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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 
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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, 



- 47 - I 
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~. 

------



- 48 -

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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