 1946. 
Infiltraties en overschrijdingen van eerder getrokken demarcatielijnen 
van republikeinse zijde waren aan de de orde van de dag. Nederlandse 
militaire oommandanten ter pla·atse en de landvoogd, Dr. H.J. vàn Mook, 
drongen telkenmale aan op snelle, effectieve en harde actie tegen 2~e 
T.N.I., de republikeinse guerillamacht, en de regering te Djokja. 
De Nederlandse regering, in augustus 1948 geformeerd o.g.v. een 
coalitie tuss~a,n ~.P, PvdA, .CHU en VVD zocht met alle middelen naar 
een vreedzame weg naar souvereiniteitsoverdracht, echter met behoud van 
doelstellingen als de vestiging van een parlementaire democratie op 
federatieve grondslag en een overkoepelende band met het voormalige 
moederland in de vorm van een Unie, aan het hoofd waarvan de Nederland
se Koningin zou staan. 
De regering poogde, door middel van diverse onderhandelingen, de Repu
bliek in te passen in deze federale staatsvorm, die door vertegenwoor
digers van die streken en groeperingen in Indonesië die een zeker ver
trouwen in Nederland stelden, werd voorgestaan. Overleg met deze zg. 
'federalisten' leverde in oktober 1948 een conceptregeling voor het be
wind in Indonesië gedurende de overgangsperiode tot aan de souvereini
teitsoverdracht. De Republiek zou, zo was het streven, zich gedurende 
deze overgangsperiode, moeten onderwerpen aan een interimgezag, waar 
Nederland e~.r)S.g_. invloe....Q._i..tLZQ_U blijw..n.-u.i,tQ.~?_fenen. 

-JDe Noodwet-Indonesië was bedoeld als een belangrijke schakel in dit 
gehele proces. Hoewel de Grondwet, zoals gewijzigd in de zomer van 1948, 
in het veertiende hoofdstuk voorzieningen voor de overgangsbestuur in 
Indonesië door de formele wetgever (Kroon en Staten Generaal) leek te 
reserveren, gaf de Noodwet, in ontwerp, juist de Kroon de bevoegdheid 
tot het treffen van nadere maatregelen. Het kabinet leek op deze wijze 
een 'snel en eff~ctief handelen in Indonesië te willen verzekeren, zon
der telkenmale de vertragende factor van het wetgevingsproces. Men kan 
zich afvragen of dit onderwerp, dat aangenomen en afgekondigd bekend 
werd als de Noodwet Indonesië de toets der grondwettigheid kan doorstaan 
en zo nee, of het dan te beschouwen was als staatsnoodrecht, noodzake
lijk geworden door de verregaande ontregeling in Indonesië. 

'" ~ - Tfi OiidërS.ta-äiicfè wàrdt de parlemerit.ai~ gëséhi ëdëïu.s- väïï-àë- NöOawet-·----
Indonesië weergegeven en wordt nader ingegaan op de staatsrechtelijke 
status van deze wet, die zowel in parlement als litteratuur voor enige 
beroering zorg droeg. 

2. Politieke verhoudingen 

De politiek inzake het Indonesische vraagstuk zorgde tussen 1946 en 
1948 voor een scherpe scheiding in de parlementaire vertegenwoordiging 
tussen regeringsfracties KVP en PvdA enerzijds en oppositiepartijen 
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ARP , CHU, PvdV en CPN anderzij ds . Deze l aatste groeperingen bezet ten 
~ezamen lijk 39 v an de lÖO zetels i n de Twe ede Ka mer. Behalve de commu
nisten, streefden alle oppositiepartijen naar harder optreden tegen de 
fel van zich doen sprekende Indonesische nationalisten, die onder d e 
vlag van de Republik Indonesia streefden naar een spoedige onafhanke 
li jkheid zonder verdere imrloed of inme ngi .n g van Ne derlandse kant . 

·De ~omm~istische fractie ging het regeringsbeleid, dat als basis h ad 
een onafhankelijk Indonesië met erkenning van rech ten der Republiek, 
maar tevens met behoud van een band met het moederland, niet ver genoe g . 
Zij was echter wel de enige oppositiepartij die zich, eind 1946 , achter 
het beroemde aangeklede Linggadjati-accoord kon stellen, al ging dat 
niet van harte. 3l · 

De militaire actie v an zomer 19 47 bracht d e . protestants-christell]ke 
partijen en de l iberale PvdV di chter b1.j de regering. De libe raal 
Vonk sprak v an een nationale Plicht van de regering en CHU-er Tilanus 
h ad het zelfs over een gevoel v an "opluchting", nu het eindelijk zo 
ver was. Toch bleef de 'rechtse' oppo~itie tegenove r het rooms-rode In
donesië-beleid bestaan, onder aanvoer1.ng van d e ARP en haar leid er 
Jan Schouten. Deze partij ha~ het verreweg h~~ moeilijkst met de ge
leidelijke gang naar Indonesl.~che onafhankell.Jkheid en de redelijke 
coulante houding van de regerl.ng t.o.v. de Republiek. Koloniali stisch 
sentiment was de ARP niet geheel v reemd, getuige het feit dat op . h -

h ' d· h ri.c .) ters van het comité Rijkseen el. l.n aar geled ingen te vinden w 4 
. . b . 19 aren. BiJ. de debatten rond de Rl.Jks egrot1.ng 48 (eind 1947 ) en het R _ 

1 k . . en v ille-accoord (begin 1948) b.~e ~r wel.nl.g van een tegemoetkomende 
houding van de oppositiepartl.]en Jegens het regeringsbeleid. 
De ARP hechtte zich, redenerend vanUI.t de Colijnse etische politiek, 
vast aan het standpunt dat Nederland zelf moest uitmaken wanneer het 
gereed was de onafhankel~jkheid van de vroeger~ kolonie te erkennen, 
eenzijdige tijdstipbepali~g derha~ve. De Partl.J v.d. Vrijheid zag meer 
lichtpuntjes in het regerl.ngsbelei.d, maar_keerde zich tegen de persoon 
van de PvdA-minister van O.G., Jonkman, Wl.ens beleid door Vonk 'db' l 
en ondoortastend' werd genoemd. Begin 1948 leidden besprek ingen te l.e 

. . . . d ussen 
PvdV-voorzitter Stikker en V~l.JZl.nnl.g emoeraat Oud, die met ruzie uit 
zijn tijdelijk politiek tehu~~· de PvdA, wa~ vertrokken, tot een ver
breding van de liberale part1.?, onder een n1.euwe naam, VVD. In het 
licht van de komende be~andell.ng van de Grondwetherziening, wijzigden 
de liberalen hun koers letwat ten gunste van het kabinet.U itlatingen 

an de Eerste Kamerleden Molenaar en Stikker gaven aan dat de VVD . 
v . t '. d ~n 
staatkundig opzicht de regerl.ngspar l.Jen na erde en bovendien zich niet 
wenste te vereenzelvigen ~e~ de ARP ~n de buitenparlementaire oppositie .s) 
Het was een eerste handre1.k1~g n~ar e KVP en de PvdA. Wat de CHU be
treft was dit niet geheel dul.dell.Jk. Er opereerden verschillende v leu
gels in de partij en _de vraag was of d~ oppositionele geluiden die re
gelmatig opklon~en Ul.t he t ~H-dag~lad De Nederlander' geïdentificeerd 
konden worden met het fracti.ebelel.d. 

Bij de behandeling van de . G~ondwetsherziening in eerste lezing, 
28 Prl.. 1 l948 bleek het pol1.t1eke beeld meer helderheid te krl·. 

a • . Jgen. Deze herziening had grotendeels betrekk1ng op de staatsrechtelijke regelin-
gen betreffende het b~:tuur en beheer v an de overzeese gebiedsdelen, in 
het bijzonder Indonesl.e. 

. 6) 
3 . Grondwetsherzienl.ng 

Op 29 september 1947 werd ter v o o rbereiding van deze Grondw t h . . 
. . e s erz1.en1.ng een staatscommissl.e 1.n het leven g~roepen, onder voorzittersch ap van 

minister-president Beel. De bedoel1.ng v an de regering was . de Grondwet 
te herzien wat betreft de verh oudl.ng tot d e voormalige kolonie, in die 
zin, dat zij zou moeten worden aangepast a an de inmiddels ontstane 
situatie (het ontstaan v an de Republiek, het accoord van Linggadjati). 

I 
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Bovendien zou de Grondwet moeten pre luderen op t oekomstige on t
wikkelingen, zodat een situatie waarin de praktische politiek af
wijking van de Grondwet zo u verei se n , z i ch niet zou kunnen voordoen. 
De Grondwet zou derhalve zó gewijzigd moeten worden , d a t de beginse 
.len .,die de Koningin Wilhelmina in h aar radiorede van 7 december 1942 
had a angegeven (vrijwillige aanvaarding ge li jkwaardigheid , zelfs tand i g
heid in verbondenheid) èn de structuur van he t Linggadjati-accoord) 
(souvereine democratische staat op federatieve grondslag, Unie) een 
grondwettelijke basis zouden krijgen. De politieke strijd rond deze 
Grondwetsherziening werd voor een groot gedeelte gevoerd i n de voor
bereidingscommissie, waarin naast Beel, Jonkman en Van Maarse ve en ook 
de Kamerleden Van der Goes van Naters, Romme, S chouten , Tilanus, 
Biererna en Stokvis, de hoogleraren Logemann, ' s Jacob en Duynstee en 
OG-raadsadviseur Van Helsdingen zitting hadden. Er moest in de Grondwe t 
ruimte worden gecreëerd om zonder veel grondwettelijke moeilijkheden 
de nieuwe re chtsorde te kunnen voorbereiden. 
Dat betekende' dat er een weg moest worden gevonden to t het inpassen van 
regelingen voor d e overgangstijd zonder dat dit telkens tot Grondwets
herzieningen moest leiden, die immer een tijdrovend karakter dragen en 
bovendien Kamer-ontbinding tot gevolg hebben. 
Grofweg beschouwd waren er twee visies op dit probleem, d ie wel aange
duid werden met "negatief" en "positief". De negativisten in d e staats
commissie (vooral de ministers en Logemann) waren v an mening d at de op
lossing lag in het schrappen, dan wel buiten werking stellen van de grond
wettelijke bepalingen over overzeese gebiedsdelen. De gewone wetgev er 
zou bij een dergelijke ruimte alle mogelijkheid hebben om maatregelen 
tenemen die nodig waren voor de overgang naar een nieuwe rechtsorde . 
De Grondwet zou derhalve zo weinig mogelijk over de nieuwe rechtsorde 
moeten vermelden. De positivisten (Duynstee en 's Jacob, terwijl later 
ook Romroe tot dit standpunt neigde) bepleitten echter dat de Grondwet 
toch duidelijk de grenzen (normen) zou dienen te stellen welke bij de 
overgang in acht dienden te worden genomen. Het compromis dat u iteinde
lijk in de staatscommissie werd bereikt was er een v an vele kanten: 
enerzijds werd de wetgever de mogelijkheid geboden:;. zij het met 2/3 -
meerderheid van uitgebrachte stemmen in de Staten-Genèraal, om , indien 
noodzakelijk, van oude Grondwetsbepalingen af te wijken, anderzijds 
werden zekere waarb9rgen opgenomen in die zin dat het resultaat v an het 
gepleegde overleg (Linggadjati, Renvillel als uitgangspunt werd gehan
teerd. De omschrijving van het resultaat was echter zo ruim dat alle 
interpretaties nog mogelijk waren. De staatscommissie ging op 19 febru
ari 1948, met uitzondering van ARP-leider Schouten en CPN-vertegenwoor
diger Stokvis, die beide de extreme standpunten vertegenwoordigden, in 
h~ar geheel acco9rd met de compromistekort,die kort samengevat, op het 
volgende n~erkwam: 
a. Nieuwe rechtsorde voor de gebieden van het Koninkrijk (in artikel 1 

Grondwet genoemd) op basis van het gepleegde en nog te plegen over
leg met en tussen vertegenwoordigers van de bevolking. 

b. (resultaat van gepleegd overleg): Unie tussen enerzijds Nederland 
(of Nede~land plus de West) en anderzijds de Verenigde Staten v an 
Indonesië als gelijkwaardige partners en souvereine staten. De 
Unie zou met eigen organen de samenwerking tussen beide staten 
verwezenlijken inzake buitenlandse betrekkingen, defensie en 
eventueel financiën, zij zou een deugdelijk bestuur waarborgen. 
Aan het hoofd van de Unie zou staan de Nederlandse Kroon. De Ver
enigde Staten van Indonesië zouden een federatieve staatsvorm 
krijgen. 

c. Voorzover de o vergang naar de nieuwe rechtsorde voozieningen vor
derde waarbij werd afgeweken van de voorafgaande hoofdstukken van 
de. Grondwet, werden deze getroffen bij de wet. Voor d eze wetten 
zou 2/3 meerderheid der uitgebrachte stemmen in beide Kamers der 
Staten-Generaal vere ist zij n. 



- 2 3 -

d. De nieuwe rechtsorde z ou t o t stand moeten kome . n d oo r vrij willi ge 
beide gebi eds -

aanvaard~ng, langs de mocratis che weg in elk der 
delen van het Koninkrijk. 
Het ontwerp, dat door de regeri n g aan de Kamers 

werd a ange bode n, 
voortaan, ook in de G d ron wet, 

bepaalde .tevens dat Nederlands-Indië 
Indonesië zou heten. 

Het onderdeel onder c. beschreven, dat · d d ~n e efini tieve redactie 
het nieuwe art. 210 zou worden, bevatte de uitkomst v 
om het 'openhakken' van de Grondwet. De herzienings an de str~Jd 
geregeld in het toenmalige Hoofdstuk XIII der Grondprotcedure, zoals 
h 

. we , bleef i 
aar geheel ~n tact, maar een wet zou van de Grond t n -- we mogen afw .. k 

behalve van de bepalingen die voorkwamen in de 1ste t ~J en, 
afdeling van Hoofdstuk II (betreffende de Koning ot en met de Sde 
reeds genoemde Hoofdstuk XIII en, logischerwi].Ze p~rsohonlijk)' in het 

, l.n et nie 
stelde Hoofdstuk XIV. Een wetsvoorstel zou slecht uw v oorge-

s met 2/ 3 me d . 
door de Kamers kunnen worden aangenomen, zij het dat het n · er . erhel.d 
2/3 van de leden, maar om 2/ 3 van de uitgebrachte t ~et g~ng om 

s emmen Dat k 
dat maatregelen niet zouden kunnen worden getroff d · voo r wam 
van één de~ Kamers. Een dergelijke wet noemt men ::l ~r slechte opkomst 
brechend", in Nederland aangeduid met "het openhakken" erfassungsdurch
Deze figuur was niet geheel onbekend ten onzent: 

0 
k . van de Grondwet. 

gelijks al in de Grondwet opgenomen, zij het dat h~t l.n 1938 was iets der
om bepalingen van geldelijke aard, waarbij de hoo t toen slechts ging 
komen van de Koning, schadeloosstelli~ van de Tw~ ~ der bedragen (in-
de Grondwet om kon worden bijgesteld. ) e e Kamer) buiten 

Intussen bleek, vooral door het hierboven toegelicht . 
het 'preparatoire' karakter van de herzien;ng D e art~kel, duideli]' k 

· 
4 

• e rege · . 
komen dat feitelijke ontwikkelingen zich zouden voltrerl.ng ~~lde voor-
met de Grondwet. Vandaar dat de Memorie van Toelichtinkken l.n strijd 
ontwerp de zinsnede bevatte dat de herziening de st g . van het wets
gelijkheid te scheppen _de nieuwe ordening, die zichr~~k~n? had "de ma
loop van de gebeurtenissen in beginsel reeds voltrok fe~te door den 
treren en ervoor te waken, dat deze zich niet ond k ' te kunnen regis-
tooit". an s de Grondwet vol-

In de eerste lezing, die in het teken van de verki . 
duidelijk aan het licht, dat de voorgestelde tekstez1.ngen stond, kwam 
ter droeg en voor velerlei uitleg vatbaar was. KVP-~=~ compromiskarak-
PvdA-fractievoorzitter Van der Goes van Naters gin der Romme en 
slag over de juridische aard van ?e Unie. CHU-er T~eln met e~kaar in de 

· · d · ~ anus d~e . staatscomml.ss~e aceoor g~ng met de tekst, maakte ' 1.n de 
voor de tweede lezing, in die zin dat indien de ( ?u een voorbehoud 
functie en inhoud van de Unie zou uithollen z;J·nnl.euwe) regering de 

' 
4 parti · 1 genstemmen. J a snog zou te-

vvD-w.oordvgerder• legde nog sterker een hypotheek op d 
rnatie: In een "sterk, zelfbewust beleid" zou het ontw e naderende for
Zijn voorbehoud had derhalve betrekking op de samensterp _werkbaar zijn. 
nieuwe regering, een geluid dat ook VVD-lijsttrekker ~~!l.ng van de 
horen. (Beide voorbehouden werden overigens door E zou laten 

erste-Kame 
Kranenburg i.v.m. de grondgedachte van de herzienin r-voorzitter 

. gsprocedur · tut1.oneel genoemd). e ~nconsti-
De eerste lezing leverde uiteindelijk een meerdPrh ' d - el. van 64 t 
voor het ontwerp in de Tweede Kamer op (KVP PvdA VV s emmen 

' ' D en CHU) de Eerste Kamer, met dezelfde partijen voor 29 st en in 
stemden ARP, SGP en CPN tegen. ' emmen. In beide Kamers 

Het "openhakken" van de Grondwet werd een belangr;J· k . ... ~tem b' · 
kiezingen van 6 juli 1948. Allesoverheersend in de ~J de ver-
het regeringsbeleid ten opzichte van de Republiek campagne was echter 
met Oud als lijsttrekker fel afstand nam. Liberal~ waar~an . vooral de VVD, 

verk~ezl.ngsaffiches 

11 
11 
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s praken duidelijke taal: "Het r oer moet o m", "De Republi ek Indonesia , 
hebt U er ook genoeg van?". De CHU steld e in haar progr amma mi litai r 
i ngrijpen als o nv ermij d elijk voor. Het was dui de l ijk dà t beide partijen 
gebruik maakten van de noodzaak van verbreding v an d e s teun voo r de t weede 
lezing, door hun eisen hard te. formul e ren. 
Na de verkiezingen, die · ook · in het ·Indonesië beleid een k leine ver
schui v ing naar rechts opleverden (zo kwam de voorman van de a f ge spl i ts t e 
rec hter KVP-vleugel met één zetel in de kamer) kwam, in een moei za me 
kabinetsformatie, uiteindelijk een 4-partijenkabinet tot stand. De rooms
rode coalitie werd verbreed met CHU en VVD, die ieder 1 ministe r in he t 
kabinet brachten. De kabinetsformatie was vooral een nederlaag voor 
de P.v.d.A, die met twee zetels verlies in de kamer, weliswaar de p r emi e r 
(Drees) mocht leveren, maar het Indonesië-beleid geheel uit handen moest 
geven. Niet alleen_zouJonkman op OG worden vervangen door de jonge, 
ambitieuze Sassen, beschermeling van Romrne, ook het bestuur in I ndone sië 
zelf werd toevertrouwd aan de KVP, doordat tijdens de formatie werd aSÏ 
gesproken dat landvoogd Van Mook zijn plaats moest afstaan aan Beel . 

De behandeling van de tweede lezing van de grondwetsherziening was i n 
houdelijk niet zonder belang, hoewel de politieke realiteit l eerde d a t 
de uitslag reeds tevoren vaststond. Door de deelname van VVD en CHU aan 
het Kabinet (Stikker en Schokking) waren zij bij voorbaat reeds gecompro
mitteerd in hun stemgedrag. 
Relevante opmerkingen m.b.t. de inhoud van de herziening werden door 
verschillende sprekers gemaakt. Zo merkte Tilanus (CHU) op dat het voor
gestelde artikel 209 (dat in uiteindelijke redactie art. 2 10 zou worden ) , 
dat de mogelijkheid openliet om bij de wet van de Grondwet a f te wijken, 
volgens hem zou waarborgen dat staatkun~?e herzienin-gen ui tvoerig in d e 
Staten-Generaal zouden worden behandeld . 
Minister Sassen van Overzeese gebiedsdelen ging in zijn antwoord uit
voerig in op de tekst van de voorgestelde wijzigingen . 
Bij Sassens eerste optreden van achter. di fegeringstafel was va n een 
duister interregnum nog .nie.ts .te merken. 

0 
Rij behançlelde de t weede le 

zing kort en doeltreffend, in volledige harmonie met de Kamermeerder
heid . Interessant in dit verband was vooral zijn opmerking, d at de 
voorgestelde wijzigingen er nu juist toe strekten de wording, de bouw 
en de voltooiing van de nieuwe rechtsorde in Indonesië mogelijk te ma
ken op grondwettelijke basis. Deze grondvesting moest volgens hem in 
gemeen overleg gebeuren met het parlement: "Dit regelmatig gemeen o ver
leg met de Staten-Generaal zal niet enkel vereist zijn om aan het begin 
van deze ontwikkeling de grondwettelijke mogelijkheid daartoe te s c hep
pen, en om aan het einde daarvan de slotphase van deze nieuwe rechtsor
de definitieve bekroning te geven; evenzeer is dit overleg welbewust 

1 noodzakelijk gemaakt, telkens wanneer in de tussenphase op voet van 11 ) 
_" art. '209 (werd 210 TG) voorzieningen werden gevorderd", aldus Sassen. 

De bewindsman stelde daarmee uitdrukkelijk vast dat bij het treffen van 
de benodigde maatre~lenvoor het overgangsbewind in Indonesië, het par
lement niet buiten spel zou worden gezet, maar dat, integendeel, op grond 
van de Grondwetstekst, de wetgever, zijnde Kroon èn Staten-Generaal, het 
beleid zou bepalen. 
De stemming over de herziening leverde geen problemen op. Van d e 98 aan
wezige Tweede Kamerleden stemden 76 voor (KVP, PvdA, VVD en CHU) en 22 
tegen (ARP 1 SGP 1 CPN en Hel ter) 1 waarmee de benodigde tweederde meer
derheid was behaald. Op 3 september zou ook de Eerste Kamer zich voor 
het ontwerp uitspreken. Op 20 september vond de plechtige afkondigin g 
van de herziening plaats,. niet enkel in Nederland, maar ook in d e over
zeese Gebiedsdelen. 
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4. Tussen Grondwetsherziening en Noodwet Indonesië 

Minister Sassen zat, vanaf het begin van ziJ·n rnb t . . _ a spen.ode g . 
het dilemma van optreden tegen of onderbandele , ' e vangen ~n 
.. d n met de Republi k Al tiJ ens de eerste fase van de formatie had Beel e · 

t · i' . . . . 12) aangedrongen op · 1 . · al. l.ngrl.Jpen , een · voortzetting· van de eerste 1 . . _ . nu ~-
in feite de Republiek zou moeten liquideren Ho io ~t~ele actl.e, die 
in de herfst van 1948 bleef overheersen, wa~ he:wet d~t denkbeeld ook 
er toch in de eerste plaats op gericht overeenstes ~even van de regering 
te verkrijgen over de invoeging in een federaal v~:~dmet de Republiek 
landse gezag gedurende de overgangstijd en over h t h ' over het Neder-

t · I d ·- di d e erstel van ord rus 1.n n onesl.e, e oor toedoen van republik . e en 
ernstig werden bedreigd. In dit streven werd Ned:~nlsedguerillastrij ders 

. . . r an onder d uk door de Co~ss1.e van Goede Dl.ensten, een door A ·~ r gezet . merl.,..,a en Aust l '-heerste Commissl.e van de Veiligheidsraad die na d ra 1.e over-
. ' e eerste l ' · act1.e (1947) moest toezien op een vreedzaam verloo po l.tl.onele 

in Indonesië. Vooral Amerika was de Republiek al p van de gebeurtenissen 
dekolonisatiewil, gunstig gezind , en toen Hatt~ ssnatuur lijke uiting van 

. . e n oekarno · grondgeb1.ed 1.n september 1948, een communistische op e1.gen 
neersloegen, steeg hun aanzien tot grote hoogte bi~p~tand doeltreffend 
Midden juli 1948 confereerden de leiders van de IndJ et _state Department. 

· beh d b · · d Re ubli ,_ · ones1.s che d 1 b' n1.et oren l.J e p e,..,, l.n Bandeeng over de ee ge l.eden, 
van een interimregering in de overgangstijd naar d vorm en _ b~voegdheden 
Indonesië. Deze bijeenkomst voor Federaal Overleg ~Bsouvere1.n1.teit van 
ontwerp-regeling op voor een interimregering Dit .F.O.), leverde een 

· ontwerp week t van een concept dat Van Mook reeds naar Nederland h d 5 erk af 
De federalisten, zoals deze leiders van de onder V a verzonden. 
leiding opgerichte negarah's (deelstaten) werden an Mooks voortvarende 
merkwaardige relatie met de Nederlandse regering.g~noemd, stonden in een 
de Republiek wenste zij nadrukkelijk wèl samen te n tegenstelling tot 
om een souvereiniteitsoverdracht te bewerkstelll.' werken met Nederland 

gen maar · · 
deze tegemoetkomende houding werden ze door Van M ~' JUl.St door 

. · · oo,.., en Den H · echt ser1.eus genomen. Bovend1.en vertegenwoordigden z ·. aag n1.et 
een gering gedeelte van de Indonesische bevolking. l.J de facto maar 
Toch zou Nederland, als met de Republiek geen over eenstemmin t b viel, zich wel moeten richten tot de B.F.O en 00~ g e ereiken 

· • "' naar buit . te verdedi_gen dat de federal1.sten echte vertegenwoordi en toe dienen 
nesische volk waren. ~assen onderkende dit en hield _gers van het Indo
aanvaarding frequent bezig met de B.F.o. In plaats z~ch vanaf zijn ambts
Van Mook, die hij toch spoedig wilde lozen, op te van de adv~ezen van 
hem het kabinet, g~_ hoofdlij~~n _va~ het B.F.O.-~~~~~~nonam , hij, en met 
lopige regering ~ _ _l:~s_ta~n~_e ul.t een onafzetbaar Dire-~_yr;_t:..:._ E_en_y_pq_t:.=__ 
sisc~e __ le~~~2-~et grote bevoegdheden, st aandè boven de l.um van drie Indone
den. --~--'1!~!:~9Emwoordigers en regeringen der ·d-eel state departementshoof
ri~~e ~nb~~~hebben bij de vorming van de {nterimre e~ zouden een belang
voorzien in g~p_ voorlopig parlement en de handha,. · g ing. Tevens werd 

-~ - - ·- ..... l.n_g va h -
gezäg-in ~=--~~;'gangstijd in de pe! soon _y~-- ~en Hoge- Ve;-- et Nederland~~ -
va~~Kroo~. Dit voorstel week, zoals gezegd ~t ~ tegenwaardiger .r. -- - ' er,.., af van d van van Mook. Deze zag meer in een raad van depart e gedachten 
be . d ementshoofd vreesd voor overheersl.ng oor de Republiek, ofwel i . en en was 
Soekarno geen overeenstemming te bereiken viel vo ' nd1.en met Hatta en 

. . . , or een ond tl.ng van het D1.rector1.um door te zwakke federale p 1 . . . ermaats bezet-
ring en de federalisten, buiten Van Mook om die ~ hl.tl.c~. Toen de rege-

. ' Zl.c bezi h' communistische Madl.oen-opstand, in september tot g l.eld met de . overeenste · 
en de landvoogd h1.ervan eerder door de pers dan d mm1.ng kwamen, 

. oor de Offi . -1 gev1.ng op de hoogte werd gesteld, diende hij vol c~e e bericht-
1 HOVe!!Wer 1948 zijn ontslag in. rancune met ingang van 
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5 _ De Nood van de Noodwet Indonesië 

Ter,.; ij 1 de kranten nog vol stonden van de ontslagaanvrage van de h:i te 
nant-gouverneur-generaal, diende minister Sassen op 15 ok_toher 1948 een 

. we~sont_weq~ in dat de naam_ droeg: ·~ontwerp-Noodwet Indo~sië . Va~~ege 
"buitengewone en dringende omstandigheden" die zouden eisen da t op kor
ter termijn dan bij de wet mogelijk was maatregelen konden worden ge
nomen, was een parlementaire behandeling van een wetsvoorste l tot het 
treffen van voorzieningen m.b.t. de overgangstijd volgens Sassen on
mogelijk. Het ontwerp machtigde de Kroon om voorlopige algeme ne maa t 
regelen te nemen m.b.t. de voorbereiding van en overgang naar de ni euwe 
rechtsorde, waar de Grondwet sinds 2 maanden van sprak. 
Was er inderdaad sprake van "uitzonderlijke omstandigheden" die het ne 
men van maatregelen in Indonesië buitengewoon urgent maakten? In de twee 
maanden die verliepen tussen de vaststelling van het XIVe hoofds tuk van 
de Grondwet en de indiening van het wetsontwerp Noodwet Indonesië, 
waren er geen vorderingen gemaakt met enig overleg met de leiders van 
de Republiek. Een poging van het Amerikaanse lid van de VN-comrnissie, 
Cochran, om de partijen weer aan een conferentietafel t e krijgen, strand
de al in de beginfase. Zijn 'concept-overall-political-settlement' werd 
noch door de Republikeinen, noch door Nederland inhoudelijk ondersteund13 l 
terwijl de regering bovendien, zo werd Conchran op 4 oktober te verstaan 
gegeven, niet inhoudelijk wenste te onderhandelen, voordat de republi
keinse regering op zou treden tegen de openlijke vijandige acties en 
propaganda en voordat zij de illegale wapensmokkel zou beëindigen. Hoe
wel het Cochran-plan reeds bij de geboorte werd gesmoord, kon het moei
zame contact met de Republiek niet de reden zijn geweest van de indiening , 
van de Noodwet. Immers, ook na het van kracht worden van deze wet, zouden 
Stikker en later ook Sassen nog rechtstreekse onderhandelingen met de 
Republiek voeren. 
Een meer geloofwaardige achtergrond voor de Noodwet is gelegen in een 
verslechterende militaire situatie. Deze was in oktober inderdaad zorg
wekkend. Langs de weg van de infiltratie bevonden zich reeds 11.000 ge
wapende republikeinse guerillastrijders op West-Java, terwijl het aantal 
moorden op en ontvoeringen van Nederland-gezinde Indonesiërs met de week 
schrikbarend toenam. Reeds in augustus en september drongen echter de 
militaire leiders aan op militaire actie. De onrustige en chaotische 
sfeer in Indonesië was dus op zijn minst voorzienbaar geweest ten tijde 
van de tweede lezing en bovendien was voor een militaire actie zoals die 
van augustus 1947 in het geheel geen Noodwet noodzakelijk. 
Ook zonder machtiging van de volksvertegenwoordiging om voorzieningen 
te treffen m.b.t. de nieuwe rechtsorde, zou naar Nederlands staatsrecht 
de regering politieel ingrijpen kunnen laten plaatsvinden. 
De riood waarop het wetsontwerp doelde lijkt meer van politieke aard te \i! 
zijn geweest. De regering wenste armslag te hebben om op zeer korte ter- ;I ! 
mijn een bestuursregeling in Indonesië in te doen gaan, liefst in over- ~ 1 
eenstemming met de Republiek et:~ §l.nge_r~- l?.Y..iteo_ de_ ~epubliek om. J I 

oe ·fedeï:·alis-ten drongen aan op spoedige maatregelen en Sassen wilde, 
juist om wankelmoedigheid bij hen te voorkomen (~ nog steunden zij 
Nederland) de interimregeling instellen, echter niet dan na een laatste 
poging te hebben gewaagd bij de Republiek. _ A_ls de ontj\'~r_§!_g:e ~r:L 
Bewind in Overgangstijd (reeds klaar -en-kr.i-}- de._T_.K.:g::r;;i,_f_fie ter . illzage_ 
gelegd)'Ïi.-Ü à1 in een wet zou worden vasi;g~legd..__g_QU...e.r...spxake- zi-3-n -. v.an 
een e ëï1zî jdi'ge Nederlandse beslissing L hetgeen..in .de .internationale kaart 
van de··-republikeinse leiders zou spelen. Om die reden moest de normale 
wetgevingsprocedure die de parlementariërs op grond van de Tweede lezing 
hadden mogen vérwachten, wijken. _____ .-/ 
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6. Parlementaire behandeling 

Het ontwerp Noodwet-Indonesië, zoals ingediend bij Koninkl ' . k 
van 15 oktober 1948, kende de volgende hoofdpunt~n h l.J e Boodsch ap 

: mac tiging van d 
wetqever aan de Kroon om i. ·p.v. wettelijke · voorzieni e 

ngen, voorlopi 
algemene maatregelen van bestuur te treffen voor h t ge 
in Indonesië. Deze maatregelen moesten in de geeste ovdergangsbewi nd 

van e Grondwet · · 
en mochten slechts van bepaalde, het Indonesisch best b Zl.Jn 
grondwetsartikelen afwijken. De maatregelen dienden uu~ etreffende, 
krachtigd te worden door de Kamers en wanneer ZiJ. v nad maanden be-

. . . an e Grondwet - k 
zelfs met gekwalJ.fJ.ceerde meerderheJ.d. De Noodwet zou arwe en 
1 juli 1949. Minister Sassen had haast, getuige de wi·moeten werken tot 
parlement opjoeg. De schriftelijke behandeling werd 

0
]ze waarop hij he t 

nen 1 week afgehandeld. P zijn verzoek bin-

Drie dagen na vaststelling van het Voorlopig Versla 
de Memorie van Antwoord en een Nota van Wijziging eg ~:~senteerde hiJ 
debat een aanvang nemen (25 oktober). n het mon delinge 

In het 1 X~orlopig Verslag kwam de kritiek van de Kamer onv 
voren. Algemeen was de Kamer van mening dat het erholen n aar 

' ontwerp te . 
nl. door een wel zeer korte Memorie van Toelichtin . sumiTQer, 
wezen werd naar 'buitengewone en dringende omstandJ.' gh, wdaarJ.n slechts ver-

. g e en • g t' 
was. Welke waren deze omstandJ.gheden, en was deze N d ' emo J.veerd 
lijke oplossing? Zelfs regeringspartijen zetten vra~ot:~t de enige moge
wettelijkheid van het ontwerp (CHU) en vroegen zich gf ens bl.J de grond
regeling door de wetgever, waarbij aan de Kroon nad a ~f een J.nhoudelijke 

ere J.nvulli 
den gelaten op een door haar te bepalen tijdstip niet . . ng zou wor-
(KVP) • De ARP volhardde in het verzet tegen de Ind ?UJ.ster ware geweest 

. onesJ.sche p 1 . t . 
noemde het ontwerp nl.ets meer dan een ongemotiveerde . 0 ~ J.ek en 
het parlement, die bovendien in strijd was met art 

2
UJ.tschakelJ.ng van 

vertegenwoordigers drongen aan op de eis dat deze ~ ~O GW. De PvdA
gekwalificeerde meerderheid aangenomen diende te w do wet zelf ook met 

or en Lie 
dat de voorzieningen o.g.v. deze Noodwet v66r 1 jan . • ver zag men ook 
i.p.v. 1 juli 1949. uarJ. werden getroffe n 

Het had er alle schijn van dat Sassen zich pas na h t . 
aliseerde dat een zo ingrijpehd wetsontwerp een ui~~ V~orlopJ.g Ve rslag re
verdediging noodzaakte. In zijn Memorie van AntwoordoerJ.g beargumenteerde 
ook uitvoerig de motieven die de regering tot dit on schetste hij d aarom l S) 
In de directe stijl die hem eigen was, gaf hij aan dt~erp hadden geb racht. 
plicht achtte zo snel mogelijk de nieuwe rechtsorde ~ de regering het haar 
wezenlijken. Dat zowel op basis van het federaal ov l.~ Indonesië te v er
handelingen met de Republiek. Zeer spoedig zou nu e:r ~g als van de o nde r
stand moeten komen, omdat de situatie in Indonesie- ntJ.nterJ.mregeling tot 

me de da 
der ~erd. ~at kwam vooral door handelingen die stri'd ' g zorgwekken-
lijk bestuur in met name de niet onder Nederlands g~ J.g waren met deugde
Het overleg met de Republiek zou, zo betoogde Sassenzag staande qebieden. 
komen indien reeds tevoren een interimreqeling werd ~ ern~t~g in gevaar 
indruk wekken dat Nederland tot een eenzijdige reqel~~ge~J.end: Dit zou d e 
Zouden deze onderhandelingen nu slagen, dan moest zo g 

0~ WJ.llen komen. 
den begonnen. Ook als de onderhandelingen mislukten spoed~g mogelijk wo r 
lijk de interimregeling worden doorgevoerd sassen ' moest zo sne l moge-

d . · • meende ook d t 
moest worden gehouden met e ZJ.ch van dag tot dag wi· . a r ekening 
in Indonesië. Steeds waren daarbij beslissingen op k]ZJ.qende omstand i g hede n 
kelijk. Vandaar dat de regering niet gebonden kon z · ~rte termi j n noodza -

. · · · b 1 ' ~Jn aan een · Wl.JZl.gJ.ngen vat are rege J.ng. Het volgen van de n 1 nJ.et v oor . . orma e wetg . 
dure zou, zo schreef hl.], onder de huidige omstandi h e v J.ng s proce-
bare schade voor het Koninkrijk" kunnen leiden Do g deden tot "onv oorstel 

• or e ei 
tiging zou echter de macht en invloed van het parle . s van b ek r ach-
Met opmerkelijk gemak kwam Sassen in de Nota van w · ~ent J.n stand b li jven . 

. l.Jziginq en t 
suggestJ.es van de Kamer op een aantal niet onbelan r ' . e gemoet aan 

g l.]ke Punten . In het 



- 28 -

gewijzigde ontwerp kwam nu te staan dat voor aanname van d e Noodwet een 
gekwalificeerde meerderheid nodig was. Bov end ien werd d e st r ee fèatum van 
1 januari 1949 opgenomen. De Minister eind i gde zijn 11emorie v a n Antwoo r d 
met de onverhulde dreiging dat de regering de gevolg en van het n i et- aan
vaarct'en v;,.n .d.it wetsontw~rp, .. niet vo~r haar verantwoording zou wi llen ne
men. Zij kon niet haar zware taak op dit punt voortzetten, zonde r een wet
telijke regeling als de onderhavige. 
Het openlijk zwaaien van Sassen met zijn net aangeschafte porte f euille 
(en die van zijn collega's) deed de kritiek ook in het debat i n d e Kame r 
niet verstommen.De traditionele oppositie tegen de na-oorlogse I ndonesië
politiek, AR, communisten en KVP-dissident \~el ter namen met voorzienbare 
kracht afstand tot het gewijzigde ontwerp. lG) 
Alle drie oppositiesfracties beleden de ongrondwettigheid van een e e nmaal 
tot stand gekomen Noodwet Indonesië en wezen op de zeer beperk t e , ha a st af 
wezige, invloed van het parlement die met de aanneming v an het ontwerp op 
het Indonesisch beleid zou resteren. 
Welter was het meest beeldend in zijn verwerping: "Het eerste we t sontwerp 
( .... ) hakt aan de grondslagen van onze Grondwet met een b ijl; het t weede 
( •..• ) hanteert een elegant floret, maar de wonde is even dodelijk". De 
noodzaak van het wetsontwerp kon Welter in het geheel niet ontdekken . De 
regering kon immers de Republiek een termijn stellen waarbinnen ja o f nee 
kon worden geantwoord op de regeling, waarna deze bij het parlement a an
hangig zou kunen gemaakt. 

Suggesties van de Republiek zouden dan eventueel kunnen worden overge
nomen. ARP-leider Schouten zag geen enkele zakelijke reden voor de mach 
tigingswet, vooral niet omdat de situatie in Indonesië al zeer lang 
hoogst ernstig was. Zijn fractiegenoot Gerbrandy belichtte de staats
rechtelijke bezwaren. Art. 210 GW was volgens hem reeds exceptioneel 
recht omdat het grondswetswijziging mogelijk maakte zonder Kamerontbin
ding. De wetgever had niet het recht of de bevoegdheid om in dit uit
zonderingsgeval ook nog de Staten Generaal uit te schakelen. Vooral de 
oppositie zou op deze manier worden uitgeschakeld, reden waarom Ger
brandy "met hart en ziel tegen het verderfelijke product van dit kabi
net" zou stemmen. 

CPN-leider Paul de Groot hekelde het gebruik van noodwetten, die de 
steeds verdergaande ontaarding van de burgerlijke democratie toonden. 
Zijn fractiegenoot Stokvis hield daarop een betoog dat Gerbrandy zou 
doen opmerken dat spreker weliswaar communist was maar toch juridisch 
zeer juiste opmerkingen maakte. Stokvis noemde het ontwerp een staats
r~chtelijk monstrum, omdat het enerzijds de invloed van het parlement 
terugbracht tot een schijnmacht en anderzijds het strijdig was met 
de Grondwet. Artikel 210 GW sloot immers delegatie uit. "Maar het pro
blematisch èoel móet de ondeugdelijke middelen heiligen" alsdus de CPN-er. 
Van de regeringspartijen bleek de CHU, ook na de Nota van Wijzigingen, 
het moeilijkst aan de Noodwet te kunnen wennen. Niet enkel de positie 
van de Staten Generaal was een moeilijk te verwerken zaak, ook de mate
riële kant van het ontwerp stuitte op bezwaren. Het overleg in Indonesië 
was nog niet afgerond. De regering kwam nu met een noodwet en legde tus
sen art. 210 GW en de daarin vereiste voorzieningenwet als het ware een 
rookgordijn. Een constructie als was de noodwet zelf een voorzieningen 
wet ex art". 210 GW, kwam Tilanus verwrongen voor. Welke de reden voor d e 
spoed kon zijn, was de CHU ook na de M.v.A. niet duidelijk geworde n . Mo
gelijkerwijs, zo opperde Tilanus, wilde de regering zo snel mogelijk mid
dels de noodwet een nieuwe positie voor Van Mooks opvolger creëre n . 
VVD-fractievoorzitter en rechtsgeleerde Oud deed nada t zijn frac tieg enoo t 
Vonk zijn volle tevredenheid had uitgesproken over de M.v.A. e n de pe r soo n 
vari Sassen,een uitvoerige poging om aan te tonen dat de ongrondwettigheid 
van deze Noodwet slechts een vermeende was. Het probleem waar he t b ij d e 
Noodwet in wezen om ging, was, aldu s Oud, het probleem van de delegat i e . 
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De we t ge v er -de l egeer t z i j n taak a a n à e Kroo Al . 
h . · n . d an n1et 1erva n wa s een o ud s tr ijdpunt Mater iê l . ge oorl oo f d 7 i j n . . ' _e He t gevl. ng allee - - . 
we t g e ve r Haa e en volstrekte onmogeliJkheid . n aoor de f o r me l e 
k . ge \vo r den e n het . . 

e r n1et zo dat de Grondwet een d ergel ij k e s h · was dan ook ze -
H t h · . . c erpe s c heidi ng . e verse 1.1 tussen u1tvoer1.ng en Hetgeving m t ' zo u nebbe n ge wild . 

. . oes eerder grad 1 CJ.plei!l worden beschouHd. "WanneeT on-ze Grond t b - uee dan prin -
we epaald e r 1. 

d e wet opd raagt, geschiedt dac alleen omdat d G e ge l. ngen aan 
t d . ' e r o ndwet daarb · · . 

en e zeggenscnap van de regering wil uitsluit d l. J a e uitsl ui-
G en, us als e e b 

rondwet, dat met deze materie de Staten-Gener 1 . n g e od van de 
I . aa ZJ.ch mede l l 1o uden, maar n1et omdat de Grondwet de State G zu e n be z ig . n- eneraal t e . 
men Wll. Wanneer de Staten-Generaal dus menen d t . . gen Zl.chzelf bescher-

1 . . a Zl J bepaald k rege 1.ng aan de reger1ng kunnen over l aten Zi]·n '· . d . e za en ter 
' Zl.J aar1.n v · ." Oud. Hij voegde er aan toe dat het delegatie vr r1.J , aldus 

stitutio~eel van aard was maar beleidsmatig -I ahagstuk derhalv e n i et con-
. • n et onderha · 

er echter sprake van een nog veel ste rkere posl' t · Vlge g eval was 
1.e van de r · 

normale delegatie. De Noodwet was immers geen g e e ger1.ng dan bij 
wone machti g' wetten ex art. 210 waren grondwetswijzigend van d · - l. ng s wet . De 

. . . aar , en geen 
voer1ngswetten. Bl] zo'n wet ex art. 210 Grondwet normale u it-
t · was men bev d ent1e van de Kroon te scheppen die men wilde m' t b . . oeg e l k e compe -

, l. s ll.JVend b' zen van het XIVe hoofdstuk der Grondwet. 1.nnen de gr e n-
Oud had derhalve een tweetal mogeli j kheden gecreëerd 
passen binnen het grondwettelijke bestel Zi]'n p . _om de Noodwet in t e 

• r1ma1re st 11 . 
van de zelfstandige competentiebevoegdheid, gebaseerd 

0 
e l.ng was die 

de wetten ex art. 210 GW in wezen grondwetswi]' zi d P attrJ.butie, daar 
gen waren e d . van de Grondwet traden. Mocht de Kamer voor deze . . . n us 1.n plaats 

Zlensw1 Jze n· 
bleef nog altijd de mogelijkheid van de delegatiev . 'h . Lets voelen, dan 
d G d d · · r1.J e1d der e ron wet e Staten-Generaal n1et tegen zichzelf .

1 
WetgevE:r, daar 

Wl de besch 
Inhoudelijk had Oud tegen het wetsontwerp welenkelebe ermen. 
bekrachtigingseis zou het voor de Kamer bijzonder moei~;~ren. ~or dE! 
regelen gedeeltelijk te bekrachtigen, terwijl ook a d J~ woroen maat-

. men erlng ha t . sloten leek. Oud zag l1ever een bevestigingswet acht f as liltge-
wetgeving van de Kroonbesluiten zou naderhand dan g hera • De materiële 
. e eel word 
1.n een formele wet. Dat betekende dat de regering het en o pgenomen 
pig invoerde, waarna tijdens de behandeling zowel re w~tsontwerp voorlo-

. · 11 D · · gerlng a ls Ka · · z1g1ngen konden voorste en. e termlJn tussen invo . mer WlJ-
. . erJ.ng en bev t ' . zou dan ook tot een m1.n1mum gereduceerd moeten Horde es 1g1ng 

inwerkingtreding van het besluit zou het wetsontwerpnb _ ~P de dag van de 
worden ingediend. In bovenstaande zin bood Oud dan ookl.J de Kamer moeten 
tie aan van de artt. 2 en 3 van het ontwerp. een nieuwe redac
Voor de Pv.d.A-fractieleider Van der Goes van Naters st 
lijkheid na de wijzigingen die de regering aan het V V ond de grondwette
twijfel. De P.v.d.A. had overigens moeite met de woo;d~nh~d l.ngevoerd buiten 
de datum van 1 januari 1949 en wenste bovendien dat d zo mogell.Jk" bij 

e termiJ' voor b~krachtiging, werd teruggebracht tot 1 maand· "W h n van 3 maanden 
· - · e ebbe h · doen met allerbelangrijkste rechtsnormen, met een or . n ler te 

. gan1eke wet.., . 
een geheel landsbestuur, d1e geen dag langer dan nodi . . ~ev1ng voor 
een Koninklijk Besluit dienen te blijven zitten". g lS ln het kleed van 
Romme kwam als een der laatsten aan het woord in de 

eerste ter · . 
had, met "gepast genoegen" de staatsrechtelijke debatt mlJn. Hij 
zo onderwees hij, het Indonesische probleem niet lag ienhaangehoord, hoewel, 
vlak, doch op maatschappelijk gebied. Romroe sloot zichnaa~tb~~aatkundig 
d~ire stelling van Oud, die de Noodwet apaiseerde v l.J de secun-

. . . . anwege een vr · ' h . 'Jan delegat1e. De pr1ma1re redener1ng van de liberal lJ e 1d 
6 e staatsman t · ij Romme op problemen. De wetgever moest, als hij dan de 5 Ul.tte 
standige competentie verschafte om van de Grondwet af t ~oon een zelf-
hinnen de grenzen van art. 21 0 Grondwet blijven. e WlJken, zelf toch 

Rommekwam tot de conclusie dat hier dus wel degeliJ' k 
sprake was 

gatie van wetgeving, maar niet van verboden delegatie. D' van dele-
in het oorspronkelijke ontwerp twijfelachtig geweest lt was volgens hem 

. f . . , omdat daari d gever n1et zel voorz1en1ngen trof, maar deze overliet n e wet-
aan de Kroon. 
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In het gewijzigd o ntwe r p s t o nd echter dat he t bewind in I ndonesiê zou wor 
den gevoerd "met afwijking van zoveel nodig ". Dat betekende , aldus Romme , 
dat de wetgever zelf een beginse l uitspraak deed dat er bewi ndvoering 
zou komen die afweek van de Grondwet . De uitwerking van de ze beginsel 
uitspraak werd aan de Kroon ove r ge laten , hetgeen bij de delegatie geoor 
loofod wa·s. 
Het antwoord van Minister Sassen begon verrassend . I mp liciet erkende hij 
da t zijn eerste ontwerp-Noodwet inderdaad in strijd was met d e Gr ondwet : 
"Zij (de regering) meent, dat de we t, zoals deze op het ogenblik luidt 
- dus na de Nota van Wijzigingen - zelf is een voorziening, bedoeld in 
art. 210 van de Grondwet". Daarom, meende hij, was dit tweede ontwerp 
niet strijdig met de Grondwet. Het wetsontwerp was zelf een voorzien ing 
door a) voor te schrijven dat v an de Grondwet wordt afgeweken voor zoveel 
nodig en b) het bepalen van het onderwerp -der voo rz i eningen, he t s te llen 
van een datum en de grondslagen waarop de voorzi e ningen d i enden te oe 
rusten, nl. ar t t. 208/209 GW. 
Toe n de Kamer, reeds in het V.V., een grondwettelijke onderbouwing e i ste , 
had Sassen het ontwerp gewijzigd, in een voor de meerderheid aanvaa r dbare 
zin. Hij diende immers, vanwege de eis van gekwalificeerde meerderheid) 
tenminste KVP en PvdA, alsmede één der andere regeringspartijen voor he t 
ontwerp te winnen. De veronderstelling lijkt gewe ttigd dat hij daarom ook 
reeds van tevoren overleg had gevoerd, in ieder geval met Romme, met wie 
hij in zijn antwoord een opmerkelijke eensgezindheid aan de dag legde . 
Ook Sassen kon niet goed inzien hoe men tot een competenti ebepaling ko n 
komen op grondslag v an het Veertiende Hoofdstuk der Grondwet, als de wet 
niet zelf een voorziening was in de zin van art. 210. In zijn antwoord 
weersprak Sassen de suggestie van Tilanus en Van der Goes dat de noodwet 
wellicht nu werd ingediend om een nieuwe positie voor de opvolger van 
Van Mook te creëeren niet. De verslechterde situatie in Indones iê. was 

17
) 

echter, gezien de infiltraties en bestandsschendingenJ de dringenste reden. 
De regering zou alles op alles zetten om met de Republiek tot een accoord 
te komen, maar voorwaarde was dat er aan deze situatie een einde zou komen. 
Mocht de toestand niet veranderen dan moest zo snel mogelijk uitvoering 
worden gegeven aan de resultaten van het overleg dat met de federalisten 
had plaatsgevonden, m.a.w. het BlO-ontwerp dat reeds vertrouwelijk bij de 
griffie van de Kamer ter inzage lag. 
Sassen wenste vast te houden aan de termijn van 3 maanden tussen voorlo
pige maatreg;!len en hun bekrach tiging, omdat deze termijn de regering de 
kans zou geven om de regelingen te wijzigen. Van der Goes' advies om dan 
maar met een "novelle" te komen, 'Wees hij af indien niet "onafwijsbaar 
noodzakelijk". Tegen de vorm van een bevestigingswet, zoals Oud voorstelde, 
had de regering geen bezwaar, wel tegen gelijktijdige i ndieni ng van de 
bevestigingswet en afkondiging van de maatregelen. 
Tens~otte deeld& Sassen mee dat de door hem gestelde kabinetskwestie geen 
onnodig dr'èigement was. De regering had dit "bedoeld en geschreven als een 
openhartige mededeling aan de Kamer om de ernst van de toestand te onder
lijnen, zoals zij die ziet, en niet minder". De regering moest deze waar
schuwing handhaven. 
De repliek in het debat was vervolgens weinig inhoudsvol. Schouten verweerde 
zich tegen de aantijgingen van Romme en OUd als zou de ARP weinig princi
piëel zijn door het wetsvoorstel in strijd met de Grondwet te achten, maar 
ondersteuning te laten afhangen van de noodzaak ertoe. Schouten merkte op 
dat hier sprake was van staatsnoodrecht en dat dit staatsnoodrecht niet in 
alle gevallen onaanvaardbaar was. De uiteenzetting van Sassen had de AR 
echter niet kunnen overtuigen. Welter sloot zich hierbij aan. 
Tilanus liet, in tegenstelling tot Schouten, weten dat de nader gegeven in
lichtingen over de situatie in Indonesië hadden bijgedragen tot beter begrip . 
De vraag bleef echter bij de CHU of het wetsontwerp wel staatsrechtelijk 
aanvaardbaar was. Het verwerpen ervan had echter, zo had de CHU van Sassen 
b egrepen, ernstige staatkundige gevolgen. Om deze reden zouden een aantal 
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leden van de CH_:fractie hun stem, zi j het n i e t zonde r e nige a a r:e li r:.g , 
niet o nthouden aan het o ntwerp . 

van der Goes bleef bij zijn bezwaren te ge n de d r ie - maandentermijn en 
stelde bij amendement voor dit te wi j zige n i n 1 maand. Oud herhaa lde zijn 

.b~v~stigingswet-voorstel. 

Sassen ging in dupliek zonder slag of stoot zowel me t d e é é n - ma anjte r mijn 
als met oud's redactievoorstellen accoord. Bove ndien werden de woo rde n 
"zo mogelijk" bij de datum van 1 januari g:schrapt. 

Diep in de nacht ging de Tweede Kamer u1.te1.ndel1.Jk accoord met he t voor s t el 
met de benodigde 2/ 3-meerderheid (69 tegen 25). Tegen stemde n d e aamve zige 
leden van CPN, AR en SGP, alsmede Welter en de CHU-Kamerleden Schma l e n 
Van der Feltz. Aldus gewijzigd ging het wetsontwerp 4 dagen l a t e r (29 okto
ber) in behandeling bij de Eerste Kamer. De Senaat keurde de Nood wet goed 
met 38 tegen 12 stemmen. Opnieuw viel een CHU-er uit de boot, t e we ten de 
heer Reyers. Hoewel politiek minder relevant was het E.K.-debat juridisch 
interessant. Ditmaal was het de CHU, bij monde van Po llema, d i e het •.vetsont 
werp slechts aanvaardbaar achtte als "een uiting en een uitv l oe i sel van 
het staatsnoodrecht". VVD-er Molenaar sloot zich aan bij het s t a nd pun t 
van zijn partijgenoot Oud omtrent vrijheid van delegatie. 

ARP-senator Anema, even fel als collega Schouten in de Tweede Kame r viel 
nu juist over deze delegatiev~ijh~id. De uit~ondering op deze vrij~e id 
was volgens hem juist gelegen 1.n d1.e GW-bepal1.ngen die "waarborging e n 
regeling van de volksrechten en het tot stand brengen van de organieke 
staatsregeling" betroffen, derhalve wanneer het gaat om fundamentele vrij
heden en het gezag. In die geva~len zou de wetgever zelf moeten optrede n 
en was delegatie uitgesloten. H1.er betrof het volgens Anema een organ~eke 
staatsregeling en bovendien had de GW-gever zijn eigen macht in art. 

2 10 GW reeds gedelegeerd aan de wetgever. Deed de wetgever dit zelf weer da n 
verkreeg men "delegatie in het quadraat". Voor Anema was de Noodwet dan 
ook enkel aanvaardbaar als staatsnoodrecht, waarvoor echter e en noodtoe 
stand ontbrak. 

Zo werd de Noodwet, tegen de wil van vooral ARP en CPN, door be l.de Kamers 
geloodst. De tekst bereikte nog op 29 oktober 1948 het Staatsblad ( I 

46 1
) . 

Hoe dringend sassen de Noodwet nodig.had om in de opvolging van Van Mook 
te voorzien in een nieuwe constellat1.e, bleek wel uit het feit dat he t K.B. 
tot instelling van een Hoge Vertegenwoordl.g~r van de Kroon van dezel f de 
datum was (!462). Daarmee had de Noodwet Zl.Jn _eerste en achteraf bezien 
ook laatste dienst bewezen. Ook h~t BIO-beslul.t (de voorlopige voorzienin-
gen) zou half december nog op bas1.s van de Noodwet genomen word d't 

l ·t · - en, maar 1. besluit zou door de daaropvolgende po 1. 1.ele actie en het int . 
1 k · · t k · · e r n a t1.on a e rumoer zijn materiële bete en1.s noo1. ver rl.]gen. 

De parlementaire geschi~d~nis van de Noo~wet-Indonesië toont naast d e 
staatsrechtelijk~ enpoll.tl.eke tegen~telll.ngen l.n het parlement ook aan dat 
~;nl.·s -te.r S<l"ssen een uiterst pragmat1.sche, bestuursgerichte pol ' t · 
u~ . 1. l.CUS was. 
die echter niet altijd even behendl.g opereerde. Sassen kwam de Kamer in 
met . een ontwerp dat van alle kanten bezwaren opriep, zonder en · 

. . ~ge noemens-waardige toelichting en zonder een Vl.S~~ op _ de staatsrechtelij k e kant ervan. 
Reeds na het Voorlopig_Ve~slag.~oest hl.J Zl.Jn tekst ingrijpend wijzige n. 
Niet de minister gaf ul.tel.ndell.Jk een (vermeende) grondwettelijke o nde r 
bouwing, maar de Staten-Generaal. Pas toen Oud en Romroe hadden gesproken 
bekende hij kleur. Ook zijn tweede ontwerp bleef niet geheel ov . d N 

. . h' . ere1.n • a een inhoudelijk zw~~k~ verdedl.gl.ng moest l.J_uiteindelijk accoo r d g aan me t 
de belangrijkste Wl.JZl.gl.ngen, dat de voorlop1.ge maatregelen 

. _ _ . . . _ _ p e r s e g eno men 
moesten worden voor 1 Januarl. 1949 en b1.nnen een maand dienden t e wo r de n 
gevolgd door een bevestigingsw~t. De Tweede Kamer bracht daarmee het oor
spronkelijke ontwerp, dat u1.tg1.ng van zeer ruime en wat tijd betr e ft onge
limiteerde bevoegdheden van de Kroon, terug tot engere, meer a anvaardba re 
proporties, waarbinnen de Staten-Generaal hun greep op de Indone si sche 
gebeurtenissen enigszins konden behoud e n. Sassen was in Zl.]n voo r tvarend 
heid duidelijk te hard v a n s t apel gelopen e n \verd doo r de K~mer ~ 

- " op gepas~e 
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•.v ijze tot de orde geroepen. Toch kon h i j acn t eraf t e vreden z i j ;. : i . ·,~ -~d -
' i ~ nen van zijn voorstel , machtiging to e r u ime bevoegdheden -::,· . i _,.,d 
van regelgevi ng tege n de bedoel ing van art. 2 10 GW in , •.va r en ""' "-n ·"" _ :_- .ci .: 
ment, zij het niet zonder mokke n, geaccepteer d . Dat je Noodwe t t~PS~ ) t te 
sl~cbts van betekenis was voor de benoeming van Beel, kon Sa ssen · 1 i ~~ be 
vroeden. 

7. Het staatsrechtelijke karakter van de Noodwet Indonesië 

De Noodwet Indonesiê van 1948 kan staatsrechtelijk op meerdere wi j ze n 
worden beoordeeld. Zowel in de Staten-Generaal als later in de litte ratuur 
is dit dan ook gedaan. Tussen de beoordelingen loopt één grote scheidsl ijn , 
nl. de opvatting over de al dan niet grondwettigheid e rvan. Enerzij d s 
bestaat de mening dat de Noodwet binnen de grenzen van de Grondwet van 
1948 is gebleven en anderzijds de opinie dat zij daar bui ten lag. 
Voor deze laatste zienswijze is dan weer van belang of de Noodwet, zijnde 
ongrondwettig op andere manier aanvaardbaar wa s, nl. als een acceptabele 
uiting van subjectief staatsnoodrecht. Hiermee wordt aangeduid dat de in 
concreto meest gerede overheidsinstantie, als staat en volk in nood ver 
keren, de bevoegdheid heeft om, terwille van beide, zo nodig met over
treding van de regels van objectief recht, te doen wat onder omstand i g
heden gedaan moet worden; Salus populi, suprema lex. In de praktijk zou 
dit kunnen betekenen dat er z i ch gevallen voordoen waarin normale (grond-) 
wettelijke bepalingen voor het totstandbrengen van besluiten niet kunnen 
functioneren, bv. als de te nemen maatregel zo urgent is, dat een normale 
procedure te veel tijd zou vergen. Bij de Noodwet deed Sassen op dit sub
jectieve staatsnoodrecht een beroep, zij het tussen de regels door. 
De Kroon heeft volgens het huidig art. 57 Grondwet zelfstandige bevoegd
heid tot regelgeving, behalve als het gaat om maatregelen door strafsanc
ties te handhaven. De Kroon mag echter niet zonder meer overal regels stel
len. Indien de Grondwet een regeling opdraagt aan de wetgever in formele 
zin, is dit uitgesloten, tenzij de formele wetgever zijn door de Grondwet 
geattribueerde bevoegdhei~ overdraagt aan de Kroon. De grote vraag bij de
legatie van regelgeving was tot dusverre, in hoeverre het de fo rmele wet
gever vrij staat bevoegdheden die hem door de Grondwet zijn opgedragen, te 
delegeren aan de Kroon. Zijn er aan de delegatiemogelijkheid grenzen te 
stellen? 
Voor Oud was, zo bleek bij de parlementaire behandeling van de Noodwet 
Indonesië, delegatie van wetgeving geen juridisch probleem, maar een 
vraagstuk van beleid. Dit standpunt stuitte op grote bezwaren in de 
litteratuur. Vegting en Duynstee 'namen in hoofdzaak de .zienswijze van 
ARP-senator Anema over. Vegting achtte het een misvorming van de bedoeling 
van de Grondwetgever als de artikelen zo werden uitgelegd dat, los van de 
concrete i~oud, •de wetgever de volledige vrijheid zou hebben naar eigen 
inzicht te bepalen of hijzelf de taak vervulde of een ander. Met betrek
king tot het bestuur in Indonesië in overgangstijd merkte Vegting op dat 
de grondwetgever vanwege exceptione~omstandigheden het aanvaardbaar acht
te dat zijn taak werd overgenomen door de, gekwalificeerde, wetgever, maar 
dat hij het nog niet gelijkelijk aanvaardbaar had geacht dat de wetgever 
beoordeelde in hoeverre deze taak aan de Kroon kon worden overgelaten. 
Vegting oordeelde dat hiervoor ook niet de minste aanleiding te vinden was 
in de behandeling van de Grondwetswijziging van 1948: "Men kan rustig 
zeggen dat niemand die betrokken was bij de herziening van de Grondwet 
aan deze opvatting van art. 210 zo gedacht heeft".De Noodwet Indonesië 

d . 18) 
werd daarom, volgens hem, ongron wett1g. 
Duynstee meende dat delegatie wel degelijk een rechtsvraag was op terrein
nen waar een opdracht tot regeling aan de wetgever was gegeven. In het 
algemeen sloot de grondwetgever volgens hem delegatie uit, wanneer hi j 
de regeling opdroeg aan de wetgever. Slechts waar interpretatie ertoe leid
de dat delegatie van onderdelen der regeling niet uitgesloten was, kon 
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dit rechtens toelaatbaar zijn: "Moet men aanne men dat de Grondwet een uit
puttende regeling door de wetgever bedoeld heeft, dan is delegatieongeoor
loofd. Is dit niet het geval, dan schijnt tegen delegatie, die zich beperkt 
tot details geen bezwaar", zo had ook Van der Pot al in zijn handboek 
g~schreven, hetgeen later herhaald zou worden door Donner. 19) 
Duynstee vond dat, indien de Grondwet uitdrukkelijk een bepaalde materie 
opdraagt aan de wetgever, dit is omdat de Grondwetgever meent dat hiervoor 
bijzondere waarborgen moeten zijn, namelijk samenspel van Kroon en Staten
Generaal, uitgebreide procedure van wetgeving en openbaarheid van behandeling, 
welke bij een A.M.v.B. ontbreken. "Zo mogelijk nog onjuister" dan Oud's 
theorie noemde Duynstee het betoog van Romme dat de Noodwet Indonesië 
slechts een "uitwerking" ove~liet aan de Kroon, hetgeen een misvatting 
was van het begrip détail. 20 

In zijn preadvies van 1951 vond Steilinga aansluiting bij Vegting e n Duyn
stee: "Het betekent immers dat men praktisch alle waarde aan de Grondwet 
ontneemt en het gehele staatsbestel op losse schroeven zet"?ldonner meen
de in dat zelfde jaar dat in Oud'~ visie de sprong van verdediging van 
materiëkwetgeving door de.Kroon ~n het algemeen naar de verdediging dat 
de Staten-Generaal te allen.tijde mogen delegeren, te groot was. Volgens 
Donner heeft de GW in' ons staatsbestel tot taak de burgers allerlei waar
borgen te schenken tegen overhaast en tyranniek staatsbestuur. Indien de 
GW opdracht gaf, was dat niet ter bescherming van de Staten-Generaal te
gen zichzelf, maar ter bescherming van de burgerij tegen nonchalance en 
gebrek aan verantwoordeli~khe~dsb~~ef bij haar vertegenwoordigers, het
geen wel eens nodig kan z~jn ~n t~)den van felle politieke strijd. Het 
geheel der grondwettelijke bepalingen overziende kwam Donner tot de con
clusie, dat waar bepalingen regeling door de wetgever voorschrijven, 
tegen delegatie geen bezwaar beh~efde.te worden gemaakt, tenzij de tekst 
of de geschiedenis van die bepal~ng z~ch daartegen uitdrukkelijk verzet. 22) 

Delegatie van wetgeving is m.i. een beleidsvraag wanneer het betreft een 
materie waarvan de Grondwet zich heeft onthouden van een oordeel 

0 d ' ver het tot regeling bevoegde orgaan. In ~en echter de Grondwet op enigerlei 
wijze spreekt van een taak van de wetgever, zal d.m.v. onderzoek naar de 
intentie van de Grondwetgever moet~n worden beoordeeld of en in hoeverre 
delegatie geoqioofd is. Een ze~er d~en~ dit al ~~t geval te zijn indien de 
Grondwet, blijkens de bewoord~ngen, u~tdrukkel~Jk regeling lijkt op te 
dragen aan de wetgever. De Grondwet heeft, naar Donner opmerkt, in de 
eerste plaats zijn betekeni~ als een samenstel van . w~arborgen, die ge
schapen zijn voor de overhe~dsonderdanen, tegen On]u~st en onwaardig beleid 
en handelen van staatsinstell~ngen. De rechtstaatsidee, welke er 't-

t . t . d 1 . . k van u~ gaat dat alle machten in de staa u~ e~n e ~J gebonden zijn aa d _ 
tt . d 0 k · t n e con stitutie kan een andere opva ~ng an o n~e velen. De wetgever 

·· • d d t · · mag, onder geen ênkele voorwaar e, over e cons ~tut~onele grenzen ga f 
i . t t b l an o deze hier en daar bijbu gen u~ oo?pun van e eid, tenzij er werkelijk 

sprake is van hoge nood, maar dan ~s men, om met&Ellinga te sp k 
· · 1 · t t · b 1 d re en, in een extra-const~tut~one e s~ ua ~e e an • Nog afgezien van het 

evidente voorbeeld van de grondrechten kan het voor de burgers 
. van belang zijn dat i.p.v. door de Kroon, een regel~ng wordt gegeven door de for-

mele wetgever, vanwege.het democrat~sche element daarin, maar vooral 
vanwege de procedure d~e openbaarhe~d en zorgvuldlgheid in zekere z i n 
waarborgen. 
Tegen delegatie van regelgeving behoeft in principe geen bez 

. . waar te wor-den gemaakt (uit beleidsmat~ge over~eg~ngen kan delegatie aanbevelens-
waardig zijn en de wetgever heeft, ~n de h~erarchie der regel 

h . . . h lf gevers het recht te beoordelen wat ~J z~c ze wil voorbehouden en t h ' . 
f . d . d wa ~J wenst over te dragen), zel s ~n ~en e Grondwet naar een for 

1 1 · · k · d t d k me e wet verwiJ' st Tenzij duide ~J ls a e te st of geschiedenis d G 
· . . . er rondwets-bepaling zich hiertegen u~tdrukkel~]k verzet. Elke bepaling 

1 
d 

· · · f . za erhal ve, tot de Grondwetsherz~en~ng een un~ orme2ffgel~ng heeft aangebracht, op 
zijn merites moeten worden beoordeeld. 
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Men ontkomt niet aan de conclusie dat zowel tekst als zeker ook de ge 
schiedenis van art. 210 GW 1948 de verregaande de legatie, toegepast in 
de Noodwet Indonesië, uitdrukkelijk uit s luit. 
Allereerst de tekst van art. 210 zelf: deze spreekt van voorzien i ngen 
"getra.ffen- bij de wet". Het gaat daarbij om voo r :lieningen "waarbi j wordt 
afgeweken van de bepalingen van voorafgaande hoo fd stukke n" van de Gr ond
wet. Deze voorzieningen moeten bij wet, via gekwalificeerde meerde r he i d , 
worden gerealiseerd .• Voor voorzieningen waarbij niet van de Grondwe t 
wordt afgeweken wordt geen regeling aan de gekwalificeerde wetgever op
gedragen, hetgeen impliceert dat dergelijke "ongevaarlijke" voorzienin-
gen zonder enig probleem door de Kroon getroffen mogen worden. Ui tdrukke
lijk lijkt daarmee de tekst van art. 210 grondwetsafwijkende voorzieningen 
aan de samenwerking tussen regering en Staten-Generaal te willen voor
behouden. Uit de geschiedenis van art. 210 kan men het vol gende destil
leren: met pijn en moeite was in de strijd om de functie van de Grond-
wet bij de overgang van de nieuwe rechtsorde een politiek compromis be
reikt, dat "gematigd positief" was. Indien de "negatieve" visie had geze
genvierd (het volledig buiten werking stellen van de Grondwet wat Indonesië 
betreft zonder grondwettelijke normen) was er tegen welke delegatie dan 
ook geen bezwaar geweest aangezien de wetgever in zijn beleid volledig 
vrij was. In plaats hiervan werd echter gekozen voor een "doorbraakwet", 
die van de Grondwet mocht afwijken, onder omstandigheden en met strenge 
waarborgen. Blijkens de Memorie van Toelichting bi j art. 21 0 wilde de 
regering "er voor waken dat deze (nieuwe ordening) zich nie t ondanks de 
Grondwet voltooit". Het Antwoord van de regering bij de behandeling van 
de· tweede lezing nam elke twijfel weg over wat hie rmee we rd bedoeld: 
minister Sassen merkte op dat de grondvesting van de nieuwe rechtsorde 
in gemeen overleg moest geschieden met de Staten-Generaal, niet enkel 
aan het begin der ontwikkeling, of aan het eind daarvan, maar steeds 
wanneer o.g.v. art. 210 voorzieningen werden gevorder d. Deze toelichtende 
opmerkingen van de regering sloten in ieder geval blanco-delegatie, 
als de Noodwet voorstelde, uit. Een mogelijkheid van bekrachtiging acht er
af door de wetgever, zoals voorgesteld in de Noodwet, doet hier niets 
aan af, het betekende immers alleen dat de pijn van de ongrondwettige 
delegatie voor het parlement zou worden verzacht. De Noodwet Indonesië 
moet dan ook ongrondwettig worden geacht voor wat betreft de delegatie 
van bevoegdheden van de Kroon. "Ook de primaire theorie van Oud kan hier 
niets aan afdoen. Volgens deze theorie was de Noodwet ex art. 210 een 
grondwetswijzigende wet welke eigen competenties kon scheppen, daarbij 
niet gebonden aan de normale Grondwetsvoorschriften. Dat betekende ook dat, 
zoals Ruys de Beerenbrouck in de Eerste Kamer had verdedigd, een derge l ijke 
wet mocht afwijken van art. 112 GW. (nu art. 11~), volgens welke d e wet
gevende ~ mach~ wordt uitgeoefend door Koning en Staten-Generaal tesamen. 
Oud ging er van uit dat dan de wetgever ex art. 210 een attributie
bevoegdheid zou bezitten i.p.v. een delegatiebevoegdheid, juist omdat 
hij in plaats van de Grondwetgever was getreden. Duynstee gaf al aan 
in zijn reactie dat, indien men deze theorie consequen t zou doortrek-
ken, men uiteindelijk toch weer bij het delegatievraagstuk terug zou 
komen . De Noodwet Indonesië was, in Oud's theorie, een afwijking van het 
toenmalig art. 63 GW dat de staatsinrichting in Indonesië opdroeg aan 
de wetgever. In zoverre kon dus inderdaad worden gesproken van een 
attributie door de wetgevèr aan de Kroon. Binnen deze bevoegdheicts
creatie was de Kroon daartoe echte r nog niet gemnc htigd zelf van de 
Grondwet af te wijken, hetgeen art. 210 immersuitdrukkelijk had voorbe
houden aan de wetgever. Indien de wetgever deze, hemzelf geattribueerde, 
bevoegdheid op zijn beurt weer zou overdragen aan de Kroon, was e r derhalve 
sprake van delegatie. Deze de legatie nu was door tekst en geschiedenis 
van art. 210 GW uitgesloten en dus ongrondwettig . 
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Conclusie. 

Wil de Noodwet Indonesië in de geschiedenis toch aanvaardbaar worden ge
acht, althans juridisch geoorloofd, dan blijft slechts een beroep op sub
jectief staatsnoodrecht over. Dat betekent da~ wij de juridische mogelijk
heden ~.b.t~ de· in de Noodwet geregeldé mater~e moeten afwegen in het 
licht van de "dringende en buitengewone omstandigheden" waar de Memorie 
van Toelichting van sprak. Ik acht "staatsnood" niet aanwezig geweest, 
althans niet in die mate dat de Noodwet ermee werd verdisculpeerd. Natuur
lijk was er een situatie die buitengewoon moeilijk was voor de Nederl d 

· 1 · ta · 1 an se regering, zowel politiek als m~ ~ ~r. Te t men de vastgelopen onderhan-
delingen met de Republiek en de talrijke, steeds toenemende bestand
schendingen en misdrijven bij elkaar op, dan is dat een weinig rooskleu
rige situatie, waarin de regering terecht zo snel mogelijk verandering 
wilde brengen. 
Essentieel is ech1:er de vraag of er binnen de geschetste omstandighed 
geen andere,minder ingrijpende mogelijkheden waren dan het indienen vanen 
deze ongrondwettige noodwet . Over de politieke noodzaak van spoed k 
worden geredetwist en mogelijk kan daarin zelfs nood voor staat en anlk 
worden gezien. Indien ~r echter andere, wel binnen de GW vallende m~~e
lijkheden bestonden, d~e minister Sassen kon han~:ren, dan zouden deze 
dienen te prevaleren. Ook zonder Noodwet Indones~e zou de regering het 
ontwerp-BlO-besluit, zoals dat tot stand was gekomen in onderling over
leg met de federalisten, hebben kunnen toetsen aan het oordeel van de 
Republiek. Al naar gelang het resultaat van de besprekingen had de mi
nister de regeling, in alle stilte, kunnen bijstellen dan wel handhaven. 
Daarna zou de concept-regeling, vergezeld van een spoed-Memorie van Toe
lichting, zoals ook de Noodwet kende, en na spoedadvies van de Raad van 
State, aan de staten-Generaal kunnen word~n aangeboden. Daarbij zou de 
volksvertegenwoordiging, overtuigd als ziJ was van de noodzaak van h t 
een en ander, met gezwindheid dit wetsvoorstel hebben kunnen behande~en. 
Theoretisch is zelfs mogelijk dat een wetsvoorstel binnen één d 

_ . ag promo-veert tot wet. oe Staten-Generaal hadden in ~eder geval al eerder laten 
blijken zeer snel te kunnen ha~delen. Het bezwaar van minister Sassen 
dat de regeling snelle aanpass~ng zou vergen aan zich wijzigende omstan
digheden, zou kunnen worden ondervangen door de suggestie van Va d 

" 11 " t ~ D n er Goes van Naters om met . nove ~n e werhen. e operatievrijheid van de 
regering m.b.t. de pol~tieke s~tuatie in Indonesiê zou, bij een snelle 
en adequate behandeling van het BlO-ontwerp door de beide Kamers h 

d R bl . '· . na et verloop van de besprekingen met ,e epu ~eh n~et veel kleiner zijn ge-
weest dan zij was bij de Noodwet. En al zou er een marginaal verschil 
ziJ'n opgetreden, dan nog is dat te prefereren boven het opziJ' zett 

. . . d G en van de Staten-Generaal ~n een sttuat~e w~ar~n e . ron~~lt juist uitdrukkelijk 
de inbreng .. van- de volksvertegenwoord~ging wenste. 
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2) Zie hiervoor o.m. "Ontsporing van geweld", J.A.A.van Doorn e.a., p. 89 ev. 
In de tweede helft van 1948 begon de reorganisatie van de TNI vaste vormen 
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3) Zie A. Stempels, De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraag
stuk, 1950, p. 71-72. 
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Het hieronderstaande is ontleend aan de Handelingen TK 1948-1949, p. 115-135 
en Handelingen EK, 1948-1949, p. 22-27. 
Duynstee suggereerde in een hoofdredactioneel commentaar van de Gelderlander 
(22-10-1948) dat de regering zoveel mogelijk spijkers met koppen wilde slaan 
in het bijzonder om de moeilijkheden voortgekomen uit het ontslag van Van ' 
Mook op te vangen en een rechtspositie te creëren voor diens opvolger Beel. 
Uit met hem gevoerde correspondentie blijkt ook nu de heer Sassen een verband 
tussen Noodwet en het heengaan van Van Mook te ontkennen. 



- 37 -

18) w.G. Vegting, 'De Noodwet Indonesië, overspanning van de Grondwet', N.J.B. 
1949, p. 1-10. 
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uniforme textuele regeling t.a.v. delegatie. Het is echter de vraag of 
daarmee het vraagstuk van de vrijheid van delegatie is opgelost. zo kan men 
zich afvragen wat onder delegatie moet worden verstaan en aan wie mag 
worden gedelegeerd. 

24) Vgl. ook K. Groen, 'Noodwet Indonesiê en Staatsnoö?recht', NJB, 
1949

, p. 154-
158. Groen kwam tot dezelfde conclusie m.b.t. de ongrondwettigheid van de 
Noodwet en het ontbreken van Staatsnood. Zijn mening dat staatskundige en 
staatsrechtelijke eerlijkheid geboden had nogmaals een grondwetswijziging 
te beproeven komt mij irreêel voor. 
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.Stikker in "Kaliurang", laatste halte op weg naar de tweede politiêle actie, 
november - december 1948. door dr. P.F. Maas. 

De officiêle presentatie van het boek "Minister Stikker en de souvereiniteits
overdracht aan Indonesiê", ging vergezeld van een persconferentie.l Een der 
journalisten vroeg de auteur, Dr. L.J.M. Jaquet, of het boek nog nieuws bevatte. 
Geheel in strijd,met _de waarheid en vermoedelij~ bevangen door bescheidenheid, 
gaf Dr. Jaquet een ontwijkend antwoord. Bijna elke paragraaf van zijn standaard
werk brengt nieuwe gegevens aan het licht, hetgeen de vrucht mag heten van geduldig 
en uitputtend bronnenonderzoek. In zeer verzorgd en leesbaar Nederlands beschrijft 
Dr. Jaquet de opeenvolgende gebeurtenissen, welke zo nodig van commentaar en analyse 
voorzien worden. Hij aarzelt niet kritische kanttekeningen te plaatsen bij de 
memoires van zijn hoofdpersoon of bij de dissertatie van Anak Agung voor zover hun 
mededelingen of opvattingen niet stroken met de huidige stand van de wetenschap. 

Dr. Jaquet heeft de geschiedschrijving van de dekolonisatie van Indonesiê verrijkt 
met een diepgravende, evenwichtige en boeiende studie, die ongetwijfeld tot de 
besten op dit terrein gerekend mag worden. Louter uit respect voor de auteur van 
dit oeuvre, wilde ik met hem een ogenblik teruggaan naar de Kaliurang gesprekken 
tussen de Nederlandse regering en de Republiek. Dat geeft me de gelegenheid wat 
aanvullende informatie te verschaffen, die overigens voor Dr. Jaquet slechts ten 
dele nieuw zal zijn. Voorts wilde ik Dr. Jaquet de vraag voorleggen of het optreden 
van Stikker niet minstens zo "wispelturig" was als dat van Sassen.2 Beide relatief 
jeugdige bewindslieden zochten vanuit hun onderscheiden verantwoordelijkheid een 
uitweg uit de impasse, waarin de Indonesiêpolitiek van Nederland bij hun aantreden 
verkeerde. Zowel Sassen als Stikker hadden gedurende die eerste, beslissende 
maanden van hun ministerschap onvoldoende zicht op de reële mogelijkheden voor het 
bereiken van hun onderscheiden doelstellingen, respectievelijk een zware Unie 
ter beveiliging van de Nederlandse belangen öf samenwerking op basis vrijwillig
heid, vooral op financiêel-economisch terrein. 

SUMMIERE VOORGESCHIEDENIS.) 
op 17 augustus 1945, na de Japanse capitulatie, proclameerden Sukarno als president 
en Hatta als eerste premier de onafhankelijke Republiek Indonesia onder druk van 
militante, revolutionaire jongeren. De grondwet van de jonge Republiek bepaalde 
dat Indonesië een gecentraliseerde eenheidsstaat zou zijn. Gebrek aan geschoold 
kader, het gevaar van uiteenvallen, maar ook de praktijk van het Nederlandse be
wind vormden krachtige argumenten tegen een federale structuur. Pas eind september 
1945 arriveerden de eerste Brits-Indische contingenten militairen met de opdracht 
de Japanners af te voeren, de gevangenen te bevrijden en orde en rust te bewaren 
in de daartoe gevormde bruggehoofden. De Engelse bevelhebber in Indonesiê, 
Christison, erkende "de facto" de revolutionaire Djocja-Republiek onder meer omdat 
hij over onvoldoende mankracht en middelen beschikte om zelf het gezag en de ver
antwoordelijkheid over te nemen. De Engelse Labour-regering wenste geen partij te 
worden in het te voorziene cdhflict tussen de Sukarno-republiek en Nederland. 

Niet eerder dan in maart 1946 kreeg Nederland toestemming militairen aan land te 
zetten op Java en Sumatra. Onze troepen concentreerden zich in en rond een aantal 
steden, waaronder onze Indische hoofdstad Batavia. In Oost-Indonesiê en Borneo 
ontmoette Nederland bij het herstel van zijn gezag minder problemen omdat de 
Australische bevrijders snel plaats maakten en in die gebieden geen virulent natio-.. 
nalisme bestond, mede door de achterstand in scholing. De samenwerking met de tra
ditionele, inheemse gezagdragers, de zgn. priyayi-groep, liet weinig te wensen over, 
ook al omdat zij zich bedreigd voelden door de westers opgeleide nationalistische 

leiders. Op Java daarentegen barstte een deels nationalistische, deels sociale 
revolutie los, met moord en roof door ongecontroleerde gewapende bendes, . ..-'de zgn. 
Bersiap-tijd. Onder de slachtoffers bevonden zich ook Nederlanders, terwijl de 
bevrijding van de gevangenen in de Japanse concentratiekampen door de onrust 
vertraagd werd. In het gezagsvacuum van die eerste maanden wist de Republiek zich 
te consolideren tot een machtsrealiteit, die Java en Sumatra beheerste. 
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Luitenant Gouverneur-Generaal Van ~ook zo~ht naar een vergelijk met de revolutio
naire republikeinen, doch de Hoge Veluwe-conferentie mislukte door zijn ondoor
zichtig manoeuvreren en door de slechte timing. Het kabinet Schermerhorn-Drees 
durfde zo vlak voor de eerste vrije verkiezingen na de oorlog (mei 1946) niet 
door te tasten. 

Romroe (KV'P ) v•:ro•?rdeelde de conferentie in het geruchtmakende artikel "De week der 
schande". De verkiezingen van 1946 ontnuchterden de "vernieuwers" ruw, omdat hun 
doorbraakpartij, dè PvdA, slechts 29 zetels behaalde . tegenover 32 voor de KVP. 
De CHU, ARP en liberalen keerden ongeveer op vooroorlogse sterkte in de Kamer terug. 
Wêl hadden katholieken en liberalen zich sterk verjongd en gekozen voor een voor
uitstrevend verkiezingsprogram, conform de tijdgeest. De katholiek Beel vormde 
het eerste en enige zuiver rooms-rode kabinet in onze parlementaire geschiedenis, 
met Drees op sociale Zaken en de ex-voorzitter van de Indische Volksraad, Jonkman, 
op Overzeese Gebiedsdelen. Jonkman volgde Stuw-genoot Logemann op en meldde 
zich voor deze gelegenheid bij de PvdA als lid. 4 

Inmiddels had van Mook de Regering overtuigd van de wenseli j kheid om Indonesië te 
federaliseren, waardoor een begin gemaakt kon worden met de staatkundige wederop
bouw in de buiten-gewesten. Sukarno c.s. zagen in deze f ederalisering vooral een 
poging tot "verdeel en heers" .. Het kabinet-Beel sloot met de Republiek het akkoord 
van Lin~djati (eind 1946), dat evenwel een dode letter bleef door onoverbrugbare 
interpre~atie verschillen. Hierop reageerde Nederland met de eerste PDliti~le actie 

d kt" ' , met de code-naam "Operatie-Pro u ,waardoor de econom~sch int~ressantste gebieden 
op de RepubliekVetoyerd werden. Dit kwam Nederland te staan op de interventie van 
de V.N.' die een Commissie van Goede .,Diensten, de C.G.D. naar Indonesiê stuurde 
met de opdracht de strijdende partijen behulpzaam te zijn bij het vinden van een 
vreedzame oplossing. Nederland beschouwde dit ten principale als ongeoorloofde 
inmenging in binnenlandse aangelegenheden, maar waagde het niet de wereldopinie 
te trotseren door de c.G.D. de toegang tot "ons Indiê" te weigeren. 

In j anuari 1948 kwam de Renvilla-overeenkomst tot stand die dank zij Amerikaanse 
druk op de Republiek voor Nederland niet ongunstig was.S De Nederlandse souve
reiniteitgedurende de overgangstijd naar een onafhankelijk Indonesiê, de federale 
structuur en de gewenste blijvende band via de Nederlands-Indonesische Unie 
waren verzekerd. Bovendien bleef Nederland in het bezit van de heroverde ge~ieden. 
Ook deze overeenkomst kwam evenwel niet tot uitvoering en de spanningen namen 
voortdurend toe. De Republiek hanteerde met succes de guerilla· en infiltratietactiek 
en vond met name in de Islamitische wereld internationale erkenning Ind ' 

1 • l.a, o. . v. Nehroe, toonde zich een krachtig en invloedrijk pleitbezorger van de Republiek, 
die zich bovendien gesteund wist door het Oostblok, althans diplomatiek 6, 

Hot haöina t Dracs - Van Schai?<. . 

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 7 juli 1948, liet een lichte h i i 
32 t 1 verse u v ng naar rechts zien. De KVP behield haar ze e s, maar moest het hoofd bieden aan 

een morrende reèhtervieugei, die met dissident Welter, ex-minister van K 
1 

. .., 
d A l C N ° on~o::n, één kamerzetel veroverde. Zowel P.v. • • a s P verloren 2 zetels, terwijl de 

VVD op 8 zetels kwam. Het Indonesiêbeleid was mede inzet van de verkiezingsstrijd geweest die noodzakelijk was geworden door de voorgestelde grondwetswij i . 
I , Z g~ng I welke de mogelijkheid opende van souvere~niteitsoverdracht aan Indonesiê, doch 

deze tegelijkertijd bond aan enkele voorwaarden zoals een duurzame band via de 
"zware" Nederlands-Indonesische Unie. De Grondwetswijziging voorzag bov di . de 

. " en en ~n mogelijkheid via "gewone wetgev~ng van de voorwaarden af te wijken, mits deze 
wetten een tweederde meerderheid in de Kamers haalden. Om die reden had d 
campagne gevoerd onder de leuze "33 + 1 !". CHU en WD hadden hun medewer=i~VPaan 
de tweede lezing van de Grondwetshetziening afhankelijk gemaakt van het t g 

ki i ffi h 1 " e voeren beleid inzake IndonesH!. Met ver ez ngsa c es a s Het Roer Moet Om" en "Sociaal-
Democratie bevordert Communisme in Indonesiên,had de VVD het I ndonesiêbeleid van 
het kabinet Beel scherp veroordeeld. Tot twee keer toe mislukte Beel bij . . . 
een kabinet te formeren. In eerste instantie weigerde de p v d A mede zk~~n pog~ngen 

• · • • wer ~ng aan verbreding van de basis, daarna liep een extra-parlementaire constructie stuk op 
de personenkwestie. De fractievoorzitter van de P.v.d,A., Van der Go 

es van Naters sprak in het openbaar een minder absoluut bedoeld veto uit ten aanzien 
van o.a. Stikker 1 

I 
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Hierop wist Van Schaik, RKSP- veteraan en voorzitter van de Tweede Kamer, de !)arti j en 
bijeen te brengen door Drees het premierschap van een extra-parlementair kabinet aan 
te bieden, de VVD en de CHU slechts één zetel toe te staan en de KVP één zetel meer 
(6) dan de PvdA toe te delen. 

De ARP stond door zijn afwijzende houding ten aanzien van de Grondwetswijziging 
buiten elke formatiepoging. De VVD had nadrukkelijk Buitenlandse Zaken geclaimd 
om invloed te krijgen op het Indonesië-beleid. De KVP had haar verkiezingssucces 
omgezet in m~~r. greep op het Indonesië_:-beleid, . met Sa.ssen op Overzeese Gebieds
delen en Beel als opvolger van Van Mook in Indonesiê7. Aanvankelijk had het re
geeraccoord expli c iet gesproken van een politiële actie, doch deze passus verdween 
omdat geweldsaanwending bezwaarlijk als doelstelling kon gelden. Bovendien zou 
een dergelijke passus ongewenste repercussies teweeg hebben gebracht in binnen-
en buitenland. Van Schaik had als formateur goeddeels buiten de fractievoorzitters 
om geopereerd en trad als vice-minis t er-president en minister zonder portefeuille 
tot het kabinet toe, ter schraging van de nog fragiele coalitie. 

overzien we het tableau, dan zien we inzake het Indonesisch beleid allereerst de 
jeugdige, onervaren Sassen, die sterk afhankelijk was van .Romme's politieke steun 
en het later naast, soms tegenover, Beel in Indonesië, bepaald moeilijk kreeg . 
voorts Drees, wiens premierschap het coördinerend voorzitterschap vooropstelde. 
Drees was zeer terughoudend waar het zaken betrof, waarvoor één zijner collegae 
allereerst de verantwoordelijkheid droeg. Overigens verinnigde zich zijn samen
werking met Stikker en verkoelde de verhoudinq met SassenB. (In de PvdA leefde 
daardoor het gevoel tezeer buiten het Indonesië-beleid te staan.) Ten slotte Stik
ker, partijvoorzitter van de mede door hem opgerichte VVD, die zich al snel ver
wijderde van het Indonesië-beleid van de VVD. 

Dr. Jaquet gaat geheel voorbij aan de vraag, of het zo'n gelukkig besluit was van 
Stikker om per se Buitenlandse Zaken te eisen. Bijzondere kwalificaties voor dat 
ambt bezat Stikker niet en wat ernstiger was, voor zijn opvattingen over de In
donesische kwestie zou hij geen enkel begrip binnen zijn eigen partij vinden. Al 
snel begon Stikker politiek te zweven, wat hem in de ogen van zijn collegae poli
tiek onberekenbaar maakte. Indien Stikker al bij zijn aantreden als minister van 
Buitenlandse Zaken een "progressieve" benadering van het Indonesische vraagstuk 
voor ogen stond, wat zijn memoires suggereren, maar door mij betwijfeld wordt, 
dán had hij niet als prominent VVD-er in het kabinet zitting mogen nemen. In een 
zeer persoonlijke brief aan Cochran, de VS-vertegenwoordiger in de CGD, stelde 
Stikker: "Last of all my own group, which although the principle of liberty is 
its creed, is inclined to forget this principle and - being recruted from a cer
tain class-is of a very critical nature when law and order are disturbed .....• 
By careful manoP-uvring I have succeeded to convince my party - and I believe as 
a consequence thereof also one of the other religieus parties which is not as dog
matic in its fight against revolution as ~he Anti-Revolutionary Party - that new 
methods had to ' be followed, and that freedom had to be handed to the millions of 
Indonesia ... " · (3-11-1948) 9 . Wat opvalt, is de distantie waarmee Stikker over 
"zijn" VVD spreekt', t~rwijl ' Oud, VVD-fractievoorzitter, ongetwijfeld vreemd opge
keken zou hebben, als hem deze tekst voorgelegd zou zijn . Begin november had Stik
ker nog niets of niemand weten te overtuigen, maar was hijzelf nog onbevangen 
zoekende naar een vaste koers na enige weinig succesvolle try-outs. 

Indonesië i n de sfeer van de koude oor log en de Oost-West tegenstel l ing 
zowel in het Linggadjati-accoord als in de Renville-overeenkomst was vastgelegd 
dat de staatkundige opbouw van Indonesië zou geschieden op basis van het federale 
beginsel. Vooruitlopende op de vorming van de Verenigde Staten van Indonesië, 
v.s.I., zou er een Federale Interim Regering, F.I.R., moeten komen, doch over de 
samenstelling en de bevoegdheden hiervan konden de delegaties van de Republiek 
en Nederland geen overeenstemming bereiken. De Negara's (deelstaten) Oost-Indonesië 
en Pasw1dan riepen in juli 1948 de regeringen der deelstaten en autonome gebieden 
(Daerahs) bijeen voor overleg over de F.I.R. Dit Bandungse overleg, uiting van 
meer onafhankelijkheidszin onder de federalisten, verenigd in de Bijeenkomst Fede
raal Overleg, B.F.O., stelde voor, dat de F.I.R. zou bestaan uit een Directorium 
van tenminste 3 door de regeringen der deelgebieden gekozen personen. Voorts zou
den staatssecretarissen (departementshoofden) , een Federale Raad en een Vertegen-
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woordigend Lichaam de constru~tie coMplementeren, Een en a d d 
• n er on er erkenning de Nederlandse souvereiniteit, krachtens we lke de zgn.Hoge Vertegenwoordi e van 

Kroon, H.V.K., vèrgaande bevoegdheden zou bezitten. g r van de 
ook te Batavia, waar Van Mook de zgn. Voorlopige Federale Regering, v.F.R,, waar-
van de Republiek géén deel uitmaakte,presideerde, en in Den Haag aan "Het Plein" 
ontwikkelden de deskundigen concepten, hetgeen medio augustus 1948 resulteerde in het 
wetsontwerp Regeling Bewindvoering Indonesi~ in overgangstijd, kortweg het B.I.O.
besluit genoemd, 10 Van 20 september tot 9 oktober confereerden in Den Haag dele~ 
gaties van de V.F.R., de B.F.O. en de Nederlandse regering over het B.I.O.-ontwerp, 
dat uiteindelijk sterk naar de wensen v~ de B.F .• O. toegebogen werd, tot ergernis 
van Van Mook 'overigens, die van oordeel was dat Sassen c.s. de federalisten zwaar 
overschat hadden. 11 
Voor zover de Nederlandse Regering de bedoeling had om met de federalisten dit 
B.I.O.-ontwerp aan de Republiek voor te leggen, zorgden de Verenigde staten voor 
een onaangename complicatie. 

Aanvankelijk zag het ernaar uit en vertrouwde de Nederlandse Regering erop dat de 
verkilling in de relaties tussen de V.S. en de u.s.s . R. en de verharding van de 
tegenstelling Oost-West, ons zou verzekeren van Amerikaanse steun tegenover d 

. e 
opstandige Sukarno-republiek, waarin de commun~sten een potentië l e machtsfactor 
vormden. Reed, Chef Division Southeast Asian Affairs van het State Department· 
"the possibility that our need for strategie materials from southeast Asia ma. 
outweigh our desire for independance of the indigenous populations of t he are~ 
if such independenee is to be a pawn in the hands of militant and organised ' 
communists". 12 De Amerikaanse consul in Batavia, Livengood, bezorgd over de groei 
van het communisme, vroei minister Marshall de Truman-doctrine op Indonesië van 
t oepassing te verklaren. 3 Het zgn. Critchley-Du Bois plan, ontworpen door respec
tievelijk de Australische,pro-Republiek afgevaard~~de en de Amerikaanse afge
vaardigde in de c.G.D., kon door Nederland nog vr~J gemakkelijk in juni 

1948 tafel gewerkt worden, 14 Na de weinig succesvolle outsiders Graham en DuBeisvan 
besloot het state Departement Cochran, een carriêre diplomaat, in de C.G.D, te 
plaatsen. Gaandeweg kwamen State Department en Intelligence kringen tot de over
tuiging, dat de Nederlandse politiek de positie van de gematigde Hatta ten gunste 
van de collllllunisten ondergroef, De V,S, besloot tot steun aan Hatta "to t th 

s reng en t he moderates". 

Het B.I.o.-ontwerp van sassen en de ijver waarmee Nederland met voorbijgaan aan de 
Republiek overeenstemming zocht met de federalisten, alarmeerden Cochran en het 
State Department temeer daar bekend was dat de federalisten welwillend t de 

' egenover republikeinen stonden en in hun hart weinig ophadden met de dominerende Neder-
landers. 15 Marshall te~egrafeerde Cochran 31-8-1948 o.a. "agrees Neth, attitude, 
intentional or unintent~onal, appears be hastening fall Hatta Govt. and De t f 
successar that Govt. will be strongly Left . Wing i~ notCommunist controlle~.:. ears 
take alle practicable steps hasten resumpt~on pol~tical negotiations with R "16 

11 di t d ep •..•.. Ten tweede male werd Nederland vo e g verras oor een totaalplan d't k 
' l. eer van cochran in de vorm van een oral note, 10 september 1948. Het Cochran-plan zocht 

een doorbraak van de impasse in algemene verkiezingen v66r februari 
1949 

t . . 
1 h ublik . , erWl.J de Tentara Nasional·· Indonesië!, T .N • I.' et rep e~ns leger, onder het 

de F I R geplaatst zou worden. Beide elementen achtte de Nederlandse R ge~ag van 
• . • eger~ng vol-

strekt onaanvaardbaar, evenals de fixatie van de datum van de souverel.·n;t 't 
· k i .... e~ sover-dracht op 31 juli 1949, de wijze van afoa en ng van de deelstaatgebieden, de 

beperking van de bevoegdheid van de H.V.K. om de staat van beleg af te k d ' 
en bestuur het van ~let buitenlands beleid, waarbij Nederland de door de ~P~~~:ek 
gesloten overeenkomsten zou moeten overnemen. 17 

De ministerraad stemde in met Stikkers voorstel om naar de v.s te Vli 
. • egen ten einde Marshall te overtuigen van het fe~t dat Cochran zijn boekje te bu ' t 

~ en was gegaan met zijn plan dat in ons parlement nooit een tweederde meerderheid zou 
verwerven en het communisme in de kaart speelde. Hoewel Van Kleffens amb 

' assadeur te Washington deze démarche ontraadde en Sassen er weinig van verwachtt . 
Stikker toch op weg. 18 Marshall ontving Stikker koeltjes en gaf geen de~~l.ng 
Dr. Jaquet, vertrouwd met de Buitenlandse Dienst, onthoudt zich van c u~ reed toe. 
deze averechts werkende démarche van Stikker, Volgens Goedhart kreeg ~mmlentaar op 

· bij d v N b a ar, vertegen-woord~ger van de Republiek e • ., een ver atimrapport van het ond h d _ _ _ _ er ou tussen 
Marshall en Stikker in Washington, zodat aangenomen mag worden dat Hatta c 

5 
. t 

dat het de v.s. ernst was met het Cochranplan, dat de Republiek • · w~s en 

I 
I 
I 
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veel verder tegemoet kwam dan net B.I.O.-ontwerp 19 Een dege l i j ke ambteli j ke en 
diplomatieke voorbereiding had Stikker kunnen behoeden voor het blauwt j e , dat hi j 
in de V.S. liep. 

Hoezeer Cochran en het State Department gelijk hadden met hun beoordel i ng, kwam 
op dramatische wijze aan het licht door de zgn. Madiun-opstand, 19 september. En
kele dagen eerder had de "Board of Senior Military Observers" van de C. G.D. een 
alarmerend . ,rapport uitgebrach.t over Çle situatie in çle Republiek20 . De "observers" 
voorspelden op kor te termijn een burgeroorlog en signaleerden een t oenemende in
vloed van de T.N.I . op Hatta c.s. De T.N.I. zelf, althans onderdelen daarvan, t rok 
zich weinig .aan van de gegeven orders en zou stellig in verzet komen tegen elk 
compromis, waarbij de T.N.I. gedemobiliseerd zou worden, zowel uit patriottische 
motieven als vanwege eigenbelang21, Binnen veertien dagen wist het kabinet-Hat ta 
de communistische opstand o.l.v. Musoneer te slaan, wat in de V.S. diepe indr uk 
maakte. Lovett, under-secretary of State van de V.S.: "the only govt in Far East 
to have met and crushed an all-out Communist offensive"22, Intussen had Hatta 
elke suggestie in de richting van Nederlandse bijstand krachtig afgewezen en het 
plan-Cochran, zij het onder een breed voorbehoud, als basis voor onderhandelingen 
aanvaard. In het Nederlandse kabinet werd het vermoeden geuit, dat "Hadiun" door 
Hatta c.s. geënsceneerd was om de V.S. aan zich te binden, doch informatie van 
onze geheime dienst loochenstrafte dit23, 

De ongepolijste reactie van Nederland op de oral note van Cochran lokte een scherp 
antwoord en toenemende druk van de v.s. uit. Stikker zelf droeg het nodige bij aan 
het Amerikaanse wantrouwen door begin oktober te Parijs tegenover zijn collegae 
Bevin (Engeland) en Spaak (België) gewag te maken van het voornemen om de i mpasse 
met geweld te doorbreken24, Pogingen van Van Royen, onze permanente vertegen~oor
diger bij de V.N., om de V.S. tot een meer gereserveerde opstelling tegenover het 
Cochranplan te bewegen, door te zinspelen op het mogelijk terugtrekken van Neder
land uit Indonesië, naar het Engelse Palestina-voorbeeld, deed Cochran af met : 
"bluff!" 25 . Medio oktober accepteerde Nederland formeel het Cochran-olan als on
derhandelingsbasis, doch de "amendments required by the Nether l ands Government 
would in fact leave no VS-plan at all", aldus Harding Bancroft (VS) Chef Division 
United Nations Affairs26 . 
Terwijl de federalisten aandrongen op uitvoering van het B.I.O.-ontwerp, de v.s. 
aandrongen op heropening van het overleg met de Republiek, Generaal Spoor vanuit 
Batavia de noodzaak van een politiële actie tegen Djocja vooropstelde, de si t uatie 
in Indonesië met de dag verslechterde en de Republiek niet bereid was ons op 
voorhand tegemoet te komen, wist het kabinet weinig anders te bedenken dan een 
oriëntatiereis van Stikker27. Onderhandelingen mochten pas op gang gebracht worden 
indien door de Republiek een einde gemaakt was aan de bestandsschendingen . Sassen 
kon niet mee, omdat zijn aanwezigheid in het parlement vereist was. Kortom, het 
kabinet-Drees verkeerde eind oktober 1948 nog in volslagen onzekerheid over het 
te voeren beleid. Dr. Jaquet vermeldt wel de waaischuwende woorden van Van Kleffens 
(27-10-1948) ten gunste van een soepele benadering, doch schenkt onvoldoende aan
dacht aan de curi·euze passáge in deze brief: "mochten wij al ooit in de noodzaak 
komen om tot nieuwe politiële actie over te gaan, dan zou het, om die actie hier 
te lande (V.S.), in menig ander land en in de Veiligheidsraad slik- en verteerbaar 

· te maken een enorm verschil te onzen bate opleveren, indien wij tevoren de V. S. I. 
zouden hebben uitgeroepen als vrije, onafhankelijke staat, niet met allerlei zo 
t ypisch Nederlandse reserves (die het effect teniet zouden doen) maar zonder voor
behoud. Een dergelijke daad, waarin wij als "bevrijders" zouden optreden, zou Rus
land beletten die rol te spelen, het zou ons in dezelfde klasse brengen als het 
toegejuichte Engeland toen dit India "vrij liet", en het zou, mits het spel naar 
de vorm goed gespeeld werd via de V.S.I., de Republiek in de positie brengen van 
Hyderabad (Indiase deelstaat, die zich tevergeefs tegen het centrale gezag t e 
New Delhi verzette)"2B, Van ~leffens behoorde tot de gezaghebbende adviseurs van 
stikker, maar bezat blijkbaar een speculatieve geest en weinig inzicht in de po
litieke verhoudingen te Den Haag. 28 oktober vertrok Stikker naar Indonesië. 

MINISTER STIKKER GAAT NAAR "KALIROEROH" 29 
Na een reeks incidenten hadVan Mook ontslag gevraagd en was Beel benoemd tot 

H.oge Vertegenwoordiger der Kroon, H;V.K. De komst van Stikker bracht verwarr ing 
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teweeg onder de federalisten, leidde in het Indische milieu tot"qekanker"over de 
slappe houding van Den Haag, strookte niet met wat de Commandant der Nederlandse 
troepen, Generaal Spoor wenste en enerveerde de Republikeinen die wilden weten 
wat stikker in zijn schild voerde. 30 Monseigneur de Jonghe d'Ardoye vertelde uit 
eigener beweging aan Stikker dat er geen rust of vrede in Indonesië zou zijn 
alvorens Nederland nog eens zijn krachtige hand had laten voelen.31 Hij besefte 
heelgoed als priester alleen ten gunste van de vrede te mogen spreken. Al direct 
ontstonden er moeilijkheden over de preliminaire voorwaarden en de plaats van 
samenkomst met ~atta. Cochran was bereid te bemiddelen, ondanks het feit dat hij 
met hetzelfde vliegtuigmoest reizen als waarmee een aantal door Nederland uitge
wezen republikeinen vertrokken. 32 Uiteindelijk besloot Stikker Hatta tegemoet te 
komen in Kaliurang, een bergplaatsje dicht bij Djocjakarta. De Minister meende dat 
zijn langdurige gesprekken met Cochran het vertrouwen hersteld had. De Amerikaan 
telegrafeerde 6 november evenwel naar Washington:" u.s. Government telling Nether
lands Government at high level that no more financial aid of any sart will be 
forthcoming if police action taken against Republic and as long as Netherlands 
fails eensurnmate settlement through G.o.c. permitting Republic enter u.s.r. hono
rably and gracefully". 33 Cochran wist dat hij in Batavia niet gewaardeerd werd, 
zo verzekerde hij Blom, adviseur van Stikker. 

Boon kwalificeerde het 113 pagina's tellende verslag van Stikkers reis als 
een 

"document humain, van een ontwapende openhartigheid, met alle wankelingen, tegen-
spraken en zelftwijfel erin, dat niet nalaat grote indruk te maken". 34 Om de 
genoemde redenen mag het verslag eerder verbijsterend heten . Indonesië was 

· ht een zaak van wereldpolitieke beteken~s. van mac en overmacht met morele dimensies. 
De opl·::~ssing van de gerezen problemen vergde consequent staatsmanschap en werd 
uiteraard niet gediend door een combi~atie van nogal vrijblijvende vliegenvangerij 
en letterknechterij. Ten principale qlng het om de vraag of Nederland de machts
middelen bezat om de toekomstige V.S.I. te ordenen naar zijn wensen en idealen. 
Ja, zeiden Romme, sassen, Beel, Spoor etc. volkomen overtuigd van hun moreel gelijk. 
Neen, meenden Sukarno, Hatta, Sud·irman e.d., die als Indonesiêrs het recht . t 

35 d 1 ooe1.s en hun vaderland zelf te mogen inrichten . Ne er and achtte zijn belangen b'. d D' . 
;epubliek niet afdoende verzekerd en beschouwde Su·karno c.s. als een ge ~J e JOCJa-

. vaar voor de toekomstige v.s.I., die in hun handen 1n chaos en rechteloosheid zou 
11 1 · 1 i di verva en. Stikkers verslag bevat een voor op1ge conc us e, e dicht aansloot bij de Romme-

Sassen-Beel zienswijze, terwijl de slotconclusies tenderen naar het aa d 
- nvaar en van een souvereiniteitsoverdracht op republikeinse voorwaarden. 

Na het eerste diepgaande contact met Hatta en tussen de wederziJ'dse ad . 
Vl.seurs vond er op donderdag 3 november een diner plaats. Stikker filosofeerde na afl 

oop· "Rest nog alleen op te merken dat het gehele gezelschap dat te onzer ere bl.· J· · . 
een was unan1.em hetzelfde lied zong •. De Republiek is afgesloten van contact met ander 

1 
. 

. en, eeft 1.n de droom der eigen zelfstandigheid, z~et niet de moeilijkheden van het 
: centraal beheer van de veelheden der bevolking in geheel Indones1.ê, en, gelooft . 

zo zeer 1.n de kracht van haar nationaal revolutionnaire geest, dat deze bij milit . 
l a1.r optreden, hetgeen fatalistisch wordt verwacht, eerst we verslaqen zal worden m 

1 
.. 

. · • • aar ater zal winnen. over Indonesiê~ligt thans een fatum. De Bandungstaten zullen zi h 
c verraden 

gevoelen indien wij met de Re~ubliek ~P b~~isi~~n het nlan Cochran Practiseren. Naar de 
overtuiging van de V.F.R. en ~eder an er e in Batavia sprak, wordt de chaos 
onhoudbaar. Hatta zegt hier niet voor aansprakelijk te zijn, dat is mi h' 

1 ssc 1.en wel zo, maar dan heeft hij qeen re~eermacht. Dat aatste is nog erger dan het e 
_ erste want dat bewijst alleen maar hoe noodzakelijk onze steun bij het behoorlijkc~gan br' 

van de V.S.I. is, en dat het plan Cochran irreêel is. g engen 

Onze militairen gaan binnenkort weg. Het schijnt onmogelijk om elkaar t . 
e v1.nden· militair optreden is dan nodig. Wat daarvan de gevolgen zijn, ~n in I d . ' 

- ., n ones~ê ê · Nederland, is niet te voorspellen. De qehele Regering van de Republiek 
1 

~ n 1.n 
d k i eeft 1.n een droomtoestand. De thans verkregen Mer e a s alles overheersend Hl.. er 

• van eerst een deel af te staan aan een F.I.R., is onmogelijk, ook niet als daard 
k h id oor een beter bestuur mogelijk wordt en als met ze er e de V.S.I. en Unie daarop 

1 · va gt. Zonder deze afstand van de F.I.R. is geen centrale regering denkbaar. zonder 
1 i een centrale regering neemt de chaos toe. Dit aatste s voor ons onaanvaardbaar, 

I 
I 
I 
I 
I 

11 



- 44-
36 Vandaar dat principieel geen overeenkomst bereikbaar is" . De volgende dag 

ontmoette St ikker een reeks r epublikeinse toppolitici en ne belangrijks t e parti j 
leiders, waarna hij zich bevestigd voelde in zijn analyse 37 . Het verdere verloop 
van de besprekingen tussen de Nederlandse en de Republikeinse delegatie bracht in 
wezen weinig of geen verandering in de door Stikker zo raak beschreven situatie. 

Bes tandschendingen en het Supomo-incident. 
Teneinde met Hatta in gesprek te geraken, verzekerde Stikker aan Cochran dat hij 
niet voornemens· w~sHatta lastig te vallen met de ·vraag hóé de curve der bestand
schendingen omlaag gedrukt zou worden, maar tevreden zou zijn áls de curve daalde3B . 
Een wel zeer royale interpretatie van zijn instructie. In het overleg tussen 
stikker c.s. en Hatta c.s. was geen sprake van substantiële vooruitgang terzake 
van het doen ophouden der bestandschendingen. Zo er wat te regelen viel, dan op 
basis van wederkerigheid. Zaterdag 6 november verlangde Hatta dat Nederland de 
Legermeldingen over desintegratie in de Republiek zou staken, de order van Generaal 
spoor om de status quo te overschrijden bij de achtervolging van bendes zou 
intrekken en onze vliegtuigen en schepen het republikeins territorium zouden res
pecteren39. Bij een andere gelegenheid stelde Hatta voor de troepen achterwaarts 
te verplaatsen. Suggesties, die door Spoor categorisch verworpen werden40. 
voor de infiltraties in Nederlands gebied accepteerde de Republiek generlei ver
antwoordelijkheid en fijntjes werd opgemerkt, dat het hier om een Nederlands 
probleem ging en een gevolg van de eerste politiële actie. 

Het befaamde Supomo-incident moet voor Stikker onthutsend zij n geweest, omdat de 
Republiek ons de schuld gaf van de bestandschendingen en formeel het standpunt in
nam, dat deze alleen ná een politieke overeenkomst zouden kunnen ophouden41. Ook 
cochran en Critchloy waren die opvatting toegedaan. 
voorts bleek dat de Republiek niet op onze preliminaire voorwaarden inzake herope
ning van de onderhandelingen op basis van het Cochran-plan wilde ingaan. Stikker 
reageerde bepaald onevenwichtig op dit incident door aanvankelijk zijn collegae 
te telegraferen, dat wat hem betrof het sein tot de aanval gegeven kon worden en 
de volgende dag de besprekingen toch te doen hervatten. Toen Stikker een formeel 
stuk in handen kreeg, dat duidelijk de intenties van de Republiek weergaf, welke 
haaks stonden op Stikkers streefdoelen, had hij de schier onoverbrugbare tegen
stellingen kunnen vastleggen en voor overleg naar Nederland kunnen c.q. moeten 
vertrekken. Collega Sassen had het grootste gelijk van de wereld met zijn verwi jt 
dat Stikker zijn instructie inzake het doen ophouden van de bestandschendingen 
genegeerd had. 

T. N. I . 
Ter illustratie van de geringe substantiële vooruitgang op hoofdzaken en van de 
onwrikbare patstelling, volgt hier een overzicht van de knelpunten. 
In een van de eerste besprekingen met zijn adviseurs constateerde Stikker volstrek
te eenstemmigheid over de v66ronderstelling, dat elke overeenkomst met de Republiek 
van nul en generlei waarde was als deze niet samenviel met de ontbinding of demo
bilisatie van de T ~N .• r. 4}. TeDecht, want sterk vereenvoudigd kwam het geschil met 
de Republiek neer op de vraag wie het gedurende de overgangsperiode voor het zeggen 
had : de H.V.K. met zijn K.N.I.L. en Koni nklijke Landmacht, of de Republiek met haar 
T.N.I. In het laatste geval bestond er niet de minste kans op verwezenlijking van 
de Nederlandse doelstellingen. Welnu, juist op dit vitale punt deden Hatta en zijn 
adviseurs geen enkele toezegging. Hadden ze dit wel gedaan, dan waren ze vermoede
lijk door de T.N.I. terzijde geschoven 44 . De Republiek weigerde enigerlei rechts
grond te geven aan een gezamenlijk optreden tegen muitende T.N.I.-onderdelen en het 
bendewezen in de door haar gecontroleerde gebieden. De T. N.I. moest als zodanig 
over kunnen gaan naar de F.I.R. en dan nog alleen indiend deze door de Re~ubliek 
gecontroleerd zou worden45. 
overigens hield de Republiek terdege rekening met een tweede politionele actie. 
Al in aug~stus 1948 had chef-staf Nasution gedetailleerde instructies gereed voor 
een guerilla46, Met drie à vier divisies kon Nederland onmogelijk geheel Indonesië 
bezet houden, hooguit in hoog tempo patrouilles laten lopen. De instructies van 
Nasution voorzagen in het incorporeren van de republikeinse politici in het T. N.I.
apparaat bij wijze van veiligheidsmaatregel tegen collaboratie met de vijand . Op 
9 november keurde het kabinet-Hatta een plan van opperbevelhebber Sudirman goed, 
inhoudende dat in geval van een tweede politiële actie Djocja niet verdedigd zou 
worden47. Politieke leiders, legerleiding en troepen zouden geëvacueerd moeten 
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I 
worden en de taktiek der verschoeide aarde zou toegepast worden. De republikeinse 
guerilla zou inderdaad het beoogde e f fect sorteren ( Suharto opereerde in de regio 1· 
DjoQja ) en J.A.A. van Doorn en W.J. Hendrix toonden in "ontsporing van geweld" 
overtuigend aan dat Nederland militair in een onmogelijke positie kwam, welke 
uiteindelijk tot een volledi~g nederlaag had geleid als we de souvereiniteit niet 
in 1949 hadden overgedragen. 

F. I . R. 
zowel Hatta als zijn adviseurs kozen inzake de Federale Interim Regering als uit- I 
gangspunt dat Nederland maar d66r moest gaan met de vorming van een federnle F.I.R., 
die evenwel de jurisdictie over de deelstaten zou uitoefenen en náást de Repu-
bliek zou voortbestaan tot de V.S.I. een feit zou ZLjn. 49 Een meesterlijke zet 
omdat elke overdracht van bevoegdheden aan sultan Hamid en Anak ~ Agung c.s. ve;-
lies van Nederlandse zeggenschap betekende en evenredig meer mogelijkheden schiep 
voor de Republiek om de federalisten naar haar hand te zetten. Als de Republiek 
zou deelnemen aan de F.I.R., dan op haar voorwaarden en met een duidelijk over-
wicht, ook getalsmatig. Mocht Nederland zover willen gaan, dan zou de samenstel-
ling van de F.I.R. een zaak moeten zijn van Nederland en de Republiek omdat Hatta 
c.s. onder geen beding de door Nederland gecreëerde deelstaten wenste te erkennen 
waarbij zij zich beriepen op Linggadjati en Renville,SO Overigens wensten de Re-' 
publikeinen dat ook de datum van de souvereiniteitovereenkomst vastgelegd zou worden, 
zodat de interimperiode niet naar believen door Nederland gerekt zou kunnen worden. 

H, V. K. 

In het B.l.O.-ontwerp bezat de H.V.K. inderdaad zeer vergaande bevoegdheden het
geen door Nederland verdedigd werd met een verwijzing naar zijn ook door de,Repu
biek erkende souvereiniteit gedurende de overgangsfase. Hatta c.s. maakten daar
van, dat Nederland feitelijk van hen verlangde om de zelf bevochten vrijheid op 
te geven ten gunste van een structuur, waarin de ~iV.K~ ongeveer dezelfde bevoegd
heden bezat als de voormalige Gouverneur-Generaal, . ZiJ weigerden accoord te 
gaan met het opperbevel van de H.V.K. over alle strLjdkrachten en met de be-
voegdheid van de H.V.K. om naar eigen goeddunken de staat van beleg af t k d ' 

d d lijkh . e on Lgen. Stikker c.s. verweerden zicdh oor o~ eDwenRspube l ' kel.d van zorgvuldig en degelijk 
bestuur te wijzen, maar zon er succes. e e ~e achtte zich daar na Madiun ze lf 
competent genoeg voor en wenste de bevoegdheden van de H.V,K. limitatief te regelen, 
wat neerkwam op nominaal qezaq voor de H.V,K., maar de facto het oezaq bi~ de 
F,I,R., dus de Republiek liet. 

PederaZen 

De Republikeinen lieten geen enkel misverstand bestaan over de B F 
0 

z ·. b 
h id i 1 • • · ~ J ezagen deze als een Nederlandse aangelegen e en n et a s een zelfstandl.' ge fh 

, ona ankelijke uiting van Indones~sch national
1
isme. SuiltanedH411lid, Anak Agung. c.s. hadden 

hun betrekkelijke vrijhel.d als een aa moes u t N erlandse handen to 
kregen terwijl de Republiek die ten koste van veel bloed veroverd hedge~rpen ge-

' _ .· • a • Trouwens, Neher, gedelegeerde van de Kroon, had ook geen hoge dunk van de federalisten. De 
minister-president van Pasundan, Adil Poeradiredja nam nog gedurende Stikkers 
aanwezigheid in Indonesië afstand van het B.I.O.-ontwerp, waaraanPa dl. . 

1 · t. Stln aD ZLCh niet langer gebonden achtte. Adil s handkelwlii]ze ~wam voort uit de behoefte zich in te 
dekken tegen een waarneembare ontwik e ng, die de Republiek op lang .. 
het laatste woord zou geven. Om dezelfde reden maakte Anak ~gung Zih erbe ~ermLJn 

· · f c u~tengewoon ongerust blijkens de mededelingen van z~Jn a gezanten Tahya en Ramel · k 
i 1 . l.n • Tegenover onze fecterale bondgenoten, w er even Ln het geding was 

1 
d . 

· d d h . ' eg e St~kker een verwerpeliJk machiavellisme aan e ag, Ta ya en Ramehnk verzek d .. 
· 1 ,_ er e hLJ met grote stelligheid dat Nederland l.n geva van een ~euze uiteraard voo d f . 

ten zou kiezen, terwijl eldezsblijkt
5
dat Stikker mentaal volkomen br e. ederal~s-
3 . ere1d was hen als een baksteen te laten vallen. De qeschl.llen met de Republ ' k 

1 · d ~e reduceerde hij tot tegenstellingen, welke uits ULten e de Nederlandse belange k 
· · bl · k d n ~aa ten, De overLge kwest1es moesten de Repu Le en e federalisten maar onderling uitvech-

ten, waarbij de laatsten alle gevraagde steun van Nederland toege d k. 
· · k zeg on/ zou worden. Hl.er was een kritLsche kantte ening van Dr.Jaquet op Zi J' 

1 n P aats geweest. 
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Bovenstaande weergave van de resultaten de r besprekingen is enigszins gechargeerd, 
maar verantwoord, gelet op de nota van mr. Riphagen, juridisch adviseur van de 
Nederlandse Delegatie, door Stikker persoonlijk belast met het 9even van een kri
tisch, onafhankelijk oordeel. "Aantekenir.q voor Zijne P.xcellent~e: .••••.• 
Het gaat derhalve niet zonder meer om à e qualificatie van het .verschil tussen 
deze laatste voorstëï:len(de Nederlandse. P.F.M.) en Hatta's aide memorie (dat des
noods zeer gering ~ou kunnen zijn) doch om de vraag, of door dit verschil het 
risico niet te groot wordt. Het verslag van de besprekingen, die te Kaliurang 
hebben plaatsgevonden,· geeft mij de övertuiging dat het zeker niet mogelijk is, 
om met de signatuur van enig competente Republikeinse autoriteit meer tegemoet
koming van onze minimum-eisen te verkrijgen dan in dit ongetekende aide-mémoire 
is vervat. Uit bijlage dezes blijkt naar mijn overtuiging dat dit aide-mámoire 
dermate afwijkt van het ontwerp, dat door onze adviseurs is medegenomen naar 
Kaliuranq r dat men bepaald niet kan zeggen dat deze verschillen gering zijn ••.•. 
In het algemeen valt op te merken, dat de vergelijking als principieel verschil 
doet zien, dat in het ontwerp is uitgegaan van een centraal gezag in Indonesië, 
in de interimperiode, terwijl het aide-mámoire consequent volhoudt - met name 
in de terminologie- de gedachte, die ook in het eerste deel van d~ _~aliurang . . . 
besprekingen van Republikeii1SE! zijde naar voren was qebracht, dat 1n de overgangst~Jd 
de Republiek zal samenwerken met de Nederlandse Regering en eerst op zal gaan in 
Indonesië wanneer de V.S.I. zal zijn totstandgekomen {m.a.w. tussen aide-mémoire 
en ontwerp bestaat in beginsel hetzelfde verschil als tussen statenbond en federale 
staat). Derhalve is de gedachte, die aan het aide-mémoire ten grondslag ligt, 
het voortbestaan van de partijen in het geschil, terwijl het ontwerp juist een 
integratie van de Republiek voorstaat ••••• 
concluderend geloof ik, dat het aide-mémoire geen aanleiding kan zijn tot verdere 
besprekingen, hetzij informeel, hetzij formeel, •••• 

Batavia 11 november 1948 
W.Riphagen. 

Het aide-mémoire, waarvan sprake was, bevatte Hatta's "laatste bod". De conside
ranslv-.an dit stuk benadrukte het vrijblijvende karakter der besprekingen. Echte 
onderhandelingen moesten volgen op basis van het Cochran-plan en onder auspiciën 
van de C.G.D. Een week van intensief overleg had derhalve niet meer opgeleverd 
dan enkele, veelal geclausuleerde concessies van de Republiek. Het doel van de 
Nederlanse politiek nl. de inpassing van de Republiek in de deelstatenstructuur 
op dezelfde voet als de overige deelstaten, was geen centimeter dichterbij ge
bracht. Dat roept de vraag op wat Stikker bewoog om in zijn eindconclusies tussen 
de regels door een souvereiniteitsoverdracht op republikeinse voorwaarden . te be
pleiten, hetgeen een week eerder voor hem nog onaanvaardbaar was. De besprekingen . 
hadden slechts éán lichtpun'b,\o_nc:releverd: in de financieel-economische sfeer stonden de 
partijen dicht bii elkaar en was een overeenkomst mogelijk. De suggestie lijkt qe
rechtvaardigd dat de zakenman Stikker hieraan zoveel waarde hechtte, dat de poli
tiek-ethische aspecten niet langer prevaleerden. Ook in Indonesië onderhield Stik
ker nauwe contacten met het zakenleven, waaraan de financieel-economische stukken 
ter beoordeling werden voorgelegd.55 Romme en Sassen zouden enkele weken later 
tot een ·soortgelijke concluiiie komen bij hun analyse van Stikkers beweegredenen. 
sassen vatte aldus samen: "dus de centen of de Unie • "56 
Ook dr. Jaquet stelde vast dat de reis naar Kaliurang Stikkers positie verzwakt 
had, wat ten dele ook geldt voor de positie van Nederland.S7 Na de Republikeinse 
concessies viel vooralsnog niet te denken aan de aanwending van geweld. Met de 
tweede politiële actie kon evenwel niet te lang gewacht worden vanwege de snel 
verslechterende situatie (terreur tegen Nederland getrouwe Indonesische beambten) 
en de noodzakelijke aflossing van de troepen,wier aanwezigheid in Indonesië onze 
schatkist uitputte. Zetten we de resultaten van Stikkers interventie op een rij, 
dan kan het oordeel niet gunstig zijn: 
le De bestaande impasse was niet doorbroken, noch droeg de reis bij aan het uitzetten 

van een vast, consistent beleid van Nederland. 
2e De vitale vraag: wel of geen politiêle actie, was niet beantwoord, maar voor

uitgeschoven. 
3e De federalisten raakten wantrouwig en zouden een goed heenkomen richting 

Djocjakarta gaan zoeken. 
4e De republikeinen waren erin geslaagd de besprekingen gaande te houden, wetende, 
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dat de tijd vanwege de steeds nijpende~ Nederlandse positie in hun voordeel werkte . 58 
Tegenover de C.G.D. en de wereldopinie hadden ze hun goede wil getoond zonder we-

1 
zenlijk iets prijs te geven. 

se Doorprocederen op deB.I.O.-weg was voor Nederland vrijwel onmogelijk geworden. 
Hoewel Stikker volhield dat van Nederlandse kant generlei toezegging was gedaan, 
waren de Nederlandse compromis-suggesties uiteraard existent en niet zonder meer herroepbaar59 . 

6e Stikker had ·zich losgemaakt van de V.V.D.-politiek, waardoor zijn optreden politiek 
een onberekenbaar karakter kreeg. Het oordeel van Beel als H.V.K. over de reis van 
Sti kker was bepaald vernietigend60, Vast staat dat noch in Kaliurang, noch in Ba
tavia noch in Den Haag na zijn terugkeer Stikker helder en consistent aangaf hoe 
het ánders kon. Gelet op zijn eigen eindconclusies zou dat zwichten voor de Repu-
b l iek ingehouden hebben, maar die koers heeft Stikker nimmer openlijk verdedigd, I 
omdat in de Nederlandse verhoudingen zo'n pleidooi politieke zelfmoord betekende. 

TERUG NAAR KALIURANG~ 

Hatta wankel t een katholieke cons ira t ie en Sti kke~ kies t voor olitië le actie 
De resultaten van de informele besprekingen tussen Hatta en Stikker veroorzaakten 
tumult en tegenovergestelde r~a~ties in ~eide kampen. Hoewel Hatta aan zi j n aide
mémoire overduidelijk een off~c~eus en n~et-bindend karakter had gegeven en geens
zins voornemens was geweest een door Nederland gecontroleerde F.I.R. te aanvaarden, 
namen zowel P.N.I. als Partai Murba (prol~~arische, revolutionaire volksparti j van 
Tan Malakka) afstand van het stuk en de l~]n-Hatta, waardoor het kabinet-Hatta be
gon te wankelen61. Beide partijen verweten Hatta toegeeflijkheid. Op 1

1 
november 

vertrok Stikker vanuit Batavia naar Nederland, waar hij zaterdag 13 november arri
veerde. In zijn gevolg vloog Mr. J.H. de Pont mee, vertrouwensman en adviseur van 
Sassen . Direct na aankomst bogen Sassen, Romroe en De Pont zich over Stikkers ver
slag en conclusies62. Het driemanschap ontwierp een program, dat later door de 
ministerraad aanvankelijk overgenomen werd. In de ministerraad van 

15 
november 

moest Stikker harde verwijten van collega Sassen incasseren63. De minister van 
Overzeese Gebiedsdelen zag in Stikkers eind~onclusies een frontale aanval op zijn 
beleid. Een ogenblik leek het erop dat de m1nisters overeenstemming zouden berei-
ken over Nederlandse tegenvoorstellen aan de Republiek, doch onder dr"'· . . 

64 . ~ van Z~Jn ambtenaren kwam Stikker hierop ~ejr~g . ~t1k~ers.,memorandum terzake beantwoordde 
"waarde ambtgenoot" Sassen met 1. Zl.ge sc erp e: ~ou ik u vriendelijk willen ver
zoeken te willen goedvinden, dat dit memorandum n~et verder voorwerp is van onze 
beraadslagingen; daarmee instemmende zoudt Gij, geloof ik, in verheugende mate . 
kunnen bijdragen tot overbrugging der thans bestaande moeil i jkheden" (

19
_

11
_

1948
) 65. 

Die vrijdag, 19 november 1948, dreigde voor het eerst het kabinet-Drees-Van Schaik 
uiteen te vallen door interne verdeeldheid over het Indonesië-beleid66. Ten einde 
raad besloten de meest-betrokken bewindslieden buiten de ministerraad om, dat 
Sassen, Stikker en Neher, op grond van een gedetailleerde instructie, in Indonesië 
de besprekingen met Hatta ~-s. ~ouden voorzette?, teneinde onomstotelijk vast te 
stellen of een accoor~ wel of n~et tot de mogell.jkheden behoorde67. In Neher, gede
legeerde van de Kroon, achtte de P.v.d.A. zich in deze delegatie vertegenwoordigd. 
Voorts zou een zware parlementaire delegatie, bestaande uit Romme, Van der Goes van 
Naters, Meyerink (ARP), Tilanus en Korthals (~) voor informatie en advies het 
dr i etal vergezellen. Vanuit Batavia had Beel b~j herhaling en in krachtige bewoor
dingen aangedrongen op een ultimatieve ~~nadering van de Republiek, Zodat op korte 
termijn de poli tiël:e actie kon aanvangen . Intercepten van Republikeinse berichten 
wezen op ongeregeldheden in geheel Indonesië op 17 december (geheiligde datum) b i j 
wijze van voorbereiding op een algeh~le volksopstand op 1 januari (sacrale datum ) . 
De komst van de ministeriële delegat~e keurde Beel scherp af, evenals het voor
nemen Hatta in Kaliurang op te zoeken , wat teveel op een gang naar Canossa leek. 
Sassen verdedigde die gang met als argumente? dat Batavia minder geschikt was van
wege het ongewenste contact tussen Re~ublike~nen en federalisten, die wellicht ge
mene zaak zouden maken én dat Hatta n1.et de kans mocht krijgen de bes rek i ngen te 
vertragen met een beroep op de noodzaak zijn achterban te raadplegen6~. 

------
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21 november steeg de ministeriële de l egatie op vanaf Schi phol, drie dagen l ater 
gevolgd door de parlementariërs. 

De federalisten verzochten om deelneming aan het over l eg met de Republikeinen, 
maar Sassen achtte het minder opportuun hen in deze fase als derde partij bij de 
besprekingen te betrekken70. Blijkbaar was Sassen bevreesd voor fraternisering, 
waardoor Nederland alleen zou staan tegenover een gesloten front van Indonesisch 
nationalisme.,Zee~ tot hun ongenoegeD ontvingen de Bandungers slechts summiere 
informat ie over het verloop van de Kaliurang-besprekingen. Door dit alles voelden 
zij zich terzijde geschoven en verraden, waardoor er een vertrouwenscrisis ontstond. 
Het onafhankelijkste deel o.l.v. Anak Agung zou zich geleidelijk aan distantiëren 
van de Nederlandse politiek onder gelijktijdige vooropstelling van de noodzaak met 
de Republiek tot een vergelijk te komen. De cordiale samenwerking tussen Nederland 
en federalisten op basis van het B.l.O.-ontwerp brak af op de onwil van Sassen c .s. 
om de federalisten als gelijkwaardige en gelijkberechtigde partners bi j de vast
stelling van het Indonesië-beleid te erkennen. Vanaf 27 november tot en met 30 no
vember zochten Hatta en de ministeriële delegatie, bijgestaan Îoor hun adviseurs, 
naar een uitweg, hetwelk neerkwam op een herhaling van zetten7 . 

Hatta wo:nke lt 
Dinsdag 30 november speelde Hatta open kaart. P . N.I., P.S.I. (Sjahrir ) en vooral de 
T.N.I. hadden onoverkomelijke bezwaren tegen enigerlei bevoegdheid van de H.V.K. 
om Nederlandse troepen in te zetten op republikeins grondgebied, terwijl het opper
bevel van de H.V.K. over de federale strijdkrachten met daarin de T.N.I. eveneens 
"onverteerbaar" was. Inzake de bestandsschendingen eiste de Republiek volstrekte 
wederkerigheid bij het nemen van maatregelen. De politieke leiders van de Republiek 
hadden genoeg van het informele gepraat en wilden heropening van de formele onder
handelingen onder auspiciën van de C.G.D. Hatta vreesde zelfs dat zijn kabinet de 
volgende dag ten val gebracht zou worden. Onder de indruk van Sassens openhartige 
oprechtheid, had Hatta nog een ogenblik geaarzeld, of hij niet de grenzen van zijn 
mandaat zou overschrijden ten gunste van een vreedzame oplossing, maar Sjahrir 
weerhield hem ervan. Volgens Sjahrir zou Hatta zich in dat geval onmogelijk maken, 
waarmee niets gewonnen was72 

Intussen hadden Romroe en Van der Goes van Naters in Batavia niet stil gezeten 73 De 
fractievoorzitter van de P.v.d.A. noteerde 27 november in zijn dagboek, dat Beel 
een nerveuze en alarmerende indruk maakte. Beel bleek ongerust over de agressieve 
houding van de Republiek, maar zat moreel niet vast aan "slaan", noch werd de 
H.V.K. beheerst door een "slaan-idée-fixe". Enkele dagen later waarschuwde Van der 
Goes van Naters de H.V;K. voor zijn omgeving en voor de i~ternationale repercussies 
van een politiële actie74. Voor heteerstetoonde de H.V.K. zich wel toegankelijk, 
voor het laatste niet. Met Anak Agung analyseerde Van der Goes van Naters de situ
atie en ze vonden elkaar in een voorkeur voor het instellen van de F.I.R. en voor
lopig niet vechten. De F.I.R. als "derde macht" kon wellicht een scheiding der 
geesten in de Republiek bewerkstelligen. zo nodig kon dan met de goede geesten sa
men over een hal'f jaar een zuiveringsactie uitgevoerd worden. Spoor genoot niet 
het vertrouwen van Van der Goes van Naters. In een brief aan Drees omschreef hi j 
de bevelhebber als "een onplezierige Draufg!nger", hoewel Spoor op een aantal kri
tische vragen een consistent antwoord geformuleerd had. Spoor had van Romroe het 
advies gekregen de P.v.d.A.-leider "met inachtneming van diens ijdelheid" te be
werken, overigens zonder veel succes75. 

Romroe bond Hamelink, minister in het kabinet van Oost-Indonesië, op het hart dat 
een politiële actie alleen efficiënt kon zijn, als de federalisten deze zouden 
steunen. Hamelink betwijfelde of dit zou geschieden. Anak Agung meende dat de 
keuze bestond in ófwel politiële actie en de F.I.R. 6 maanden uitstellen, ófwel 
de F.I.R. instellen en de politiële actie 6 maanden opschorten. Romroe zelf: - "ben 
tenslotte het meest hiervoor gaan voelen: eerst politiêle actie, gericht op orde 
en rust, en met gezagswijziging in de Republiek (met haar opdeeling); dan direct 
F.I.R., incl. Rep., en dan gezamenlijk optreden tegen intern. machtsmiddelen om 
het zaakje terug te draaien. Maar: zal de P.v.d.A. hieraan meedoen?". Met Beel 
overwoog Romroe op 28 november, 17.00 uur, een aantal eventualiteiten. 
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Er moest meer op de bestandsschendingen gewerkt worden teneinde de P.v.d.A. mee 
te krijgen. Een breuk in het kabinet mocht alleen het gevolg van het eerder ge
nomen besluit tot politiële actie zijn, hetgeen van Van Schaik afhing. Romroe 
ried Beel om Van Schaik particulier te bewerken. In het uiterste geval zou de 
H.V.K. insubordinatie ("ongehoorzaamheid") kunnen overwegen 75a. Voor Midden-Java 
achtte Beel na politieel optreden een nieuwe regering, "desnoods met Sjahrir c.s.", 
direct mogelijk, voor Sumatra niet. Een taxatie, die later onjuist zou blijken. 

Nadat Hatta 30 november op zulke vitale punten teruggekomen was van zijn eigen 
aide-mémoire, constateerde Sassen dat verdere besprekingen zinloos waren. Hij 
vroeg Hatta wat hij nog kon doen om zijn zorgen te verlichten, waarop de republi
keinse premier antwoordde: een bereidverklaring om terug te keren naar Kaliurang 
voor verder overleg76, Stikker achtte thans politieel optreden internationaal 
verdedigbaar??, De ministeriêle delegatie besloot de geschilpunten met Hatta in 
een formele brief vast te leggen, waarna de delegatie terugvloog naar Batavia. 
Op de terugreis maakte Stikker gewag van een tweede methode: een "overall-agree
ment aanbieden aan de Republiek na vooroverleg met Cochran. Voordeel: interna
tionale support, nadeel: Republiek drijft je toch naar onderhandelingen toe". 
Woensdag 1 december om 14.30 uur staken Romroe, Sassen en De Pont de koppen bijeen. 
sassen deed verslag en vertelde dat op het vliegveld een boodschapper van Hatta 
hem benaderd had met de mededeling, dat Hatta zelf aan zijn aide-mémoire vasthield. 
De boodschapper had dit van een papiertje voorgelezen en mocht het alleen monde
ling aan Sassen mededelen. 

Romroe sprak zich uit tegen de overall-methode van Stikker, die Nederland aan 
Cochran zou overleveren. De internationale support zou immers alleen existeren 
indien cochran de Nederlandse voorstellen zou steunen. Later die dag kwamen Romroe 
en sassen hierop terug en groeide hun ongerustheid. Wellicht zou Stikker zijn 
methode ernstig aanbevelen. Romroe beloofde Korthals te benaderen en desn d 

d h . . ' t oos Stikker zelf om hem te zeggen~ ~t . lJ nle mee zou gaan met afwijkingen van de 
instructie die nog immer beë1nd1g1ng van de bestandsschendingen als p 

1
. . . 

, re 1m1na1re conditie voor onderhandelingen eiste. Om 17.00 uur die dag bracht de Nederlandse 
delegatie in aanwezigheid van Beel verslag uit aan de parlementariêrs. 

Schijnbare eenstemmigheid 
De volgende dag, wederom om 17.00 uur, werd het overleg tussen ministe ... 

1 
d 

1 
_ 

. h ' d B l 79 rLe e e e gatie en parlementsleden in aanwezlg el van ee ~~ortgezet . Stikker had inmid-
dels contact gehad met de C.G.D. en deze vermoedellJk op de hoogte g t ld 

" h 1 h i " . es e van wat Van der Goes van Naters de stro a rn-t eor e zou noemen: een bevredl' d d 
. . . _ gen antwoor van de Republiek op de laatste br1~f van de m1nisterLele delegatie als opening 

voor hervatting van de onderhandel1ngen, die evenwel voor 8 december f d 
. k h dd d ' l ' a geron dienden te zijn. Volgens St1k er a en e m1 1tary observers van d V N 

. e •. rappor-ten opgesteld over de situatle aan de status quo lijn, waarin van verm · d . 
1n er1ng van het aantal bestandsschendingen sprake was, zodat de Veiligheidsraad b t d h 

es an ssc en-dingen all~én zeker niet als rechtsgrond voor gewelddadig optreden z d 80 
. ~ au aanvaar en . Romroe ontried met klem vereer onderhandelen, zolang niet tenminste d d R ubl' k 

. oor e ep Le de order was gegeven tot verzamel1ng en terugvoering van de infiltra t d 
n en. Van e brief van Hatta, stellig door Cochran gesouffleerd om nadien tegen 

0 
t b ' k 

8! ns e ge ru1 en, verwachtte deK V.P.-fractievoorzitter hoegenaamd niets . Zelfs al d 
. zou e Repu-bliek Hatta's aide-mémoire voor haar rekening nemen, dan waren we n 

' dd ll ' jk t og even ver. HiJ. adviseerde de bewindslieden onm1 e L e vertrekken, omdat vo rt tti 
. . o ze ng van de onderhandelingen na ontvangst van de br1ef een afwiJken van de re . . 

ger1ngs1nstructie zou betekenen. 

Neher repliceerde dat de instructie geen Grondwet was. Beel releveerd h t 
e e gevaar van woelingen en algehele opstand. Sassen onderschreef dat tiJ'dverll' f 

es unest was, maar wilde tevens weten of de handtekening van Hatta iets te beduide h d 
k h i bi . h n a . Van der Goes van Naters viel hem rac t 9 J en ac tte de bewijslevering . . 

d · d d 1 t ' d pr1ma1r. Tenslotte verklaarde Sassen a~ e e ega te nog ezelfde avond Zl.ch b d 
zou era en over het voorstel-Romroe om zaterdag al te vertrekken. De vijf parlementsleden 

I 
I 
) ' 
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spraken af om onder geheimhouding hun (plaatsvervangende) fractievoorzitter in 
te lichten. Korthals vertrouwde Romme toe dat hij Oud geschreven had: "geen 
politiële actie is abandonnement". 

82 
van der Goes van Naters schreef Drees als volgt "Beste Wim, ..... ik wil je 
mijn politiek oordeel geven. Als er al een overleg tussen Beel en Sassen geweest 
is, om zonder meer de zaak te gaan zuiveren (Beel wilde dit al in september, nog 
voor hij H.V.IÇ. we_rd). dan heeft dit per sé Sassen niet afkerig gemaakt van deze 
laatste poging83. Er is dan ook geen verschil in waardering van de geest van 
de Republikeinse onderhandelaars, in hoop, dat dit iets worden zou, en in spijt, 
dat Hatta niet tegen zijn soldateska op kan (zoals hij zelf verklaarde), tussen 
Stikker, Neher en Sassen ••.... 1) de bestandschendingen aan de S.Q.-lijn worden 
minder - ómdat de infiltranten al binnen zijn. In het binnenland worden zij veel 
erger. Tussen 17 december (heilige datum) en 1 januari (sacrale idem) wordt een 
formele opstand voorbereid. Wij kunnen dus niet wachten met zuiveren ..... 2) Hatta 
kan niet aannemen, al wil hij wel. Dan wordt hij vermoord. Na een actie zal er 
met hem, de sultan van Djocja, misschien Sjahrir, zijn te werken. Niet nu .... 
De internationale factor ... , 't liefst zou ik niets doen, zolang de Veiligheids
raad bijeen is. Dus op zijn vroegst 16 december beginnen. Tracht dit erdoor te 
krijgen, anders zijn we weg!: Anders gaat de Veiligheidsraad nog in deze zitting 
sancties nemen ...•. boycot-gevaar voor Marshallplan. Wanneer we 16 december 
beginnen kan het de 23e zijn afgelopen. Op 17 of 18 december kondig je het B.I.O.
ontwerp af. Al op 1 januari kan de nieuwe F.I.R. er zijn. De Veiligheidsraad komt 
dan stellig pas half januari bijeen. Dan is alles passé. Om dit goed te spelen 
moet nu dus gezwegen worden over de onderhandelingen, daarom ook kunnen wij onze 
fracties niet inlichten (Goedhart), en daarom zou ik nu in Nederland stommetje 
moeten spelen84. Eigenlijk was voor de Partij al het alternatief: nu zuiveren of 
over zes maanden en dan met Hatta. Over zes maanden zal wel niet gaan - tenzij 
alsnog de bestandschendingen werkelijk afnemen, en de infiltranten zich melden. 
Met Hatta, formeel, zal nu niet kunnen en niet over zes maanden. Wij zijn Hatta 
echter zeer genaderd, en te hopen is dat hij, ook als het nu gebeurt, daarna wel 
zal meewerken. Controleer jij met mij, of we over die schendingen niet bedonderd 
worden. Spoor is tot alles in staat ... Nemen ze tussen nu en 10 december niet 
af, dan zul je m.i. 13 december het besluit in de Ministerraad moeten nemen. Dan 
zal een actie (zuiveringsactie) 16 december moeten beginnen .•..• ". 

Intriges 
's Avonds zocht Van der Goes van Naters Stikker op. De PvdA-fractievoorzitter 
was het opgevallen, dat Stikker eerder die dag nauwelijks aan de discussie had 
deelgenomen en eerder vertrokken was, voor een onderhoud met Cochran naar later 
bleek. Van der Goes van Naters wilde weten waar Stikker stond en "Stikker spreekt 
dan plotseling van aftreden, en: bien étonné .... Voor het eerst blijkt nu ver
schil, weer met Sassen. Hij heeft bereikt, dat ze niet zaterdag maar zondag gaan". 
Stikker rekende op een bevredigend antwoord van Hatta. Hij had Cochran erachter 
gezet, aan wie hij telefonisch - met Van der Goes van Naters buiten wachtend -
doorgaf wat min~maal-in Hatta's brief een plaats moest vinden. Van de bestands
schendingen repte Stikker niet. Hij verwachtte dat Hatta c.s. de volgende dag 
een verklaring met inwilliging van "de principes" zouden publiceren85. De PvdA
voorman reageerde: "er is geen sprake van aftreden; de PvdA staat naast je, en 
we forceren desnoods een crisis, als ze wel willen gaan, zonder het antwoord van 
Hatta overwogen te hebben"86. Dit houdt natuurlijk in dat als de CGD nog iets 
doen kan, ook dit wordt overwogen. Hij schreef Drees onmiddellijk een brief, 
waarin hij zijn minister-president van de nieuwe feiten verwittigde en een moge
lijk "non possumus" in het vooruitzicht stelde in de hoop, dat Drees en de Partij 
daar achter zouden staan, indien de rest de "strohalm" niet wenste aan te grijpen 
als laatste kans. Stikker complotteerde met de PvdA en in commissie met Cochran 
teneinde alsnog zijn doel te bereiken: geen politiële actie maar een overall
agreement. Wederom zou blijken dat de Minister van Buitenlandse Zaken zich te 
veel voorstelde van de bereidheid of mogelijkheden van Cochran om hem ter wille 
te zijn. 
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Na zich bij Korthals vergewist te hebben van het V.V.D.-standpunt keerde Romme 
terug naar het Paleis voor nader overleg met Beel en Sassen. 87 Het katholieke 

1 driemanschap nam een drietal casusposities onder de loupe, niets vermoedend 
van hetgeen Stikker ongeveer tegelijkertijd met Cochran en Van der Goes van 
Naters aan het bekokstoven was. Mocht het kabinet unaniem tot actie besluiten, 
dan was er geen vuiltje aan de lucht. Indien slechts een meerderheid een derge- I 
lijk besluit nan:: "alsd~n bevel wordt uitgevaardigd, minderheid treedt af, meer-
derheid blijft aan. "88 Restte nog de mogelijkheid dat enkel ... een minderheid voor 
actie was" (beteken~ .schuiving in R.K. groep), alsdan: S +met hem meegaande 

11 collegae treden af, ~én daCJ voordat R. aanvanqt" 89 .Dit curieuze gesprek verklaart 
de houding va§0Beel in die spannende dagen v66r het definitieve besluit tot actie 
over te gaan . De H.V.K. claimde aanvankelijk de vrijheid zelf te bepalen 
wanneer de troepen zouden worden ingezet, omdat hij bij uitstek tot beoordeling van 11 
de situatie in Indonesië in staat en bevoegd was. Uiteindelijk legde h~1 zich 
neer bij de uitdrukkelijke wens van het kabinet om zélf te beslissen. Op het 
laatst greep Beel in zoverre in dat de voor Hatta bestemde brief door hem, eigen-
machtig en geruime tijd opgehouden werd en voorzien van een ultimatief karakter 11 
hetgeen internationaal een uitermate slechte indruk maakte. Overigens zou Slikk, 

1 .. ~ 

tegenover Steere (VS-ambassadel de hande W~Jze van Beel rechtvaardigen door naar 
diens bevoegdheden in uitzonderlijke omstandigheden te verwijzen. 

STIKKER KIEST VOOR POLITIELE ACTIE. 

Vrijdag 3 december reisde Romme met Beel mee naar Bandewase voor de instelling van 

11 de deelstaat Djawa Timoer "het werk van van der Plas na een volledig échec in 
Januari". Ook van der Goes van Naters, reislustig ~ls steeds, vlooq mee. 
De PvdA-voorman beijverde zich om de zgn. Progress~eve Club in Indones;e- t 

. , ... e over-tuigen van de constructieve polit~ek van net kabinet-Drees en van de PvdA in het 
bijzonder. De progressieven wisten zich in Indonesiê gewantrouwd en vervolgd en Van 
der Goes van Naters proefde een destructieve sfeer van souvereiniteitsoverd ht 

d 1 ' ' k rac "tot elke prijs". Beel had weinig op me~ . erge ~Je contacten en zou "upset" 
reageren toen Van der Gogz van Naters Z~Jn bezoek aan Indonesiê Wilde afsluiten 
met een persconferentie • Van der Goes van ~aters gaf een uiteenzetting over de 
partij van de minister-president, het federal~sme in par~ij, maatschappijstructuur, 
in West-Europa, in Indonesi~ en in de Nederlands-Indones~sche Unie. Na afloop 
toonde Beel zich aanmerkelijk opgelucht over het onschuldige verhaal van de PvdA 
fractievoorzitter. 

Om 19.15 uur die dag leverde Cochran het a~twoord van . Hatta bij Sassen en Stikker 
af De ministeriële delegatie achtte de br~ef onteereLkend omdat 1e de b k ' 

• . . • espre ~ngen veel eerder dan op 15 december afgerond moesten Z~Jn 2e. er stond niets . 
, . ~n wat duidde op wi]'ziging in het Republ~kel. nse standpunt 3e. een overeenkomst b 

ge aseerd 
op het Cochranplan was voor ons onaanva§3dbaar 4e. over de beëindiging van de bestanda-
schendingen werd praktisch niet gerept • Toch oordeelde de delegatie op it _ 

· · i · t i · 1 t u een lopende gronden een botte afw~Jz ng n~eedop z ]n"phaa s en wenste het drietal op een 
aantal punten nader-e o~heldering, - ste s weer te same procedure". Een ambte
lijke delegatie zou uitgestuurd worden, maar over de concrete instructie ontstond 
een heftig meningsverschil. Sassen wenst~ de vraag toe te voegen: "Ten einde te 
kunnen beoordelen of wij de onderwer~eli)ke besprekingen kunnen beginnen binnen 
het raam der ons verstrekte instruct~ën zouden wij tevens gaarne een duidelijk 
antwoord mogen ontvangen op de vraag of de Republiek, zo zij als een of meer 
deelstaten vanaf de aanvang de~ interim-periode treedt in de prae-federale structuur 
onder de federale interimreger~ng, daarin geen overwegende positie zal mo t 
innemen door in die regering(in de Federale Raad), in het VoorlopigVete en 

r egenwoor-digend Lichaam en in de Constituante op meer dan een derde een zetelaan k 
, spraa te maken en of zij het staatkund~g progr~~ vervat in het XIV:Hoofdstuk onzer G d 

als zodanig vermag te onderschrijven" • Stikker en Neher onderschreven d ron wet 
lijkheid van het gestelde, maar beschouwden deze toevoeging als ontacti ~ wen~e
dreigde Van Schalk in Nederland te bellen, die Stikkerverzocht zou 'nebbsc h. St~kker 

. , . en em te consu~teren bij ~en d~e~gend confl~ct. Sass~n kond~g~e aan Zondag te vertrekken 
als z~Jn toevoeg~ng n~et meegenomen werd, z~ch daarb~j beroepend op de . t . 

~ns ruct~e van de delegatie Het gezelschap onderzocht zelfs de gevolgen van een kab; t . . 
• .ne scr~s~s, 

totdat de adviseurs het verlossende woord spraken: laat Hatta naar Bata . k 
v~a omen. 
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In het ochtendgloren, tussen 04.00 en 05.00 uur, meldde Sassen zich bij Cochran i n 
diens hotel, waar in het kort de situatie uiteengezet werd met het verzoek Hatta op 
te halen met het CGD-vliegtuig. Cochran reageerde: "his government will go to the 
ceiling"! 95 De pers (Reuter en de Nieuwsgier) wist later op de dag te melden "grote 
concessies van Hatta". Neher dacht dat Critchley en Natsir achter deze persberichten 
zaten, maar even aannemelijk is dat Cochran en Stikker hiervan wisten eM zo Sassen 
in Indonesië wilden vasthouden96, 

De Pont informeerde Romrne zaterdag tot in detail over de nachtelijke confrontatie en 
legde hem de vraag voor wat nu de inhoud van het gesprek met Hatta moest zijn. Vol
gens Romme moest Sassen vasthouden aan zijn standpunt en een alternatief stellen. 
bijvoorbeeld: "Republiek dient accoord te gaan met uitvaardiging van B.I.O.-wet. 
Pas na uitvoerig verzamelorder t.o.v. infiltranten door Hatta kan er over essentialia 
onderhandeld worden97, Romme wist Korthals voor dit alternatief te winnen en ook 
Stikker en Neher gingen met dit voorstel mee, zij het dat de nota-Spoor (door Coch
ran als "surprisingly reasonable" gekwalificeerd) over de afbouw van de T.N . I. en 
diens integratie in het federale leger, in de plaats kwam van de geëiste verzamel
order98. Het laatste, beslissende gesprek met Hatta vond op zaterdag 4 december in 
Paleis Rijswijk plaats, aanvang 18.15 uur. De kamer van Stikker was de plaats van 
samenkomst99. Al vrij snel veranderde het onderhoud met Hatta in een teleurstellen
de anti-climax. Hatta wilde de Nederlandse souvereiniteit slechts de jure erkennen 
en mitsdien de H.V.K. gedurende de overgangstijd niet met feitelijke bevoegdheden 
over het federale leger bekleden. Stikker concludeerde dat hier iets gevraagd werd 
"dat in Nederland niet aanvaard zal kunnen worden" en vroeg Sassen naar zijn mening. 
Fijntjes herinnerde de minister van Buitenlandse Zaken eraan dat diens conclusie 
"woordelijk dezelfde is als de zijne, na zijn laatste onderhoud met Hatta te Kaliurang 
in de avond van 30 november jl.". Sassen stelde vast dat de instructie niet toestond 
de besprekingen thans voort te zetten en de terugreis van de delegatie dan ook op 
zondag 5 december bepaald bleef. Het gehele gezelschap besefte de tragiek van deze 
historische ontknoping en Hatta nam zichtbaar geroerd afscheid. 

op uitdrukkelijke vragen van Romme verzekerde Stikker dat hij "a) gekozen heeft 
voor "slaan" en uitsluitend dit standpunt in het Nederlandse kabinet zal verdedigen 
b ) als het besluit terzake met meerderheid wordt genomen, dan wordt order uitge
vaardigd, en daarna komen de politieke consequenties van het besluit" 100. 
De officiële afsluitende bespreking tussen de H.V.K., ministeri~le en parlementaire 
delegatie kenmerkte zich door algehele eenstemmigheid: "Slaan" was het enige dat 
restte. De ministers zouden het eerst, de parlementsleden in etappes later naar 
Nederland terugkeren bij wijze van "screen" voor de buitenwereld, die vooralsnog 
in het ongewisse moest blijven over de Nederlandse bedoelingen. Kamerlid Me yerink, 
ex-directeur van de Kweekschool in Solo, stortte volledig in en gaf huilend de wens 
te kennen naar zijn bedreigde vrienden (o.a. oud-leerlingen) in Djocja en Solo te 
gaan. 's Avonds aan het diner bij Beel vertrouwde Stikker Romme toe. dat hij ge
speeld had op het winnen van het vertrouwen van de PvdA. Romme noteerde "zijn han
digheid is: dat hij1 na~r gel~ng de uitkomst, altijd een houding had, hetzij t.g.v. 

i . t d p dAnlOl ons, hetz J .g.v. e v . 

De volgende dag merkten zowel Romme als Van der Goes van Naters hoezeer Anak Agung 
al in de richting van Hatta c.s. opgeschoven was. De federale leider had Hatta in 
Batavia gesproken en liet de Nederlanders merken Hatta's voorstellen het overwegen 
waard te vinden. Beel en Romme waren het er samen over eens dat Hatta, Sjahrir etc. 
in de toekomstige opbouw van Indonesi~ gemist konden worden. Na de politiële actie 
zou Romme in zijn lijfblad "De Volkskrant" inderdaad een ongemeen felle aanval op 
Hatta plaatsen, welke de woede wekte van Het Parool: "Zie daar dan! Weg met Hatta! 
De heer Romme laat na te onthullen met welke Indonesiêrs hij dan wél zou willen 
"samenwerken", maar dat is niet moeilijk te raden: met de derderangs nationalisten, 
serviel genoeg om in feite de Nederlandse leiding overeind te doen blijven"l02. Bij 
terugkeer in Nederland 7 december wachtte de Nederlandse delegatie een gepeperde 
nota van de V.S., waarin sprake was van stopzetting van de Marshallhulp, zoals 
cochran al begin november zijn superieuren aangeraden had. Stikkers reactie was 
nogal onbezonnen103. Zijn stemyedrag inzake de politiêle actie muntte evenmin uit 
door weloverwogen consistentie 04, 
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Conc lusies 

1. Het Indonesië-beleid voor het kabinet-Drees !nag een schoolvoorbeeld van impro
visatie en "muddling through" heten. De imnrovisatie was het gevolg van go~d
deels door Stikker geïnitieerde onenigheid binnen het kabinet over de grondslagen 
van het te _voefen bele~d. Die onenigh~id ging _voornamelijk over de vraag tot hoe 
ver de Republiek tegemoet gekomen moest c.q. kon worden met op de achtergrond 
voortdurende onzekerheid over de internationale en Indische effecten van een 
politiële actie. Het overleg met de Republiek leverde steeds zo bedroevend weinig 
concrete vooruitgang op, dat eenstemmigheid volqde. Die eenstemmigheid werd dan 
weer teniet gedaan door Republikeinse, door Cochran geinspireerde, schijnconces
sies en Amerikaanse druk. 

2. uit het dagboek van Romme komt de Eretievoorzitter van de KVP naar voren als de 
regisseur achter Sassen, zonder overigens steeds bij machte te zijn de zaken ge
heel naar zijn hand te zetten. Romme had in I~donesië veel en intiem contact met 
Beel, van wie hij alle relevante stukken ontvl.ng (of anders via Spoor). Het ka 
tholieke driemanschap was zozeer overtuigd van het eigen moreel gelijk en beter 
inzicht, dat de bere~dheid b~sto~d de noodzakelijke zuivering via een politiële 
actie desnoods door l.nsubordl.natl.e van de H.V.K. te bewerkstelligen. 

3. De dagboekaantekeningen van Romme en van Van der Goes van Na t ers zelf t ,_ d 
1 t . ., . e l\.enen e PvdA-fractievoorzitter mee: als een re a leve outsl.der", die niet veel anders 

kon danbezoeken afleggen blj en gesprekken voeren met lieden van tweede en derde 
garnituur. Anders dan Romroe moest Van der Goes van Naters afgaan op h t 

. . , - e geen mon-deling meegedeeld werd, waarblj hl.J een zekere goedgelovigheid aan de d 
1 

d 
. d . h Z . . . . - ag eg e jegens het katholl.eke rl.emansc ap . l.Jn Drl.et aan Drees van 2 december mag 

karakteristiek heten. Drees kende de alarmerende en drammerige teleg 
. . . rammen van Beel en zal het politieke oordeel van Zl.Jn partijgenoot wellicht wat ~ f 

na ... e gevonden hebben. 
4. Keren we terug naar de oorspronkelijke vraag of Stikker niet ml.· t 

ns ens zo "wispelturig" opereerde als Sassen, dan stellen we vast dat 
a . op 30 november meende Stikker dat "slaan" internationaal verdedl.' b 

_ g aar was. Twee 
dagen later wilde hij toch doorpraten, waarvoor hi~ een kabinetscrisis drei de 
te riskeren om tenslotte con amore voor slaan te kl.ezen. g 

b. Zijn taxatie van de bereidheid c.q. mogelijkheden van Cochran om de Republiek 
tot meegaandheid te bewegen bleek steeds elke grond te missen. · 

c. Stikker initieerde steeds de verdeeldheid tussen de bewindslied h 
, . . en, etgeen tot een zigzag-koers liedde, zonder Ul.tel.ndell.jk een tastbaar resultaat te boeken. 

De vervreemding tussen Nederla~d en dl~ fededraldisten moet goeddeels Stikker toe-
gerekend worden, evenals het tl.jdver les, at e V.S. stijfde in d .. 

. . e overtul.gl.ng dat biJ. voldoende druk Nederland wel eleren voor ZiJn geld zou k ' 
lezen. 

Kortom naast en tegenover de door Romroe gesouffleerde Sassen opere rd 
1

. 
, . , e e een po l.-tiek zwevende Stikker zonder een sterke overtulging l.nzake haalbare lt ~ 

· · d · . a ernatl.even voor het KVP-bele1d . ...Stlkkt!rs eerste schre en l.n de l.nternationale .. 
. . , . . arena en Zl.]n interventies in· het Indonesl.ê-belel.d Kunnen onmogell.Jk succesvol gene d d 

, . , t l d Zak • . em wor en. Uiteraard bezat de rolnl.ster van Bul. en an se en al.e eerste maand d 
. en ree s de talenten, welke hem deden uitgroe1en tot een staatsman van internati 

1 
f 

d · d " h onaa ormaat, maar ook deze talenten behoefden e vorm1ng oor sc ade en schande" 
Dr. Jaquet uitte zich in zijn standaardwerk aanzienlijk terughoudend. 

. er, wat ver-moedelijk het gevolg is van door jaren en ervaring gerl.jpte wijsheid lk .. 
. . k h t h , we e z l. J n studie kenmerkt. Desalniettemln waag l. e met em van mening te verschillen 

over de kwalitatieve en tactische bijdragen van zijn hoofdrolspeler i h 
· 11 n et drama dat de dekolonisatie van Indoneslê voor a e betrokkenen was altha ' 

d 1 . ' "l . ' ns voor zover het de periode tot aan de twee e po ltl.e e actle betreft. 

I 

I 

I 

I 
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Noten en verantwoording bij: Kaliurang. 
Aan deze bijdrage voor de bundel "Politielt (e) Opstellen" , werkte drs. M.E.C.M. van 
Oerle mee, verbonden aan het C.P.G •• Hij raadpleegde o.a. de archieven Romme, Beel 
en Stikker en pleegde een uitgebreid literatuuronderzoek. De tekst is evenwel uit
sluitend voor de verantwoordelijkheid van de auteur. 

1 Dr. L.J.M. Jaquet: "M.inister .Stikker en de Souvereiniteitsoverdracht", Den Haag 1982. 
2 Idem, p. 214 Sassen abondonnerings-chantage was overigens niet z6 irreëel, Van 

Royen beproefde informeel al eerder in Parijs . (V.N.) dit middel vlg. Th. c. Jessup, 
"The birth of nations", New York 1974 p. 64 - 65. 

3 Het navolgende vnl. ontleend aan: 
P.F. Maas: "Onze Minister van Overzeese Gebiedsdelen, Mr. Emmanuel Sassen, abondan
tleert "Acta Politica 1982, No 1, p. 41 e.v .. Voorts: Dr. L.G.M. Jaquet, a.w. en 
Ide Anak Agung Gde Agung: "Renville, als keerpunt in de Nederlands-Indonesische 
onderhandelingen" Alphen aan den Rijn, 1980. 

4 De zgn. Stuw-groep rond het gelijknamige blad stond zeer sympathiek tegenover het 
Indonesisch nationalisme. 

5 Volgens Sjahrir was Renville een nederlaag voor de Republiek,vgl. John Coast, 
"Recruit to revolution.Adventure and politics in Indonesia", Londen 1952,p.90 
sjahrir was een sociaal-democratisch nationalist en voormalig premier van de Republiek. 
Coast, voormalig Engels diplomaat, verrichtte allerlei hand-en spandiensten voor de 
Republiek. 

6 In juni sloot Suripno in Praag een consûlair verdrag tussen de Republiek en de U.S.S.R., 
eigenmachtig volgens het kabinet-Hat~a, dat er geen uitvoering aan gaf. 
Agus Salim, minister van Buitenlandse Zaken was niet ongelukkig met deze ontwikkeling, 
vgl. Coast, a,w., p. 103. 

7 Deze opvolging vvnd pas begin november plaats. Voordien was Beel gedelegeerde van 
de Kroon in Indonesiê. 

8 Zoals bekend konden Sassen en Stikker moeilijk met elkaar overweg. 
9 Archief-Drees, Kaliurang dossier ( .C.P.G.l Brief Stikker aan Cochran d.d. 3-11-1948. 
10 V.F.R. was een creatie van Van Mook, bedoeld als soort voorafschaduwing van de 

F.I.R .. Nederlanders maakten in de V.F.R. de meerderheid uit. Met "Het Plein" werd 
gemeenlijk het departement van Overzeese Gebiedsdelen aangeduid. 

11 Vgl. P.F. Maas, Van Mook, "Onze laatste Landvoogd · ,tot ontslag gedwongen",Acta Politica 
1982 No 3, p. 367 e.v •. 

12 Vgl. R.J. McMahon: "The United States and deco lonisation in southeast Asia: the 
case of Indonesia, 1945-1949",diss. Connecticut, 1977, p. 202- 213. 

13 Idem. 
14 Australi~ (Critchley) was door de Republiek aangewezen, Nederland had Belgiê 

(Herremans) voorgedragen. Critchley bleek een fellow-traveller, Herremans miste de 
capaciteiten voor een g~zaghebbende rol. Du Bois (V.S.) nam om gezondheidsredenen 
ontslag van de C.G.D •• Vgl. voorts Hilman Adil: "Australia's relations with Indonesia 
1945 - 1962~ diss. Leiden 1973, p. 56-57. 

15 Vgl. Dr. L.G.M. Jaquet, a.w. p. 69-70. 
16 Vgl. R.J. McMahon, a.w. p. 202-213. 
17 Vgl. Notulen M._R •. d.d. 13-il-1948 en Jaquet, a.w. p. 56-57. 
18 Vgl. Jaquet, a.w. p. ~ 57-61. 

19 Vgl. Archief Van der Goes van Naters, doss i er Kaliurang (C.P.G., tevens op A.R.A.). 
Brief Fr. Goedhart aan v.d. Goes d.d. 21-2-1949. 
Palar was voormalig P.v.d.A.-Tweede Kamerlid en onderhield vertrouwelijke contacten 
met Goedhar~, die opponeerde tegen het naar zijn oordeel reactionaire Indonesië
beleid van het kabinet-Dr.ees. Overigens meende Nederland dat de V.S. zich verbonden 
hadden geen initiatieven te ontwikkelen buiten Nederland om. In de v.s. hoorde 
stikker van Van Kleffens dat er geen v.s.-stuk existeerde, waarmee deze toezegging 
"hard" gemaakt kon worden. Alleen in memoranda van b.v. Blom was sprake van zo'n 
toezegging. 

20 T. Elink Schuurman, voorzitter van de Nederlandse delegatie bij de besprekingen 
met de Republiek over de uitwerking van Renville, had dit stuk "langs onregelmatige 
weg" verkregen en 22-9-1948 aan Sassen en Stikker gestuurd. Archief-Beel, inv. nr. 
2. 21. 1 7. map 2 0. 

21 "The T.N.I. is definitely opposed to any kind of campromise with the Dutch invalving 
demobilization of the Republican Army •••• This T.N.I. opposition would be by itself 
enouqh to create a deadlock in the Dutch- republican negotiations ••••• " 
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R.J. McMahon, a.w., p. 202-213. 
Vgl. Notulen M.R. d.d. 27-9-1948. 
Vgl. Jaquet, a.w., p . 75 en 77. 

- ss -

Vgl. Th.C. Jessup, a.w., p. 64 e.v. 
Vgl. R.J. McMahon, a.w., p. 202-213. 
Generaal spoor had in een uitvoerige nota d.d. 20 september 1948 de noodzaak van 
onmiddellijk gewapend optreden ter vernietiging van de Republiek aangetoond. 
Vgl. Archief-Tirees, dossier Kali"uran·g. - -
Vgl. Archief-Drees, dossier Kaliurang, brief Van Kleffens aan Stikker en Drees 
d.d. 27-10-1948. De passus over Hyderabad doet vermoeden dat Van Kleffens de 
souvereiniteit aan de federalisten wilde toevertrouwen om hen vervolgens militair 
bij te staan tegen de Republiek. 

In Indonesië werd vanwege Stikkers ommezwaai grappenderwijs van Kaliroerom i.p.v. 
Kaliurang gesproken, vgl. J.C. de Beuz, "Morgen bij het aanbreken van de dag. Ne
derland driemaal aan de vooravond van oorlog", Rotterdam 1978, p. 140-1

44
. 

In tegenstelling tot zijn voorganger, Van Boetzelaer, zou Stikker zich intensief 
met het Indonesië-beleid gaan bemoeien . . Op zichzelf betekende het bezoek van een 
minister van Buitenlandse Zaken aan de Republiek een opwaardering v~1 de status 
van de Republiek. 

Navolgende goeddeels ontleend aan verslag van de reis van Stikker in Archief
Drees, dossier Kaliurang, vgl. versl~g p. 1-10. 

Vgl. Archief Ministerie van Koloniën, ino.nr. 2.10.15: Algemene Secretarie Batavia 
tweede zending, Doos 367. C.M. 5247: Memorandum t.b.v. Hatta d.d. 1-11-1948 van 
Rum, voorzitter Republikeinse Delegatie. Rum betoogt dat Nederland met deze in-
formele gesprekken uitstel beoogde voor formele onderhandelingen onder .. 

superv~s~e van de c.G.D. over het plan-Cochran. Een politieke overeenkomst diende steeds aan 
bv. financieel-economische overeenkomsten vooraf te gaan. De Nederland d 

se voorwaar e inzake bestandsschendingen zag hij als een zet om te voorkomen dat bes k ' 
b pre ~ngen zullen worden gevoerd. En als een zet kon edoelde eis inderdaad meesterlijk wor-

den genoemd. 
Idem, p. 6 

Idem, p. 6 en 21. cochran vond het weinig tactvol van Nederland just nu republi
keinen uit te wijzen. 

Vgl. R.J. McMahon, a.w., p. 209. ~a het mislukken van het vervolgoverleg dreigden 
de v.s. inderdaad met terugtrekking van de Marshallhulp. 
Vgl. Jaquet, a.w., p. 85. 
Sudirman was de bevelhebber T.N.I. 
Vgl. Verslag-Stikker, p. 28-29. 
Idem p. 31-131. Ook de adviseurs van Stikker constateerden een soort d d 

roomtoestan bij de republikeinen. 
I dem p. 3. 
Idem p. 37. 
Idem p . 48. 
supomo had tegen de afspraak het formele antwoord van de Republiek 

op onze laatste br i ef aan cochran (inzake ,voorwaarden voor heropening overleg) meegen 
,. ~ . . omen naar Batavia, gebruik makend van StikKers vl~egtuig. Nog in het vliegtuig h d 

o a Supomo Stikker verzekerd dat de brief nog n~et klaar was, zoals ook eerder d 0 

oor Hatta ~n Kaliurang aan Stikker medegedeeld was. Vgl. Jaquet, a.w., p. 91-9
3

• 
Vgl. Jaquet, a.w., p. 91-93. Het incident was op zichzelf geen r~~ 

"'uen om het gesprek met de Republiek te be~indigen, wèl de inhoud van de brief. 
Vgl . Verslag-Stikker, p. 7. 
Vgl . noot 21 In 1946 hadden republ ikeinse troepen Sjahrir, desti)od . 

• · d o s prem~er, ge-v~gen gezet uit onvrede ~ver d~ens gemubati? e opstell~ng jegens Nederland. Voorts 
Le~mena, Republikeins min~ster : als rep l~keinse delegatie accoord . 

zou slu~ten dat later verworpen werd, betekende dat voor hem en zijn medestander h t . 
van hun leven. Verslag-Stikker p. . 67 f e verl ~es 

Vgl. brief-Hatta aan Stikker d.d. 10-11- 1948, verslag-St i kker en voorts J 
a. w., p. 95. aquet , 
Vgl. A.H. Nasution, 
Nasuti on stelde dat 
derhalve na verloop 

"Fundamentals of Guer i l l a Warfare", Djakarta 
Nederland geld noch mensen bezat voor nieuwe 
van tijd weer gebieden moest prijsgeven. 

19 70
2

, p . 108-115 . 
versterkingen en 

I 
I 

I 

I 
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47 Idem, p. 116. Voorts Mugroho Notosusanto: "Some effects of the guerilla on armed 
forces and society in Indcnesia 1948-1949", 1974 p. 9-25. Natosusante T.N.I.-of
ficier, thans minister van Onderwijs. Inderdaad lag een Nederlands plan, operatie 
Kraai, gereed voor een aanval op Djocja. 

48 Vgl. J.A.A. van Doorn en W.J. Hendrix: "Ontsporing van geweld", Rotterdam 1970, 
p. 150-151. Nog gedurende de R.T.C.-conferentie overwoog het kabinet een derde 
politiële · actie, omdat onze troepen ·ingesloten werden door T.N.I. - eenheden. Vgl. 
John Coast, a.w., p. 210. De USSR wilde een handelsovereenkomst met de Republiek 
onder vermelding de Nederlandse blokkade van de Republiek niet te erkennen. Dit 
had tot Russische inmenging kunnen leiden, doch politiële actie voorkwam dit. 

49 Verslag Stikker, passim. 
50 Idem. 
51 Idem. Hatta c.s. wilden onder geen beding dat Nederlandse troepen op Republikeinse 

territoria ingezet zouden worden. Dezelfde controverse veroorzaakte de eerste po
litiële actie. 

52 Idem. 
53 Verslag-Stikker, p. 35. " ... dan zouden de moeilijkheden van overeenstemming met 

de Republiek niet meer bij ons, maar bij de Bandungse Conferentie liggen". Voorts 
p. 116, 112, 113. 

54 Verslag Stikker, p. 97 - 104. 
55 Idem, passim. Voorts vgl. J. Bank: "Rubber, religie, rijk. De koloniale trilogie 

in de Indonesische kwestie 1945-1949", in: B.M.G.N. 96 (1981). 

56 Vgl. Dagboek Romme van reis naar Indonesie. A.R.A. inv.nr. 2.21.144 doos 68. 
57 Vgl. Jaquet, p. 104. 
58 Verslag Stikker p. 45. 
59 Vgl. Jaquet, p. 101. De moeilijkheden tussen Sassen en Stikker nadien in hP.t 

kabinet werden mede veroorzaakt doordat Buza niet wenste terug te komen op in 
~~liurang gedane concessies van Nederlandse zijde. 

60 idem, p. 103. 

61 vgl. Ali Sastroamijoyo, "Hilestones on my journey etc.",Univ. of QUeensland, 
1979, p. 168. Sastroamijoyo was minister van Onderwijs in kabinet-Hatta. 

62 Archief Beel, A.R.A. inv. nr. 2.21.17, map 31. 
Brief De Pont d.d. 17-11-'48 aan Beel. 

63 Dr. Jaquet, a.w. p. 98 - 100 
64 idem p. 101 
65 vgl. Archief Drees, Kaliurang~-dossier. Brief Sassen d.d. 19-11-'48 aan Stikker. 
66 vgl. Dr. Jaquet, a.w. p. 103, e.v. 
67 De instructie onderscheidde 4 fasen,o.a.1.Bespreken van de feitelijke bewerk

stelliging, bestrijding en beêindiging der bestandschendingen. 2. Bespreking 
van een aantal punten van essentieel belang. Bedoeld werden de positie van de 
H.V.K. en van de T.N.I. Onderhandelingen mochten pas aanvangen, wanneer fasen 
1 en 2 tot bevredigende resultaten hadden geleid, wat niet zou geschieden. 

68 vgl. Dr. Jaquet, _.a.w. p. 9?, 99, 102, 107. 
69 vgl. sassen, Z.G. 147 (20-11- 1 48) 
70 vgl. Dr. Jaquet, a.w. p. 110- 111, 120- 125. 

71 vgl. Archief-Stikker, A.R.A. 1 nv. nr. 2.21.156 Doos 46.7, Batavia II. Hierin 
o.m. verslagen van de hand van Neher. Voorts dagboek Indonesiê van Van der 
Goes van Naters, in bezit C.P.G. en dagboekRomme van dezelfde reis, A.R.A., 
in~. nr. 2.21.144. Doos 68. 

72 vgl. Brief Van der Goes van Naters, d.d. 2.12~'48, aan Drees. Archief Van der 
Goes van Naters, Indonesiê-dossier, C.p .. G. Sjahrir vreesde zelfs dat als Hatta 
doorqing, Sjahrirs _P.S.I. over zou gaan naar de Partai Murba van Tan Malakka, 
wiens naam verbonden was met links extremisme. 

73 Navolgende uiteraard ontleend aan beider dagboeknotities. 

74 Bi j brief van 20-11-'48 had Van der Goes van Naters al eerder Beels aandacht 
gevraagd voor de internationale aspecten van het Indonesië-beleid. " Vergelijking 
met Palestina gaat niet op. Dit wordt ook in Parijs,gezien als een volk, dat voor 
zijn bestaan vecht. Zo zal men de Nederlanders in Indonesiê niet willen zien ••••• " 
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Overiqens ve r zekerde Spoor aan R.omme dat z ~Jn troepen tot .:!:_ april 1949 ·nog tot 
uitvoering van elke opdracht in staat was, daarna niet meer door de geringe mo
biliteit. 

Vgl.Dagboek Romme-""in uiterste geval ongehoorzaamheid H.". 
vgl. Notule.n M.R'. d.d. 8-12-'48 
vgl. noot 11, archief Stikker. 
vgl . dagboek Romme. Aldus Sassen t.o. Romme. 
vg l. noot 17.. , 
idemnoot 37. Het betrof een geheim c.G.D.-stuk, d.d. 29-11-'48, waaruit overi ens 
bleek dat de military observers voor bepaalde infiltraties de Republiek veran~
woordelijk stelde, hetgeen dus niet correspondeerde met Stikkers mededelingen aan 
collegae en parlementsleden, vgl. verslag Neher d.d. 3-12-'48. Stikker ontkende 
juist dat het rapport over infiltraties sptak! 
vgl. dagboek Romme. 
Archief Van der Goes van Naters, dossier Indonesiê, brief d.d. 2-12-'48 aan Drees. 
Deze informatie had Van der Goes van Naters van Neher. 
Goedhart (PvdA-kamerlid) werd verdacht van indiscreties,welke hun weg naar "Het 
Parool " vonden. Zie ook noot 19. 
Brief Van der Goes van Naters aan Drees d.d. 3-12-'48. Daarin 0 m "d t hoj . . . . . a ~ 

(Stikker) veel meer en beter contact met de C.G.D. heeft dan wij konden d . 
ijk 1 ° d d ...ermee en. er zijn trouwens vele fatsoenl e 1e en on er, zegt hij~ 

Dagboek Van der Goes van Naters. Citaten steeds ui.t betre.ffende dagboek, 
ook indien niet uitdrukkelijk geannoteerd. 

Dagboek Rornrne. 
Idem, citaat. 
Idem. 
Vgl. Dr. Jaquet, 
Idem. Sassen had 
spel te zetten. 

a.w., p. 128-153. 
Beel dringend gevraagd niet de eenheid van het kabinet op het 

Vgl. Dagboek-Van der Goes van Naters en diens memoires in "Met en tegen de tijd, 
Herinneringen", Arn;;teràam 1980, p. 174. 
Vgl. noot 17. Verslag Neher d.d. 4-12-1948. 
Idem, citaat. 
Vgl. Dagboek-Romme, aldus De Pont t.o. Romrne. 
Vgl. noot 25. Stikker verwachtte c.q. wenste immers een persverkl 0 

ar~ng van Hatta c.s., waarin zij met de beginselen zouden instemmen. Natsir 
was republikeins minister van Voorlichting, afkomstig uit de Masjumi partij. 

Vgl. dagboek-Rornrne, citaat. Rornrne had eerder op de dag met Korth 
1 dat ze samen zouden vertrekken als de ministeriêle delegatie als~os afgesproken, 

gaan in afwijking van de instructie. Korthals had tijdens zijn ver~l~v:rst~gozou 
politiek contact met Stikker. j we~n~g 
Met opzet en conform wens Stikker waren de bestandsschendingen naar 
ven, vgl. Notulen M.R. 8-12-1948. slot verscho-
Archief-Drees, dossier Kaliurang. Kort verslag van de bespreking. 
Vgl. Dagboek-Romme, citaat , 
Idem. · -

Het Parool, 21-12-1948, "Quo Vadis, Romrne?". Het Parool wees i d 
mentele zwakte in het K.V.P.-beleid aan: Geen republikeins nat~ erdl~at een funda

l.ona 1s van ° betekenis werd "vertrouwd" genoeg bevonden. Sukarno, Hatta et en~ge 
0 ' c. werden ee d . n~et erkend, laat staan gerespecteerd als de leiders van het Ind 

0 
nvou 1.g 

Vgl . Dr. Jaquet, a.w., p. 126-127. ones1.sche volk. 
Vgl. Acta Politica, 1982, nr. 1. I.N. Gallhofer, "Beslissingen b t 
tweede politionele actie", p. 75 e.v. e reffende de 
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