
PERIKELEN ROND HET DEKOLONISATIEPROCES 
PRESENTATIE DREES-VAN SCHAIK BAND C

Op 20 januari 1996 vond te Amsterdam de presentatie plaats van band C 
van Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951 in de serie Parlementaire Ge
schiedenis van Nederland na 1945. Bij die gelegenheid hielden, na een in
leidend woord door dr. G.W.B. Borrie, enkele sprekers een voordracht over 
de Indonesiëpolitiek en het buitenlandse beleid van het kabinet-Drees-Van 
Schaik. Hieronder volgen de teksten van de lezingen van drs. J.W.L. Brou
wer, medewerker van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, dr. 
J.R.M. van den Brink, voormalig minister van Economische Zaken, dr. L.J. 
Giebels, de biograaf van Beel, en de journalist Jan Blokker.

Dr. G.W.B. Borrie, voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, biedt drs. W.J. 
Deetman, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, een exemplaar aan van band 
C van het kabinet-Drees-Van Schaik:.
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Perikelen rond het dekolonisatieproces

G.W.B. Borrie

Dames en Heren,

Als voorzitter van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis 
heet ik u van harte welkom op deze bijeenkomst/ die in het teken staat van 
de presentatie van band C van Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951) dat 
is uitgebracht door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Een bij
zonder woord van welkom richt ik tot de ambassadeur van Indonesië in 
Nederland, de heer Kadarisman, en de voorzitter van de Tweede Kamer, de 
heer Deetman, die ik beiden straks officieel een exemplaar van het boek 
mag aanbieden.

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis is een initiatief van de 
Nijmeegse hoogleraar prof. F.J.F.M. Duynstee, bekend politiek commentator 
en vaak vermeld als de peetvader van het kabinet-Van Agt-Wiegel. In 1971 
startte hij het werk met één wetenschappelijk medewerker. De doelstelling 
was het beschrijven van de kabinetten na de tweede wereldoorlog, met de 
bekende voorgangers Van Welderen-Rengers en Oud in het achterhoofd. 
Ondanks vele problemen, met name van financiële aard, verscheen in 1977 
de beschrijving van het kabinet-Schermerhom-Drees, waarin met name de 
huidige hoogleraar J. Bosmans, een belangrijk aandeel heeft gehad. In 1986 
bereikte het Centrum een belangrijke mijlpaal. Er kwam toen een samen
werkingsverband tot stand tussen de Katholieke Universiteit Nijmegen en 
de inmiddels opgerichte Stichting Parlementaire Geschiedenis. De noodza
kelijke financiële basis werd verkregen door een subsidietoezegging van het 
kabinet-Van Agt Dl. De regering zag deze medewerking mede als een 'hom
mage' aan de in 1981 overleden grondlegger van het Centrum, prof. Frans 
Duynstee. De opvolgende kabinetten hebben het verlenen van de financiële 
bijdragen aan het Centrum tot onze grote vreugde gecontinueerd, waarvoor 
wij dank verschuldigd zijn.

De Stichting, die het onderzoek en de publikaties van het Centrum be
vordert, stelt zich onafhankelijk op ten aanzien van maatschappelijke, poli
tieke of wetenschappelijke richtingen. In de afgelopen jaren zijn in de reeks 
Uitgaven Parlementaire Geschiedenis verschenen diverse banden inzake 
het kabinet-Beel (1946-1948), van de hand van dr. M.D. Bogaarts, en twee de
len Drees-Van Schaik, onder redactie van prof. dr. P. Maas - het eerste deel 
in 1991, met de ondertitel: Liberalisatie en sociale ordening en het tweede in 
1992, met de ondertitel: Anti-communisme, rechtsherstel en infrastructu
rele opbouw. Vandaag dan het derde deel, dat in 1995 werd voltooid en 
waarmede het eerste kabinet-Drees wordt afgesloten.

Hoewel de publikatie van genoemde kabinetten het belangrijkste werk is 
geweest van het Centrum in de afgelopen jaren, mag ik erop wijzen, dat 
daarnaast in 1980 werd gestart met de uitgave van een reeks Politieke Op
stellen, waarin vaak een voorpubhkatie verscheen van het onderzoek dat 
ten behoeve van de grotere publikaties was verricht. Ook werden artikelen

12



Presentatie Drees-Van Schaik band C

in kranten en tijdschriften geschreven door medewerkers van net Centrum 
en voltooiden een aantal van nen hun proefschrift over een politiek thema.

Het Stichtingsbestuur zou vanaf deze plaats woorden van dank willen 
spreken aan alle medewerkers van het Centrum voor het belangrijke werk, 
dat zij met veel inzet en deskundigheid de afgelopen tijd hebben verricht. 
Ook de leden van de Wetenschappelijke Raad van Advies van onze Stich
ting en het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen 
zeggen wij dank voor hun adviezen en steun.

Dr. G.W.B. Borrie, voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, biedt drs. F.M. 
gaHm; cultureel attaché van de Indonesische ambassade, een exemplaar aan van band C van 
het kabinet-Drees-Van Schaik.

Het vele werk dat door de medewerkers van het Centrum tot stand is ge
bracht werd de afgelopen tijd onder vaak moeilijke omstandigheden ver
richt. De directeur van het Centrum, de heer Maas, heeft bijna drie jaren 
met ziekte te kampen gehad en moest vorig jaar zijn werkzaamheden in 
deze functie beëindigen. Hij blijft vanwege onze Stichting de bijzondere
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leerstoel Parlementaire Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nij
megen vervullen. Ik dank hem voor zijn ijver en enthousiasme die hij in 
de pioniersjaren voor het Centrum heeft betoond. Zijn deskundigheid en 
bekwaamheid als scribent heeft veler waardering. Ook organisatorische ver
anderingen, die in 1993 hebben plaatsgevonden en waarbij het Centrum als 
Centraal Universitair Instituut kwam los te staan van de juridische facul
teit, hebben mede invloed gehad op het werk van de medewerkers. Deze 
moeilijke periode laat zich binnenkort afronden. Met volle kracht zal nu 
worden gewerkt aan het kabinet-Drees II. En hoewel de publikaties van het 
Centrum in de afgelopen jaren zich mochten verheugen in positieve be
oordelingen uit de wetenschappelijke wereld, zal in de komende tijd ernstig 
moeten worden nagegaan of de huidige omvang van de afzonderlijke pu
blikaties niet zal moeten worden ingekort.

Dames en Heren,
Deel UI, band C van de studie: Het kabinet-Drees-Van Schaik, heeft als on
dertitel: Koude oorlog, dekolonisatie en integratie. Als thema van de pre
sentatie van het boek vanmiddag is gekozen: De perikelen rondom het de
kolonisatieproces. Wij verheugen ons erop dat de heren Brouwer, Van den 
Brink en Blokker zich bereid hebben verklaard hierover te refereren. Als in
troductie mag ik welkom heten de biograaf van dr. Beel, de heer Giebels, en 
hij zal het onderwerp 'Beel en het federalisme' bespreken. Aan hem zou ik 
dan ook nu gaarne als eerste het woord willen verlenen.

Perikelen rond het dekolonisatieproces

BEEL EN HET FEDERALISME

LJ. Giebels

Voor de historicus geldt als geschiedenis dat wat geschied is. Ik zelf word 
vaak gefascineerd door de vraag: wat had kunnen gebeuren? Ik vond voor 
deze wat kinderlijke neiging steun in een uitspraak van Nietzsche: "Was 
ware geschehen ist gerade die Kardinalfrage.'

We hebben afgelopen jaar heel wat herdacht. Daarbij hebben we ons nog
al eens gehuld in het boetekleed. In het bijzonder de herdenking van het 
vijftigjarig bestaan van Indonesië kreeg hier in Nederland iets van een weg- 
met-ons. We hebben de Indonesiërs niet eens durven te zeggen dat ze met 
hun herdenking eigenlijk hadden moeten wachten tot 27 december 1999, 
vijftig jaar na de soevereiniteitsoverdracht. Diep hebben we gebogen en met 
iets van een nationaal masochisme hebben we boete gedaan voor alle fou
ten die ons land in het dekolonisatieproces heeft gemaakt. Ik heb zelf, 
schrijvend en sprekend over die tijd, meegehuild met de wolven in het bos.
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Het lijkt mij dat we nu, na vijftig jaar, de dekolonisatiebladzijde in het 
boek van onze vaderlandse geschiedenis wel mogen omslaan. Mijn praatje 
zal niet in het teken staan van een weg-met-ons. Ik wil de vraag onder ogen 
zien of we in die krampachtige fase van ons dekolonisatiebeleid misschien 
ook iets goeds hebben nagelaten. Hoe zou Indonesië vandaag functionerén, 
als het de federale staatsinrichting had aanvaard, die Van Mook had opge
zet, Beel had ontwikkeld en die ons land bij de soevereiniteitsoverdracht 
heeft aangereikt? Was ware geschehen? Aan het eind van mijn betoog zal 
blijken dat de vraag die ik opwerp, niet zonder actualiteit is. Voor de beant
woording ervan kan ik uit eigen ervaringen putten.

Ik maakte eerst kennis met Indonesië in 1970, zonder enige Indische achter
grond. Ik was net zo'n onbeschreven blad als Beel destijds was, toen hij met 
de Indonesische Questie werd geconfronteerd. Van getuigen van Beels op
treden in Indonesië hoorde ik dat hij er ruiterlijk voor uit kwam geen notie 
te hebben van land en volk waarvan hij landvoogd werd. 'Ja', zei hij eens, 
'ik ben nog een echte tokéh.' Dat was ook ik in 1970, een echte totok. Als ik 
me dat zelf al niet realiseerde dan herinnerden Indiëkenners mij daaraan, 
die als mijn goeroes optraden: prof. Vlugter, prof. Thijsse en Cees Becht.

Ik raakte in Indonesië verzeild als ontwikkelingsdeskundige dank zij een 
administrative agreement, die Soekarno in de nadagen van zijn president
schap was overeengekomen met zijn kwelgeest van weleer, Josef Luns. 
Eerst toen het Suharto-regime stevig in het zadel zat, kwam onder de para
plu van het agreement de ontwikkelingshulp van de grond De technische 
hulp, die daar deel van was, richtte zich op sectoren, welke in de Soekamo- 
periode in de versukkeling waren geraakt en waarin Nederland expertise 
kon bieden, zoals irrigatie, het interinsulaire scheepvaartverkeer, woning
bouw. Eén van die terreinen was de ruimtelijke ordening. Zo toog ik in 
1970, als ambtenaar van de Rijksplanologische Dienst, naar Indonesië om 
samen te werken met het Direktorat tata kota dan tata daerah, het directo
raat voor stads- en streekplanning. Dit was overgebleven van het Nationaal 
Planologisch Bureau, dat Thijsse in 1950 had achtergelaten. Als ontwikke- 
lingsadviseur leerde ik wat het betekent wanneer een land strak centralis
tisch wordt bestierd.

Mijn eerste opdracht was met de Indonesische counterpart een ontwikke
lingsplan te maken voor West-Java, een gebied zo groot als Nederland. Het 
lag voor de hand, vond ik, eerst eens bij de lagere overheid: bij de provincie, 
bij de regentschappen, die nu kabupaten heten, en bij de kotamadya, de 
vroegere stadsgemeenten, na te gaan welke plannen zij zoal in portefeuille 
hadden. Een van mijn eerste onderzoekstochten voerde me naar een plaats 
die u allen bekend zal zijn, naar het regentschap Serang. De chauffeur par
keerde de jeep onder een eeuwenoude maringin, waaraan goed honderd 
jaar eerder Max Havelaar zijn paard had vastgebonden alvorens woedend 
de marmeren trappen van het regentschapshuis op te snellen en bij resident 
Slijmering zijn beklag te doen over de knevelarijen van de regent raden 
Adipati. Ik besteeg bedachtzaam dezelfde treden en vervoegde mij bij de op
volger van resident Slijmering, de bupati van Serang, raden Sujojono. Su-
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jojono, abituriënt van de Rechtshogeschool van Batavia, had een nog le
vendige herinnering aan begrippen als rooilijn en uitbreidingsplan, aan 
medebewind en autonomie en met duidelijke nostalgie dacht hij terug aan 
de stadsvormingsordonnantie en de stadsvomingsverordening, die het de 
regentschappen en stadsgemeenten mogelijk maakten eigen ruimtelijke 
plannen te maken. Gevraagd naar deze plannen als bouwstenen voor ons 
ontwikkelingsplan, hielp de bupati me echter uit de droom. Nee, plannen 
die maakten de gemeenten en gewesten tegenwoordig niet meer, trouwens 
ook niet de provincie. Plannen, die werden gemaakt door Jakarta.

Enkele jaren later kregen we opdracht een planvisie te ontwikkelen voor 
de ïbu kota Jakarta, een plan voor de metropool dat we JABOTABEK hebben 
genoemd. Dit is een acronym waarin in a nutshell onze planvisie was ver
vat: JAkarta, BOgor, TAngerang, BEKasi. Tijdens de voorbereiding van het 
JABOTABEK-plan bemerkte ik dat Jakarta, symbool van de onafhankelijk
heid en eenheid van de natie, niet alleen het dominante bestuurscentrum 
was, maar ook de economie overheerste. In Jakarta bleek circa 30% van het 
wagenbestand van Indonesië te zijn geconcentreerd, zowat de helft van de 
geldcirculatie en bijna 70% van alle telefoons. Weer enkele jaren later 
leerde ik pas goed wat een rigide centralisme betekent voor het beleid van 
een land, toen ik adviseur werd voor het Vijfjarenplan, de Repelita - om 
precies te zijn Repelita tiga, het derde Vijfjarenplan. Woningbouw, stads
uitbreiding, kampongverbetering, tot riolering en drinkwatervoorziening 
toe, ze werden allemaal gepland, gefinancierd en uitgevoerd door ons de
partement Perkerdjaan Umum, Publieke Werken, in Jakarta. En dat, moet u 
bedenken, in een archipel die zich uitstrekt over een afstand gelijk aan die 
van de Noordzee tot de Oeral. Kortom, van het federalistische systeem dat 
ons land op 27 december 1949 als bestuursconcept had nagelaten was he
lemaal niets terechtgekomen.

Ook Neaerlandsch-int e kende een centralistisch bestuur. Het land werd be
stierd vanuit Batavia door de gouverneur met zijn machtige Algemeen Se
cretariaat, door de Algemene Rekenkamer en door een zestal civiele de
partementen van Algemeen Bestuur. Eén daarvan was het departement 
Binnenlands Bestuur. Daaronder ressorteerde het befaamde 'BB' met zijn 
gouverneurs, residenten, assistent-residenten, controleurs en adspirant-con- 
troleurs, die tot in de verste uithoeken van het eilandenrijk de stem lieten 
horen van de Toean Besar in Batavia, en zo nodig van de Ibu Besar in Den 
Haag. Onder hen stond het omvangrijke inlandse bestuur, de Pramong 
Pradja, met zijn regenten, patih's, wedono's en loerah's, wie was inge
scherpt de BB-ambtenaar als hun oudere broer te beschouwen.

In de jaren twintig was begonnen met enige decentralisatie van het be
stuur, naar het voorbeeld van de gedecentraliseerde eenheidsstaat die Ne
derland is. Een gedecentraliseerde eenheidsstaat is een staat waarin de be
stuurstaken zijn verdeeld over het Rijk en de lagere overheid. Hoe dat 
werkt, hoef ik u niet uit te leggen? U gaat naar de gemeente als u een bouw
vergunning nodig hebt, de provincie zorgt voor het provinciale wegennet 
en uw inkomstenbelasting betaalt u aan het Rijk. Al in het begin van deze
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eeuw waren in Indië hier en daar stadsgemeenten in het leven geroepen. 
Zij ontstonden op een manier die wel iets weg heeft van die waarop in Eu
ropa in de middeleeuwen de poorters stadsrechten verwierven. Daar waar 
een sterke lobby bestond van Nederlandse inwoners kwamen stadsgemeen
ten van de grond. Zo was en is nog steeds een oud planterscentrum als 'Su- 
kabumi een stadsgemeente, een kotamadya, terwijl veel grotere en welva
render plaatsen als bijvoorbeeld Garut en Tasikmalaya deze status ontberen. 
In de jaren dertig was ook een begin gemaakt met het stichten van 
provincies, althans op Java. Op het moment dat Japan Nederlands-Indië 
overviel stond de decentralisatie evenwel nog in de kinderschoenen. De 
gouverneurs van de provincies en de burgemeesters van de stadsgemeen
ten bijvoorbeeld waren BB-ambtenaren onder toezicht van Batavia.

Van Mook, die in oktober 1945 als landvoogd in Batavia aantrad, was een 
bestuurder van formaat. Hij zag in dat decentralisatie binnen de eenheids
staat niet voldoende was in het naoorlogs eilandenrijk met zijn groeiende 
overheidstaken. Hij deed een stap verder en ging de weg op van het federa
lisme. Dit houdt in dat deelgebieden van het rijk grote zelfstandigheid bezit
ten. Van Mooks federalisme diende twee doeleinden: het zou het bestuur 
van de archipel handzamer maken en het kon als middel dienen de lastige 
Republiek, die Soekamo onverhoeds had geproclameerd/ te isoleren. Van 
Mook ontleende zijn federalistisch concept dan ook aan de Unie die de 
Fransen tezelfdertijd in Indo-China ontwikkelden om een soortgelijke re
publiek, Vietnam, met eenzelfde lastpost als Soekamo, Ho Tsji-minh, in te 
kapselen. In de literatuur, zo ook in mijn Beel-biografie, heeft het tweede 
doel van Van Mook de meeste aandacht gekregen en is daardoor diens fede
ralistisch streven in de kwade reuk komen te staan van een divide et itn- 
pera. Wat Van Mook is opgebroken, is dat hij voor de bemanning van de 
federale staten tevergeefs zocht naar leiders onder de opkomende bourgeoi
sie. Omdat deze de kant kozen van de jonge Republiek, was hij aangewezen 
op de priaji van de oude stempel, de sultans, de radja's, de teuku's. Deze 
waren echter niet de leiders van morgen, maar de heersers van gisteren.

Van Mook heeft zijn federalisme in juli 1946 gelanceerd op een conferen
tie van de buitengewesten in het bergplaatsje Malino op Celebes. Vandaar 
de u bekende naam: Malino-politiek. Wat had die Malino-politiek van 1946, 
was hij op dat moment doorgezet, kunnen opleveren? - Was ware gesche- 
hen? Van Mook, en ook minister van Overzeese Gebiedsdelen Jonkman, 
stonden in 1946 vier deelstaten voor ogen: Java, Sumatra, Borneo en De 
Grote Oost. Hiervan is alleen de laatste, en slechts voor korte tijd, van de 
grond gekomen. De Grote Oost omvatte een uitgestrekt territoir, namelijk 
Celebes, de Kleine Soenda-eilanden en de Molukken, terwijl in de ogen van 
zijn Indonesische bestuurders ook Nieuw-Guinea erbij hoorde. De Grote 
Oost, Timur Besar, had een president, Sukawati, een minister-president, Ide 
Anak Agung Gde Agung, een parlement, departementen en een gedecentra
liseerd bestuursapparaat. Het was een volledig uitgeruste staat. Wat het niet 
had, was een gouverneur. En de BB-ambtenaren die in De Grote Oost waren
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achtergebleven, hadden nog slechts de rol van adviseur, zo werd hun door 
premier Anak Agung ingeprent.

Van Mook en Jonkman zagen de negara, de vier deelstaten, in enigerlei 
verband - dat ze naar het Franse voorbeeld een Unie noemden - verbonden 
met het koninkrijk Nederland. Dit verband kon in de ogen van Van Mook 
ook zoiets zijn geworden als de Britse Commonwealth. Wat betekent dit al 
met al, achteraf? De verrassende uitkomst van de Malino-politiek had kun
nen zijn geweest, dat nu, op dit moment, een staat zou bestaan, die Timur 
Besar zou hebben geheten en die zich tot Java (en ook tot Sumatra en Bor- 
neo) zou hebben verhouden als, laten we zeggen, Australië tot Nieuw-Zee- 
land.

Dat is het dus niet geworden. Een volgende stap in het federalistisch denken 
tekende zich af in het Akkoord van Lingadjati. Nog steeds ging het om ne
gara en daarbij daerah en daerah istmewa. Wat zich in Lingadjati aftekende, 
zou je kunnen noemen: een statenbond. Het zou een vrij losse bond zijn 
geworden van drie staten - drie staten, want in het Linggadjatiakkoord werd 
het de facto-gezag van de Republiek erkend op Java èn Sumatra. Drie staten, 
waarvan de Republiek er één zou zijn, nog steeds via een onduidelijke 
Unie verbonden met het rijk in Europa. Om u een voorstelling te maken 
van wat het Akkoord van Lingadjati had kunnen creëren, moet u denken 
aan de Duitse statenbond van vóór Bismarck. De vergelijking is niet zonder 
zin. Soekamo, die op de HBS van Surabaya goede notie had gefiomen van 
de Europese geschiedenis, maakte dezelfde vergelijking. Hij vertrouwde * 
Soebadio Sastrosatomo, fractieleider van de PSI in het KNIP, toe waarom hij 
in Lingadjati zo gemakkelijk mee was gegaan met wat de commissie-gene- 
raal en Sjahrir allemaal hadden uitgebroed. 'Kijk eens Badio', had Soekamo 
gezegd, 'in die statenbond van die lui moet Java zorgen het Pruisen van In
donesië te worden. Op den duur komt er vanzelf een bondstaat uit, onder 
leiding van Java, net als de Pruisen in Duitsland na 1870 hebben gepres
teerd.'

Dit historisch besef leefde niet in het leger; nog minder onder de Pemuda, 
die bung Kamo hielden aan de leuze, die hij zelf van kampong naar desa 
had gedragen: honderd procent Merdeka, van-Sabang-tot-Merauke! Een an
dere tegenkracht tegen het Lingadjati-concept huisde in Nederland. Daar 
gold de bezorgdheid niet zozeer de statenbond, maar de losse, in wezen vol
kenrechtelijke, band van de Verenigde Staten van Indonesië met het ko
ninkrijk in de commonwealth zoals Van Mook die voor ogen stond. Vooral 
Romme is de vertolker van deze bezorgdheid geweest. Hij wilde een hechte, 
staatsrechtelijke Unie met, wat hij noemde, een 'eigen competentieveld': 
Defensie, Buitenlandse Dienst, Financiën, met eigen ministers ook en een 
eigen Unieparlement. Dat alles onder de Oranjekroon Omdat dit al hele
maal niet paste in honderd-procent-Merdefca bleef Linggadjati onwerkzaam.

Het federalistisch concept kreeg na de eerste politionele actie, waarmee Ne
derland de Republiek aan de onderhandelingstafel dwong op het Ame
rikaanse schip Renville, weer een andere gedaante, In gebieden op Java en
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Sumatra, die op de Republiek waren veroverd, werd de ene na de andere 
negara, daerah en daerah instimewa uit de grond gestampt: de negara Pas- 
undan op West-Java, de negara Oost-Java, de negara Oost-Sumatra, ja zelfs 
een eiland als Madoera werd tot de status van negara, tot deelstaat, verhe
ven en de tin-eilanden Banka en Billiton tot die van daerah istimewa. 
Ruim twintig deelstaten en deelstaaijes werden het er uiteindelijk. Teza
men zouden zij de Verenigde Staten van Indonesië vormen - te vergelijken 
met een bondstaat als Duitsland, maar nog steeds in een Unie met het moe
derland verbonden en onder Oranje. Ingevolge de grondwetsherziening 
van 1948 zou de koningin drie kronen te torsen krijgen: die van het ko
ninkrijk Nederland, die van het koninkrijk Nederland, Suriname en de 
Nederlandse Antillen en die van de Unie. Een medestander van Van Mook 
van het eerste uur, Anak Agung, keerde zich met afschuw af van deze 
Kleinstaterei, zoals hij het noemde. Ook de Republiek moest niets hebben 
van het nieuwe concept. Daar bestond nu geen enkele twijfel meer, dat de 
Verenigde Staten van Indonesië louter waren bedoeld om de trotse Repu
bliek terug te brengen tot een ondergeschikte deelstaat op een minimaal ge
bied.

Toen Beel aantrad als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië, 
trof hij het nieuwe federalisme in ver gevorderd stadium aan. Hij zag het 
als een bestuursconcept dat een rechtvaardige verdeling van de welvaart 
over het eilandenrijk kon brengen en tevens als het geëigende middel om 
de Republiek in het gareel te krijgen. Hij nam dan ook de Voorlopige Fede
rale Regering over, die Van Mook inmiddels uit getrouwe federalisten had 
gevormd, en riep de Republiek op zich in deze regering te voegen, goed
schiks of kwaadschiks. Toen het niet goedschiks ging, deed Beel het kwaad
schiks en probeerde eerst met een tweede politionele actie orde op zaken te 
stellen. Toen hij daarna echter zag dat het allemaal niets uithaalde, bemer
kend ook dat de lastige Republiek steeds meer internationale steun ver
wierf, lanceerde Beel een vernuftig plan. In de brief waarin hij zijn plein aan 
minister van Overzeese Gebiedsdelen Sassen ontvouwde, gebruikte Beel 
een metafoor, die hem moet zijn ingegeven door zijn jeugdjaren in Roer
mond, waar zijn va^ier directeur van het slachthuis was. Als je een op hol 
geslagen paard wilt tegenhouden, legde Beel uit, moet je er niet achteraan 
hollen, maar moet je zien ervoor te gaan staan. Het paard blijft dan stokstijf 
staan. Met een plan van drie maatregelen snelde Beel de ontwikkelingen 
vooruit: •
1. Hij stelde de oprichting voor van een Republiek van de Verenigde Sta

ten van Indonesië.
2. Aan deze republiek zou binnen de kortste keren de soevereiniteit over 

Nederlands-Indië moeten worden overgedragen.
3 Eerst daarna zouden Nederland en Indonesië, als twee soevereine sta

ten, aan een ronde tafel over inhoud en vorm van de Unie beraadsla
gen.

Den Haag, in het bijzonder Romme en Sassen, waren ontzet over Beels 
voortvarendheid. Hoe kon je een Unie eruit halen - in hun ogen, als ge
zegd, een staatsrechtelijk verband - als je eerst de soevereiniteit uit handen
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gaf? Beel ging overstag en haalde de Unie weer naar voren: dus eerst de 
Unie, daarna de soevereiniteitsoverdracht. Voor de Republiek, maar ook 
yoor de boze buitenwereld, die vanuit de Veiligheidsraad en via de UNCI 
het gemodder aanzag, was het duidelijk dat de herziene versie van het plan- 
B eel dé kwestie weer terugdraaide naar af. In arren moede plukte de voor
zitter van de Veiligheidsraad één element uit het plan-Beel, de Ronde-Ta- 
felconferentie, en bezwoer beide partijen daarover eerst in een preliminary 
conference overeenstemming te bereiken. Dit heeft, als bekend, geleid tot de 
Van Roijen-Roem afspraken te Jakarta, welke op hun beurt de Ronde-Tafel- 
conferentie hebben ingeluid in Den Haag. De HVK hield het voor gezien. 
Aan zijn familie in Limburg schreef hij: een dergelijk zigzagbeleid kan ik 
niet langer-dienen.

Na de Ronde-Tafelconferentie werd de soevereiniteit over Nederlands-In- 
dië overgedragen aan een federale staat, de Verenigde Staten van Indonesië, 
nog steeds in een onduidelijk - maar in ieder geval niet een staatsrechtelijk - 
verband verbonden met Nederland. De filatelisten onder u zullen zich het 
kortstondig bestaan van de Republik Indonesia Serikat, de RIS, herinneren. 
Soekamo had weinig vertrouwen dat zijn Republiek, die tot een van de ne
gara, deelstaten, was gebombardeerd en die was teruggedrongen tot een ge
bied op Midden-Java, in de bondstaat veel kans had een rol als Pruisen te 
spelen. Een onzalig grondwetsartikel dat aan de Unie ten grondslag lag; 
bepaalde dat delen van het Indonesische gemenebest, die zich niet wilden 
voegen in de RIS, een eigen status konden kiezen. Het leidde al tijdens de 
Ronde-Tafelconferentie tot afscheidingsbewegingen als de TWAPRO, de 
Twaalfde Provincie, in Noord-Celebes. In Oost-Sumatra was de federalis
tische leider Mansoer doende het rijke Deligebied los te maken uit de RIS. 
Hij vond daarvoor geheime steun bij twee conspiratoren in Nederland: 
Romme en Beel. Na de soevereiniteitsoverdracht raakte de eenheid van de 
RIS nog meer bedreigd, toen op de Molukken de RMS werd uitgeroepen. 
Het leger, dat de bevechter was geweest van honderd procent Merdeka en 
zich als de beschermer daarvan zag, onderdrukte de afscheidingsbewegingen 
met harde hand. Op 17 augustus 1950 riep Soekamo, met instemming van * 
de meeste federalisten, de eenheidsstaat Indonesië uit. Daarmee kwam een 
einde aan wat naar analogie van de Verenigde Staten van Amerika de Ver
enigde Staten van Indonesië hadden kunnen worden.

De Indonesiër Nico Palar, voormalig lid van de Tweede Kamer voor de 
PvdA, die na de eerste politionele actie Nederland en zijn partij de rug had 
toegekeerd en woordvoerder was geworden van de Republiek in de Veilig
heidsraad, heeft me uitgelegd dat ons land met zijn naar verdeel-en-heers 
riekend federalisme de jonge Republiek heeft gedwongen in de richting van 
een straf centralisme. Als man uit de Minahassa was Palar er zelf allerminst 
gelukkig mee. Onderdrukking van afscheidingsbewegingen en opstanden in 
de jaren vijftig, de Permesta op Noord-Celebes en de door de CIA gesteunde 
PPRI op Sumatra, hebben volgens hem de centralistische tendens nog ver
sterkt. Later kwamen daar de Vrije Papoea’s bij in Irian-Jaya, de bestuurlijke
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onafhankelijkheid eisende orthodoxe moslims in Atjeh en de overwegend 
katholieke bevolking in Portugees Timor, die zich de annexatie van hun 
land door Indonesië niet liet welgevallen.

Niettemin is het Suharto-regime de weg van decentralisatie opgegaan. De 
huidige bestuurspraktijk in Indonesië begint meer en meer te lijken op de 
gedecentraliseerde eenheidsstaat zoals in zijn grondwet is voorzien. De la
gere overheden wordt een, zij het nog bescheiden, eigen huishouding toe
gestaan, 'autonomie' dus, en ze worden in toenemende mate betrokken bij 
uitvoering van rijkswetten, wat we 'medebewind' noemen. Ondanks het 
verzet van het leger, dat zich op grond van de zogenoemde dwi-fungsi uit 
de revolutieperiode een politieke rol aanmatigt, tracht het civiele bestuur 
malcontenten in de buitengewesten de wind uit de zeilen te nemen. Het 
tracht dit te doen door middel van decentralisatie van het bestuur en door 
bij voorkeur mensen uit de eigen streek tot regionale en lokale bestuurders 
te benoemen. Zo heeft Dalam Negeri, Binnenlandse Zaken, Oost-Timor niet 
gevoegd bij de provincie Nusantara, maar er een aparte provincie van ge
maakt, de 27e. Zo ook worden voor gouverneursposten in gebieden als 
Atjeh, mannen gezocht uit de eigen streek.

De hardnekkigheid waarmee de Vrije Papoea's, de ulama's in Atjeh en de 
Fretilin op Oost-Timor hun onafhankelijkheidszin blijven uitdragen, roept 
de vraag op of een omvangrijk en uitgestrekt eilandenrijk als Indonesië kan 
volstaan met decentralisatie van het bestuur vanuit Jakarta. Ik zou me 
kunnen voorstellen dat Indonesië, nu het de weg van decentralisatie is op
gegaan, alsnog terechtkomt bij enigerlei vorm van federalisme, om daar
mee te proberen tegemoet te komen aan de behoefte aan regionale autono
mie. Oost-Timor, waar de Indonesische regering te maken heeft met resolu
ties van de VN, die voor dit gebied zelfbeschikking eisen, zou daarvoor wel 
eens de testcase kunnen worden. Als de Indonesische regering onder inter
nationale druk tegemoetkomt aan de gevaarlijke eis van de VN en Oost- 
Timor een eigen status verleent, zal dat niet zonder repercussies blijven in 
andere delen van de archipel. Wie weet zullen we het nog beleven - bij
voorbeeld nadat Suharto van het toneel is verdwenen - dat het statuut van 
de RIS, waar Van Mook en Beel zo voor hebben geijverd, uit de kast wordt 
gehaald en dat er alsnog een Verenigde Staten van Indonesië zal verrijzen
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STIKKER, NEDERLAND EN DE WERELD

J.W.L. Brouwer

Het boek dat vanmiddag gepresenteerd wordt gaat niet alleen over Indone
sië. Zeker, de dekolonisatie neemt er een belangrijke plaats in, maar het cen
trale thema is toch de fundamentele heroriëntering van de internationale 
positie van Nederland na de tweede wereldoorlog. Die heroriëntering was 
begonnen met het failliet van de neutraliteitspolitiek in mei 1940 en werd 
onder het kabinet-Drees-Van Schaik voltooid met de toetreding tot het At
lantisch bondgenootschap en de eerste stappen in de richting van Europese 
integratie.

Ook de dekolonisatie heeft natuurlijk een rol gespeeld in die heroriënta
tie. In 1945 leek het bezit van Indië voor Nederland van levensbelang. 'In- 
dië verloren, rampspoed geboren' is de bekende slogan die aangaf hoe groot 
men het economisch belang van Nederlands-Indië achtte voor het moeder
land. Maar er was meer: het besef was alom aanwezig dat het koloniale rijk 
Nederland altijd verheven had boven andere Europese staten van gelijke 
grootte. Men verwachtte dat Nederland zonder Indië internationaal zou af
dalen tot • wat men enigszins pedant noemde - 'de rang van Denemarken'.

De verwachte economische ramp bleef - zoals U weet - uit. Integendeel, 
de Nederlandse economie beleefde een spectaculaire groei dankzij het 
Marshallplan, de industrialisatiepolitiek en de opening van nieuwe mark
ten (met name in Europa).

Maar hoe verliep dat met de internationale positie van Nederland? Wa
ren beleidsmakers inderdaad gepreoccupeerd door de angst dat het gewicht 
van Nederland zou verminderen na de dekolonisatie? Wat waren achteraf 
gezien die gevolgen van het verlies van Indië voor Nederlands positie in de 
wereld? Dat zijn de vragen die ik de komende dertig minuten aan de orde 
zou willen stellen

Merkwaardig genoeg is er nauwelijks aandacht aan dit interessante pro
bleem besteed. Een belangrijke uitzondering is dunkt mij een recent artikel 
van de Amsterdamse politicoloog Alfred Pijpers in de Internationale Spec
tator. Deze tracht aan te tonen dat het buitenlands beleid tot in de jaren tach- * 
tig is gedomineerd door het trauma van de dekolonisatie! Volgens Pijpers 
werd door de dekolonisatie 'een wezenlijk bestanddeel van onze nationale 
identiteit’ geamputeerd. De frustratie hierover leidde tot een ’post-koloniale 
compensatiedrang' die onder meer tot uiting kwam in zo verschillende za
ken als het vasthouden aan Nieuw-Guinea, de aandacht voor ontwikke
lingssamenwerking en het grote prestige van de Koninklijke Marine.

De dekolonisatie van Indonesië heeft stellig diepe wonden geslagen. Wij 
worden daar nog steeds mee geconfronteerd. De interesse voor de jaren 
1945-1949 is groot. Vorig jaar leek die belangstelling zelfs een obsessie te 
worden. Ik noem de commotie rond het bezoek van Poncke Princen aan 
Nederland (die overigens in een verder verleden zonder veel problemen
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een visum had gekregen) en rond het bezoek van koningin Beatrix aan In
donesië (dat in schril contrast stond met de reis die haar moeder twintig jaar 
eerder had gemaakt). Naar aanleiding van alle opschudding vroeg com
mentator Heldring zich in NRG/Handelsblad af of Nederland zo langza
merhand niet rijp was voor een collectief bezoek aan de psychiatei.

Ook ik vind het moeilijk greep te krijgen op die recente preoccupatie. Al 
is die voor ons, historici, natuurlijk niet onprofijtelijk. Maar daarom viel 
het mij ook op dat het vorig jaar absoluut niet ging om nieuwe ontdekkin
gen die ons beeld van de betreffende periode zouden kunnen veranderen. 
Door een TV-programma 'onthulde' Nederlandse oorlogsmisdaden bleken 
al lang en breed bekend. Ik vraag mij daarom af of deze commotie niet 
mede terug te voeren is op een breder fenomeen - namelijk de onzekerhe
den van een kleinere natie in een sinds 1989 steeds onstabielere internatio
nale omgeving. Heldrings vertwijfeling werd ook gewekt door de overtrok
ken reacties op de aftocht van het Nederlandse VN-bataljon uit de Moslim
enclave Srbrenica. Intussen kunnen we daar nog aan toevoegen de verwar
rende discussie over de 'herijking' van ons buitenlands beleid en de collec
tieve gekte naar aanleiding van de mislukking van de kandidatuur van 
oud-premier Lubbers voor de NAVO-post.

Kortom: compensatiedrang en trauma's te over, maar of die allemaal zijn 
terug te voeren op de dekolonisatie is nog maar de vraag. En waar het de 
grote lijnen van ons buitenlands beleid betreft, is daar in elk geval geen 
sprake van. Het is mijn stellige overtuiging dat de Nederlandse internatio
nale positie niet geleden heeft onder het verlies van Indië. Integendeel: het 
valt juist op hoe gemakkelijk de Nederlandse diplomatie na de oorlog - on
danks de dekolonisatie-perikelen - nieuwe wegen vond in de Atlantische en 
Europese samenwerking. En daarin bovendien een belangrijke rol speelde.

De aanzet voor de heroriëntering werd gegeven door de Nederlandse rege
ring in ballingschap in Londen

De gedachtenvorming over de naoorlogse internationale positie van Ne
derland werd - hoe kan het anders - sterk beïnvloed door de economische 
en politieke crisis van de jaren dertig. Welvaart en veiligheid zouden alleen 
door samenwerking te realiseren zijn. Vooral regionale groepsvorming 
werd belangrijk geacht. Immers alleen tussen een beperkt aantal staten - die 
een zekere graad van verwantschap hadden - zou succesvolle samenwer
king mogelijk zijn. Ook werd in Nederlandse kring een belangrijke rol toe
bedeeld aan de Verenigde Staten. Alleen Amerika werd in staat geacht om 
de veiligheid van West-Europa te garanderen en economische hulp te bie
den bij de wederopbouw.

Wat betrof het toekomstig veiligheidsbeleid ontwierp minister van Bui
tenlandse Zaken Van Kleffens een visionair plan voor een Atlantisch pact. 
Ook op economisch gebied gingen de gedachten uit naar groepsvorming in 
West-Europa.

In de pleidooien voor regionale samenwerking vormde Indië een pro
bleem. Natuurlijk was er geen sprake van een scheiding tussen Nederland 
en Indië. Op economisch gebied signaleerde men een uiteenlopende oriën-
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tatie omdat sinds de Eerste Wereldoorlog Nederlands-Indië zich meer op 
Azië en Amerika oriënteerde en minder op Nederland. En in haar be
roemde radio-rede van december 1942 had koningin Wilhêlmina weliswaar 
een herziening van de structuur van het koninkrijk aangekondigd, maar 
aan de duurzaamheid van de band met Indië werd toch niet getwijfeld. Van 
Kleffens loste het probleem op door in zijn blauwdruk ook te pleiten voor 
een alliantie rond de Stille Oceaan waar Nederland aan zou meedoen. Op 
economisch gebied werd gedacht aan een mondiale overkapping van de re
gionale groepsvorming. Omdat men weinig fiducie had in de werkbaarheid 
van een mondiale aanpak maakte deze aanpassing van de overigens con
crete plannen terwille van de positie van Indië een nogal verwrongen in
druk.

Opmerkelijk is dat kort na de bevrijding een scheiding wèl expliciet werd 
aangebracht in de ambtelijke notities over het Benelux-overleg. Op de de
partementen van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken werd er 
min of meer van uitgegaan dat van herstel van de oude verhoudingen geen 
sprake zou zijn. Allereerst constateerde men dat Indië op economisch ge
bied zou 'wegvallen' omdat de wederopbouw ervan lang zou duren en 
kostbaar zou zijn. Daarnaast werd zelfs opgemerkt dat de uiteenlopende 
economische oriëntatie van moederland en kolonie op den duur zou kun
nen leiden tot verzelfstandiging van Nederlands-Indië. Dit vooruitzicht 
was een belangrijk argument voor de samenwerking met België. Met de 
Benelux kon Nederland een begin maken van de vergroting van zijn afzet
gebied in Europa

Dergelijke realistische analyses zouden echter in de loop van 1946 tat>oe 
worden. Het wijzen op de gevolgen van mogelijke belangenverschillen 
gold als defaitistisch in een politiek klimaat waarin meer en meer de na
druk gelegd werd op de hechte band die er tussen Nederland en Indië zou 
moeten bestaan.

Al met al had de Nederlandse regering bij de bevrijding dus een tamelijk 
concreet verlanglijstje waar het Europese en Atlantische samenwerking be
trof. Alleen over de plaats die Nederlands-Indië zou moeten innemen be
stond geen duidelijkheid.

Voorlopig was deze blinde vlek echter geen probleem omdat het gewens
te beleid in 1945 toch niet te verwezenlijken was. De sleutel daarvoor lag in 
Washington en de Amerikanen hadden al hun kaarten gezet op de voort
zetting van de samenwerking met de Sovjet-Unie die de basis zou moeten 
vormen van de collectieve veiligheid in de Verenigde Naties. De Ame
rikaanse one world-poïitiek stond het aangaan van regionale samenwer
king niet toe. Er was dus voor Nederland geen andere keus dan de voorkeur 
van de VS voor collectieve veiligheid in de VN te steunen en verder een 
afwachtend beleid te voeren. Intussen werd het verlanglijstje niet opgege
ven.

In 1947 maakten de tegenstellingen met de Sovjet-Unie radicaal een 
einde aan de Amerikaanse one awW-droom. De beteugeling van het com
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munisme kreeg absolute prioriteit in het Amerikaanse beleid en mondde 
uit in de Trumandoctrine. het Marshallplan en, uiteindelijk, de NAVO.

De koerswijziging van Washington in 1947-1948 werd in Den Haag met 
grote opluchting onthaald. Vanaf dat moment kon consequent gewerkt 
worden aan de welvaart en de veiligheid van Europa. In het Europese over
leg over het Marshallplan dat sinds juni 1947 in Parijs werd gevoerd, was de 
totstandkoming van economische samenwerking een belangrijk doel. Naast 
de Amerikaanse hulp was de vrijmaking van het handels- en betalingsver
keer in Europa voor de kwetsbare Nederlandse economie van het aller
grootste belang. Ook op het gebied van de veiligheidspolitiek werd aan de 
Nederlandse wensen voldaan. In maart 1948 kwam het pact van Brussel tot 
stand tussen Frankrijk, Engeland en de Benelux-landen. Het zou de opmaat 
vormen voor nauwe samenwerking met de VS.

Al met al was het Nederlandse beleid exclusief gericht op de ontwikkelin
gen in Europa. Het kwam daardoor meer en meer los te staan van de kolo
niale politiek. Het leken twee geheel gescheiden beleidsterreinen.

Toch waren er duidelijke raakvlakken. Een van de eerste buitenlands-po- 
litieke consequenties van het Indonesisch conflict was dat Nederland in 
1946 moest afzien van deelname aan de bezetting van Duitsland - alle troe
pen waren immers nodig voor de taak overzee! Een ander voorbeeld betrof 
de afhankelijkheid van de VS. Begin 1948 suggereerde Washington voor 
het eerst dat Nederland zijn deelname aan het Marshallplan wel eens in 
gevaar kon brengen als het zich in Indonesië niet coöperatiever opstelde (in 
dit geval ging het om een suggestie van de Commissie van Goede Diensten 
die namens de VN in Indonesië bemiddelde). De Nederlandse regering was 
hevig verontwaardigd over deze 'ontoelaatbare chantage', maar alleen mi
nister Van Maarseveen van Justitie was bereid het in het uiterste geval dan 
maar zonder Marshallhulp te doen. Lieftinck maakte duidelijk dat afwijzing 
van de Amerikaanse financiële hulp een ramp zou betekenen. De keuze 
was op dat moment niet zo moeilijk, omdat de Amerikaanse voorstellen 
het Nederlandse standpunt aanzienlijk tegemoetkwamen (ze zouden leiden 
tot de zogenoemde Renville-akkoorden). Maar het was duidelijk dat de In
donesische kwestie onderdeel was geworden van de internationale politiek.

Toen het kabinet-Dfees-Van Schaik in augustus 1948 aantrad was de naoor
logse heroriëntatie van het buitenlands beleid dus al in volle gang. In april 
was de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) op
gericht en in de zomer waren in Washington de onderhandelingen begon
nen voor de totstandkoming van het Atlantisch bondgenootschap.

Stikker zou dit beleid van harte ondersteunen. Hij zou echter ook in toe
nemende mate geconfronteerd worden met de internationale effecten van 
de Indonesische kwestie.

Onder invloed van de koude oorlog was de VS zich sinds 1947 met het 
probleem gaan bemoeien. Aanvankelijk ten gunste van de Nederlandse po
litiek, maar toch steeds meer ten gunste van de Republiek, met name nadat 
in september 1948 de Republiek de communistische opstand in Madioen
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had neergeslagen. Vanaf dat moment stond voor Washington vast dat de 
Republiek een betrouwbare bondgenoot in Azië kon zijn en dat Indonesië 
zo snel mogelijk onafhankelijk moest worden. Naarmate de onderhande
lingen tussen Nederland en de Republiek zich voortsleepten, nam het 
Amerikaanse vertrouwen in Den Haag af. Na de tweede politionele actie 
was de maat vol. Washington steunde de harde resoluties van de Veilig
heidsraad en zette Den Haag onder druk door in maart 1949 te dreigen Ne
derland te zullen uitsluiten van de militaire hulp die in het kader van het 
Atlantische bondgenootschap in wording gegeven zou worden.

We weten dat de Nederlandse regering uiteindelijk eieren voor haar geld 
koos. Sinds de ontnuchtering die volgde op de tweede politionele actie werd 
het begin 1949 in Den Haag steeds duidelijker dat de Indonesië-politiek niet 
alleen schadelijk was voor de relaties met de VS, maar ook dat een hechte 
Unie-band onhaalbaar was en dat daarom de prioriteit gelegd moest worden 
bij de veiligstelling van de financieel-economische belangen in Indonesië.

Van belang voor mijn verhaal is dat de Nederlandse regering in het voor
jaar van 1949 overwogen heeft het NAVOverdrag niet te zullen tekenen. 
Om met Jaquet te spreken stond Nederland toen op een 'tweesprong' en 
moest het kiezen tussen handhaving van de positie in Azië of het innemen 
van een plaats in de westelijke samenwerking. Stikker speelde hierin een 
belangrijke rol.

Stikker geldt over het algemeen als de verpersoonlijking van de econo
mische prioriteit in de betrekkingen met Indonesië (ten koste van de poli
tieke aspecten). Aanvankelijk was ook hij een voorstander van een harde 
lijn en stemde hij in met de tweede politionele actie. Maar als minister 
kwam hij meer en meer tot andere inzichten. Toch dreigde hij in maart 
1949 het NAVO-verdrag niet te zullen ondertekenen als de VS zijn beleid 
niet zou wijzigen. In een recent verleden is daarom zijn pragmatisme in 
twijfel getrokken. Men kan er echter over twisten in hoeverre de minister 
in de hitte van het debat bevat raakte door rancune. Zijn biograaf Westers 
meent dat hij slechts geprobeerd heeft uit te vinden hoever hij kon gaan. In 
elk geval was hij pragmatisch genoeg om zijn stellingen onmiddellijk prijs 
te geven toen de Amerikanen lieten blijken het dreigement naast zich te 
zullen neerleggen: Ijsland was in hun optiek belangrijker voor de NAVO 
dan Nederland!

Stikker werd daarmee de verpersoonlijking van de nieuwe koers van het 
Nederlands buitenlands beleid. Hij was de eerste in een rij ministers van 
Buitenlandse Zaken die de Atlantische samenwerking tot toetssteen maak
ten van het buitenlands beleid.

Zonder te kunnen afdoen aan het dramatische karakter van het verloop 
van de dekolonisatie, wil ik er toch op wijzen dat de gedachtenvorming 
over een heroriëntatie van het Nederlandse buitenlands beleid al vóór 1945 
op gang was gekomen. En al vanaf de zomer van 1947 was consequent ge
tracht die doelen te bereiken: het zwaartepunt van het beleid lag in de Euro
pese economische integratie en in de Atlantisch® samenwerking. Een beleid
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dat sedert 1947-1948 de volledige instemming had van de meerderheid van 
de volksvertegenwoordiging. Overigens hield Nederland ook na 1949 over
zeese ambities (onder meer in Nieuw-Guinea) die het opnieuw in conflict 
met de Verenigde Staten zouden brengen, maar deze ambities werden uit
eindelijk toch steeds ondergeschikt gemaakt aan de Atlantische trouw.

Alleen in het voorjaar van 1949 is er sprake geweest van doorwerking 
van de Indonesische kwestie op het Nederlandse buitenlands beleid. Toen 
werd definitief duidelijk dat Nederland alleen in Atlantisch en Europees 
verband kon functioneren zonder de veeleisende band met Indonesië. In 
die zin zou men dus kunnen zeggen 'Indonesië geboren, rampspoed verlo
ren'!

Was Nederland in 1949 zogenaamd afgedaald 'tot de rang van Denemar
ken'? Neen, absoluut niet Het zou in de jaren vijftig en zestig in de NAVO 
en in de Europese integratie een belangrijke rol spelen. Een rol die - zo zegt 
bijvoorbeeld Heldring - 'nauwelijks in evenredigheid was met zijn intrin
sieke positie'. Stikker ging hierin voorop. Hij leverde in 1950-1951 bijvoor
beeld een belangrijke bijdrage in het internationale debat over de Duitse 
herbewapening. Ook in zijn latere carrière was het nieuwe beleid af te lezen. 
In 1950 werd hij voorzitter van de OEES, in 1961 secretaris-generaal van de 
NAVO.

Na zijn vertrek bleef Nederland een vooraanstaande rol spelen. Het zou 
te ver voeren daar nu nader op in te gaan. Ik volsta met het noemen van 
het plan-Mansholt voor integratie op landbouwgebied en het plan-Beyen 
dat uiteindelijk zou leiden tot de oprichting van de EEG. Een ander voor
beeld is het succesvolle verzet van Luns tegen de plannen van generaal De 
Gaulle voor politieke samenwerking in Europa. En tenslotte moet worden 
vermeld dat in deze periode aan Nederlanders de hoogste internationale 
functies ten deel vielen (al betrof het dan geen oud-premiers).

Natuurlijk is het een hachelijke onderneming om de discussie over de in
ternationale heroriëntering na de oorlog te vergelijken met het huidige de
bat over de 'herijking' van de buitenlandse politiek. Toch kan ik de verlei
ding niet weerstaan te wijzen op enkele opvallende verschillen:

Het is opmerkelijk hoe duidelijk beleidsmakers vanaf 1943-1944 voor 
ogen stond wat de Nederlandse belangen in Europa waren. In het licht van 
de huidige verwarring valt ook op hoe zakelijk beleidsmakers op BZ en EZ 
indertijd redeneerden. Van vage angstgevoelens van 'Indië verloren' etce- 
tera was geen sprake.

Thans wordt met een zekere nostalgie teruggekeken naar die 'Gouden 
Eeuw' van de Nederlandse diplomatie in de jaren vijftig en zestig. Wellicht 
was die periode inderdaad een uitzondering in onze geschiedenis. Regelma
tig wordt een verzwakking gesignaleerd van de Nederlandse internationale 
positie. Verschillende ontwikkelingen hebben daar vanaf de jaren zeventig 
toe bijgedragen. Allereerst was er de toename van het aantal lidstaten van 
de EG waardoor Nederlands relatieve gewicht afnam. Dat gebeurde ook 
door de emancipatie van de Bondsrepubliek. Tegelijkertijd zagen we een ge
leidelijk 'terugtrekken' van de VS uit Europa. Sinds het revolutiejaar 1989
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raakten deze ontwikkelingen in een stroomversnelling Met het verdwij
nen van de koude oorlog verdween ook de noodzaak in Europa de rangen 
gesloten te houden: de onderlinge verdeeldheid nam toe en de grote mo
gendheden gingen het spel harder spelen.

Misschien moeten we concluderen dat Nederland nu dan eindelijk 'tot 
de rang van Denemarken' is afgedaald? Maar of dat een gevolg is van het 
verlies van Indië is maar de vraag.

In dit boek komen niet alleen Indonesië en de buitenlandse betrekkingen 
aan de orde. U krijgt er gratis bij een knappe levensschets van Drees en een 
boeiende slotbeschouwing over het eerste kabinet dat onder zijn leiding 
stond.

Maar de hoofdmoot wordt toch gevormd door de heroriëntatie van de 
Nederlandse internationale positie. Zoals gezegd viel mij vooral op de pa
rallellie met de huidige 'herijkings'-discussie. Het boek laat zien hoe in een 
periode die voor Nederland vele malen dramatischer was dan thans het ge
val is, ons land een nieuwe plaats in de wereld vond. Ik ontken geenszins 
het belang van de huidige discussie, maar als lezing van dit boek bijdraagt 
tot enige relativering, acht ik mijn werk ervoor ruimschoots beloond!

HERINNERINGEN AAN EEN DEKOLONISATIEPROCES

J.R.M. van den Brink

Voor u staat een man wiens herinneringen ver terug gaan, ook de politieke. 
Met rode oren verslond ik, als bijna achttienjarige, in 1933 een week lang de 
krantenberichten over de muiterij op het pantserschip 'De Zeven Provin
ciën'. In de geest stoomde ik mee op, van de rede van Oleh-leh, voor de 
kust van Atjeh, richting vlootbasis Soerabaja. ,

Dan, goddank nog net op tijd, een bom uit een Nederlands marinevlieg- 
tuig; verbijstering, .... 23 doden! Zuivering van revolutionaire elementen in 
het leger en bij de marine. Het gezag verstijfde, polarisatie alom: onze 
voorman, Ruijs de Beerenbrouck, en zijn opvolger als minister-president, 
Colijn, hadden volgens deze achttienjarige gelijk, de zaak moest hard wor
den aangepakt. En in Indië werd tussen communisten en nationalisten niet 
veel verschil meer gemaakt.

Maar ook, en in diezelfde tijd: ik hield een lezing - mijn grote maiden 
speech - in een rokerig zaaltje van Café van Laar in mijn geboortedorp La
ren. Ik sprak daar voor katholieke leeftijdgenoten over 'Het leven en stre
ven van Mahatma Gandhi’. Na de Londense Ronde-Tafelconferentie van 
1931 was ik diep onder de indruk geraakt van deze politieke leider die de 
leeftijd van mijn vader had- Zijn hernieuwde gevangenneming en honger
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staking deden mij gloeien van verontwaardiging en fascineerden mij zeer. 
De Mahatma, de Grote Ziel, personifieerde voor mij in levenden lijve de 
idealen waarmee ik was opgevoed en opgegroeid. Zijn Ahimsa, dat wil zeg
gen zijn universele liefde voor al wat leeft, zelfs voor zijn vijanden, deed 
mij denken aan een vorm van hedendaags christendom in een andere cul
tuur en in een ander deel van de wereld, het deel waar ook 'ons Indië' lag. 
Het streven van zo'n man was legitiem en wekte mijn bewondering. Het 
kèn niet fout zijn.

Maar toch: in Tilburg was ik economie gaan studeren. De VOC was er 
verplichte leerstof bij het vak economische geschiedenis. Met een menge
ling van ontzag en een gevoel van twijfel zag ik in 1937 als doctoraalstudent 
op het filmjournaal hoe Colijn een krans legde aan de voeten van het 
standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn, een eerbewijs aan de stich
ter van Batavia ter gelegenheid van diens 350e geboortedag. Ik hoorde frag
menten van Colijns rede en zag het ceremonieel dat H.J.A. Hofland onlangs 
beschreef zoals alleen hij dat kan: Colijn, 'in iedere vezel van zijn verschij
ning, in iedere nuance van zijn stem, tot in de finesse van zijn woordkeus 
een monument van vaderlandse zekerheid. Door geen twijfel bezocht weet 
hij zich de vertegenwoordiger van een onaantastbare grootheid en groots
heid...’

Het was allemaal wat verwarrend voor een student die toen de oorlog 
uitbrak (een oorlog die, ondanks Colijns geruststellende gestalte en verkla
ringen, toch naar Nederland kwam) als pas afgestudeerde econoom en 
nieuwbakken ambtenaartje op Economische Zaken, op de drempel van het 
grote leven stond

En dan dit, nog geen tien jaar later: oorlog en bezetting zijn voorbij, ons 
volk worstelt in een sfeer van restauratie - 'eerst eten, dan filosoferen' - met 
alles wat lijkt samen te spannen om de wederopbouw van Nederland te 
vertragen of tegen te houden. Het ambtenaartje van toen is al meer dan an
derhalf jaar minister van Economische Zaken. Zijn eerste halfjaar als mi
nister, dat zes maanden na de eerst politiële actie begint in de nadagen van 
het kabinet-Beel, heeft hij besteed aan een vrijwel permanente strijd met 
zijn collega van Financiën, Lieftinck, en de president van de Nederlandse 
Bank, Holtrop. Een drastische verlaging van het algemene voorzieningsni- 
veau en van de investeringen, zoals uitstel van de elektrificatie van het 
spoorwegnet, vormen de inzet. Nijpend deviezengebrek is de oorzaak.

Het belangrijkste lichtpunt is sinds kort de Marshallhulp die in de tweede 
helft van 1948 op gang is gekomen, maar die al begin 1949 door de Indonesi
sche kwestie wordt bedreigd. Het voor Indonesië bestemde deel wordt sinds 
januari niet langer uitbetaald. De koude oorlog en het in Oost-Europa en 
Zuid-Oost Azië om zich heen grijpende communisme staan hoog op de 
Amerikaanse agenda. Soekarno en, vooral, Hatta worden door de Ameri
kanen als een waarborg tegen de al in december 1948 begonnen communis
tische rebellie en agitatie in Indonesië beschouwd.

Aan de vooravond van de Ronde-Tafelconferentie, in september 1949, 
heb ik mijn eerste Industrialisatienota naar het parlement gestuurd. In de
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ministerraad is er weinig aandacht aan besteed, niet door gebrek aan belang
stelling maar door gebrek aan tijd. Prof. P.J. Drooglever merkte onlangs te
recht op: punt 3 van de agenda (Indonesië) eiste vrijwel alle aandacht op. 
Beel deed in de eerste plaats Indonesië, daarnaast was er dan ook nog de we
deropbouw van Nederland. Dat was inderdaad zo in de tijd van het kabinet- 
Beel, het was ook zo - ik kan het getuigen in de tijd van het kabinet-Drees- 
Van Schaik.

Intussen is de herfst van 1949 begonnen. De Ronde-Tafelconferentie is in 
volle gang. De Financieel-economische Commissie heeft een weekend op 
kasteel de Hoge Vuursche gepland om in een rustige sfeer een paar moei
lijke knopen door te hakken. Als rechtgeaard erfgooier weet ik maar al te 
goed: liefde gaat door de maag. Ik heb besloten een huiselijk diner te arran
geren.

Plaats van handeling: een huis aan de Tafelbergweg in Laren. Een gezellig 
huis met een rieten dak en ramen, bezet met kleine ruitjes zoals gebruike
lijk in Larense boerderijen, ons huis. Buiten valt het vergeelde blad van de 
abeel op het voor een laatste keer gemaaide grasveld. Binnen een aanvanke
lijk wat onwennig gezelschap rond een met zorg gedekte tafel. Mijn jonge 
vrouw, ik aarzel niet het te zeggen, mijn knappe jonge vrouw, is als gast
vrouw het middelpunt van overwegend jonge mensen: de Financieel-eco
nomische Commissie van de Ronde-Tafelconferentie is onze gast. Ik herin
ner mij, na bijna een halve eeuw, niet alles en iedereen. Maar zeker weet ik 
dat Djuanda en Sumitro erbij waren en van Nederlandse kant, naar , ik 
meen, Van den Dries van Financiën en mijn top-onderhandelaar, Spieren
burg. Het werd een relaxte, boeiende avond die naarmate het uur vorderde 
gezelliger werd. Nog klinken de Nederlandse gedichten mij in de oren die 
Sumitro voordroeg. Maar de commissie kwam er in de dagen die volgden 
op geen stukken na uit. Het moeilijkst lag de schuldenkwestie. Welk bedrag 
aan schuld van de vroegere kolonie zou door de soevereine Verenigde Sta
ten van Indonesië worden overgenomen? Het totaal bedroeg in 1949 onge
veer ƒ 6,5 mld., dat is bijna 40% van ons toenmalig nationaal inkomen. 
Maar Nederland zelf had rond die tijd - mede door het probleem Indonesië - 
een staatsschuld die bijna twee maal het nationaal inkomen beliep, een his- # 
torisch record, wat het overigens ook zou blijven. Het waren geen peanuts 
waarover in de rustige ambiance van de Hoge Vuursche werd onderhan
deld.

Drees, de zuinige oud-wethouder van Den Haag, was zich zeker niet 
minder dan Lieftinck van Nederlands precaire financiële situatie bewust. 
Toen Cochran, de voorzitter van de UNO-commissie voor Indonesië, hem 
kort nadien onder andere de suggestie deed ƒ 2 mld. op de aan de jonge staat 
over te dragen schuld te laten vallen stond hij perplex, hij dreigde af te tre
den, zijn maagklachten namen zichtbaar toe.

Er was op de Hoge Vuursche overigens wel enige voortgang gemaakt. De 
Indonesiërs verhoogden hun eerste bod, een schertsbod van ƒ 1 mld. (de In
donesische schuld in 1942), tot ƒ 2 mld. en later zelfs tot ƒ 2,6 mld. Neder
land liet ƒ 500 min. vallen. Op het moment van de impasse stond een In-
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donesisch bod van ƒ 2,6 mld. tegenover een Nederlandse 'vraagprijs' van ƒ 
6 mld., voor een Indonesiër - naar ik me later realiseerde - niet bijzonders, 
voor een Nederlander ongehoord.

Het werd een slepende, onverkwikkelijke zaak die de sfeer om de Ronde 
Tafel niet ten goede kwam. Ten einde raad werd een gemengde commissie 
ad hoc ingesteld die - zo mogelijk unaniem - bindend advies zou uitbren
gen: Hirschfeld, Djuanda, Cochran en een vertegenwoordiger van de fede
rale staten. Zij hakten de knoop door op ƒ 4,5 mld., ƒ 1,9 mld. méér dan het 
laatste bod van de Indonesiërs, ƒ 1,5 mld. minder dan Nederlands laatste 
vraagprijs. Daarmee had Nederland de schuld van staat tot staat laten val
len en hadden de Indonesiërs de voldoening dat Nederland niet alleen de 
uitrustings- en personeelskosten maar in feite het totaal van de kosten van 
zijn naoorlogse militaire aanwezigheid in hun land voor eigen rekening 
nam. En ook Cochran was tevreden, zijn ƒ 2 mld. was aanvaard.

Weer zes maanden later: In E)jakarta wordt de eerst Unieconferentie gehou
den. Lieftinck, Hirschfeld en ik onderhandelen onder andere over voortge
zette Nederlandse kredietverlening aan de VSI: na veel heen-en-weerge- 
praat wordt het in totaal ƒ 280 min., een in die tijd fors bedrag. Als fijn
zinnig antwoord op het huiselijk diner in Laren heeft Djuanda mij voor 
een diner bij hem thuis uitgenodigd. Een prachtige rijsttafel, een geurige en 
kleurige reeks van gerechten waaraan geen eind lijkt te komen. Voor het 
diner zitten wij in de vroeg vallende avond op de waranda van het huis. 
Een heerlijke, stille, tropenavond, met hier en daar een vreemd geluid. In 
de verte de roep van een koopman: sateh, sateh! Het geluid komt uiterst 
langzaam dichterbij, de man heeft blijkbaar veel klandizie, totdat wij de 
koopwaar kunnen ruiken. De gastheer besluit tot aankoop van borrelgami- 
tuur en ik ga met hem mee. Bij het schijnsel van een olielamp begint het 
tawarren. Djuanda biedt een schertsprijs, de koopman vraagt veel te veel. 
Dat gaat zo door, niet gehaast door wat of wie dan ook, totdat de deal geslo
ten is op een prijs die beiden tevoren wel ongeveer kenden. Ik begrijp nu 
pas goed hoe keihard twee culturen op de Hoge Vuursche botsten.

De schuldenkwestie die zoveel opwinding bracht, was - op de wat langere 
duur beschouwd •- zeker niet de belangrijkste van de financieel-economi- 
sche problemen. Schulden zijn het verleden, dat ons verwijtend aankijkt en 
achtervolgt; handelspolitieke samenwerking, winsttransfer en de positie 
van de Nederlandse ondernemingen in Indonesië, hun wederopbouw, 
heruitrusting en modernisering, alsmede de daarvoor noodzakelijke kre
dietverlening betekenden de toekomst. Wat de Indonesische bereidheid tot 
handelspolitieke samenwerking betreft kon ik tevreden zijn: business as 
usual, de belangen liepen voorlopig klaarblijkelijk parallel. Nederlands 
transitopositie was, althans voorshands, gered. En Hatta toonde een open 
oog voor de betekenis van de Nederlandse ondernemingen, kennis en er
varing voor de economie van zijn land. Vrije winsttransfer en overmaking 
van afschrijvingen werden in beginsel toegestaan om nieuwe investeringen
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te stimuleren. De gemeenschappelijk genoten economielessen aan de Han
delshogeschool in Rotterdam wierpen hun vruchten af!

Ongeveer de helft van ons in het buitenland belegd vermogen bevond 
zich bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog in Indonesië. De we
deropbouw had ons intussen gedwongen om elders in het buitenland be
legd vermogen, bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen, grotendeels te liquide
ren, die eitjes waren al getikt. Wat ons in Indonesië restte was van het aller
grootste belang, wilden wij de wederopbouw hier en ginds niet in deviezen- 
gebrek zien vastlopen. De eerst politiële actie werd volkomen terecht 'Ope
ratie Produkt' genoemd. En de Marshallhulp was in 1949 een al binnen drie 
jaar aflopende zaak.

Als minister van Economische Zaken kon ik over het resultaat van de 
Ronde-Tafelconferentie tevreden zijn. Mijn collega van Financiën was dat 
minder, maar ook hij stelde vast, dat de regelingen voor het bedrijfsleven 
gunstig waren uitgevallen, dat gaf hoop voor de toekomst.

Toch was ik vanaf de eerste dag van mijn aantreden als minister in het 
kabinet-Beel in januari 1948, allerminst gerust op de toekomstige economi
sche betrekkingen met Indonesië. Als lid van de Eerste Kamer had ik van 
1945 tot 1948 de Indonesische kwestie van dichtbij gevolgd. Zij werd politiek 
steeds gecompliceerder en feitelijk gewelddadiger, terwijl aan Nederlandse 
zijde een tweederde meerderheid - een 'brede basis' - nodig was om haar op 
constitutionele wijze op te lossen. Ik beleefde dat alles als een drama, als een 
kluwen van historische krachten met een eigen dynamiek, sterker en groter 
dan de dramatis personae die hen hier en ginds in goede banen moesten lei
den, een drama ook, dat veel meer politieke ruimte vroeg dan aan de ver
antwoordelijke bewindslieden en politici in Nederland en in Indonesië 
werd gelaten.

Begin april 1949 - zo las ik in uw boek - stelde de voorzitter van de Eerste 
Kamer, Kranenburg, een man die mij als een wijze en evenwichtige mens 
is bijgebleven - dan voorzitter van een PvdA-congres - vast, dat de Indone
sische kwestie als een molensteen om de hals van ons volk en van zijn par
tij hing. Inderdaad, maar dan om de hals van het hele volk, van vrijwel alle 
partijen, van alle bewindslieden en van vrijwel alle leidende figuren, hier 
en in Indonesië.

In de maanden die volgden raakte ik er steeds meer van overtuigd, dat veel 
dieper gaande staatkundige veranderingen onvermijdelijk waren dan tot 
dan toe aan de orde werden gesteld. Voorgezette bevoogding van Indonesië 
in een nieuwe, meer aanvaardbare vorm - waar een meerderheid van ons 
volk bewust of onbewust voorstander van was - bleek uitgesloten. Econo
misch zou het op de wat langere duur nooit meer worden wat het was. 'Wat 
het was' had de sodaal-democraat Tinbergen ons kort na de bevrijding al 
voorgerekend: 14% van ons nationaal inkomen kwam, toen de oorlog uit
brak, direkt of indirekt, uit Indonesië. Om u een idee te geven, vertaald *n 
nationaal inkomen en guldens van 1994 is dat ƒ 84 mld. Inclusief het voor
oorlogs inkomen van de Nederlanders in Indië in totaal bijna ƒ 100 mld. De 
werkelijkheid ziet er vandaag anders uit. Ik ben nog altijd blij met mijn
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twijfel en scepticisme van toen. De twijfel van een jonge, ambitieuze minis
ter van Economische Zaken die zich vast bijt in de naar zijn mening nood
zakelijke structuurverandering van de Nederlandse economie door indus
trialisatie.

Het woord 'Indonesië' zal men in de eerst Industrialisatienota tevergeefs 
zoeken. Toch werd die nota gepubliceerd in een tijd dat een eindeloze 
stroom van kopieën van telegrammen, gewisseld tussen de meest betrok
ken collega's en hun tegenspelers in Indonesië dag in, dag uit, op mijn bu
reau aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag neerdaalde, en de Indonesi
sche deelnemers aan de Ronde-Tafelconferentie al op Schiphol arriveerden. 
Het stuk werd voorbereid in de tijd van de tweede politiële actie en ge
schreven in de crisissfeer rond het aftreden van collega Sassen toen het 
abandonneren van Indonesië als een serieus dreigmiddel aan het adres van 
de internationale gemeenschap aan de orde werd gesteld Het was mijn 
vaste voornemen te voorkomen dat Kranenburgs molensteen ook aan dit 
stuk, mij meer en meer obsederende, economische structuurpolitiek zou 
komen te hangen. Alleen bij de berekening van het aantal te creëren ar
beidsplaatsen kwam Indonesië, en dan nog impliciet, aan de orde: ik hield 
namelijk rekening met de terugkeer van de Nederlandse dienstplichtigen 
van overzee en met een inkrimping van de krijgsmacht nadien.

De historicus prof. P.W. Klein heeft in mei vorig jaar een kanttekening 
geplaatst bij mijn visie op het 'onzichtbare', want destijds politiek onbe
spreekbare, verband tussen de industrialisatie als economische structuurpo
litiek met een lange adem en het lange-termijnperspectief van de economi
sche betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. 'Als Nederland ergens 
gigantisch aan heeft verdiend,' zo stelt hij, 'dan is dat de dekolonisatie van 
Indië. In tien jaar tijd heeft Nederland, in de vorm van bedrijven als Ogem, 
Intematio en Banka-Billiton, naar schatting 10 miljard gulden verdiend aan 
zijn voormalige kolonie.' Kleins constatering is niet onjuist, maar het is 
slechts een deel van het verhaal, een episode, en het is uitsluitend de posi
tieve kant van de balans. Ik noem enkele negatieve posten: de uitrusting, 
het transport en de overige kosten van een expeditieleger van ongeveer 
150.000 man, dat bijna vier jaar op de been werd gehouden, 'een prestatie', 
zo merkte Hofland onlangs op, 'waardoor die van de Amerikanen met de 
coalitie in de golfoorlog ver wordt overtroffen'. Inderdaad, het kleine Ne
derland alléén bracfit in een uiterst moeilijke periode van zijn bestaan twee 
en een half maal zoveel troepen op de been als de leden van de NAVO en 
Rusland thans gezamenlijk in Bosnië doen.

Voorts, de kosten van repatriëring, huisvesting en voor een deel onder
steuning van vele tienduizenden Nederlanders en voormalige KNIL-mili- 
tairen. En ten slotte, vanaf het eind van de jaren vijftig, de overname, lees 
confiscatie, van Nederlandse ondernemingen in Indonesië, waarbij vele 
miljarden aan in het buitenland belegd Nederlands vermogen verloren 
gingen.

Als minister van Economische Zaken zag ik voor mijzelf in de Indonesië- 
politiek geen belangrijke rol weggelegd. Drie direct betrokken bewindslie
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den, een minister van Financiën die bij alles als een bok op de haverkist zat, 
plus een minister-president hiér, en de nodige zwaargewjfhten, respectieve
lijk zichzelf niet onderschattende figuren daar leek mij voor een goed sa
menspel in een met de dag gecompliceerder wordende zaak meer dan ge
noeg. Ik wilde de direct verantwoordelijken zo min mogelijk voor de voe
ten lopen. Bovendien, mijn ambitie en energie gingen, zoals ik al zei, in een 
andere richting. De historici zullen mij in de notulen van de ministerraad 
bij de behandeling van punt 3 van de agenda niet veelvuldig tegenkomen, 
namelijk alleen dan wanneer dit mijns inziens onvermijdelijk was.

Als mijn belangrijkste bijdrage aan de oplossing van de Indonesische 
kwestie beschouw ik nog altijd een suggestie die ik in de ministerraadsver
gadering van 10 februari 1949 deed. Wij bevonden ons weer eens in zwaar 
weer. Het waren de maanden na de tweede politiële actie. Er heerste een cri- 
sissfeer. De minister van Overzeese Gebiedsdelen, Sassen, had zijn porte
feuille ter beschikking gesteld. Er moest een bewindsman ad interim voor 
zijn ministerie worden aangewezen. Van Schaik en Götzen waren 
(gelukkig) niet bereid. Ik kreeg een brainwave: Van Maarseveen, de minis
ter van Binnenlandse Zaken!

In de jaren 1945-1948, tijdens mijn hoogleraarschap in Nijmegen, was ik 
ook economisch adviseur van de Katholieke Arbeidersbeweging, de KAB, 
die haar hoofdkantoor in Utrecht had. De Utrechtse advocaat Van Maarse
veen was haar juridisch adviseur. Ik leerde hem kennen als een scherpzin
nig jurist met een lenige geest en realiteitsbesef. Principieel waar het moest, 
maar met een open oog voor de psychologische kant van de zaak. Politiek 
geïnteresseerd, met een fijne neus voor gecompliceerde menselijke ver
houdingen. Ik ben trots, dat deze hoofdacteur, die natuurlijk ook zijn 
zwakke kanten had - met name een zekere neiging tot opportunisme - in de 
slotakte van het drama op mijn advies tot de cast toetrad. Toen ik in de 
herfst van 1951 met mijn vrouw op het kerkhof in Utrecht stond, waar hij 
als minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen werd begraven, nadat 
hij aan een snel verergerende hartkwaal was overleden, voelde ik mij ge
schokt en in zekere zin schuldig.

Dan nog dit: het is 5 april 1950, mijn verblijf in Hotel des Indes in Djakarta 
loopt ten einde. De eerste Unieconferentie is achter de rug. Ik logeer op de 
eerste etage van een van de, in een parkachtige palmentuin gelegen, pavil- * 
joens van het hotel en lig onder een klamboe op mijn bed in de door fijn 
gaas overhuifde ruimte die door de djongos voor het slapen gaan zorgvul
dig met zijn roe is bewerkt en van insecten gezuiverd. Ik heb gemandied, 
maar kan de slaap niet vatten. De muren van mijn kamer, zoals die van 
alle vertrekken, missen, direct onder het plafond, hier en daar een strook 
van ongeveer een halve meter, zodat de warme nachtlucht vrij door de 
slaapkamer stroomt en ieder geluid van buiten kan worden gehoord. Wan
neer ik net wegdoezel wordt ik met een schok weer wakker door lawaai in 
en om het appartement beneden mij, dat wordt bewoond door een andere 
deelnemer aan de conferentie, Sultan Hamid II van Pontianak. Hij is een 
van de belangrijke vertegenwoordigers van de federale gedachte, uitgespro
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ken pro-westers, en, medeformateur van het kabinet-Hatta. Vanaf mijn bal
kon zie ik dat Hamid is gearresteerd en wordt weggevoerd. 'Hij was nog 
maar net thuis', zo zegt mijn djongos Van een bezoek aan een nachtclub in 
Djakarta.' De naam van het etablissement - die hij noemde - is mij ontscho
ten. Het was algemeen bekend, dat Hamid een man van de wereld was en 
van een pretje hield. Maar het was hem ook ernst, zelfs meer dan dat, met 
de federale structuur van het soevereine Indonesië. Dat bracht hem in aan
raking met de vroegere KNIL-kapitein Westerling. In de afwikkeling van de 
Westerling-affaire werd Hamid meegesleurd, nadat de kapitein zelf, een 
week voordien, naar Singapore was ontkomen. Ruim een week later wor
den Oost- en West-Bomeo, dat wil zeggen ook de thuisbasis van de sultan, 
bij de deelstaat Republiek Indonesia gevoegd. Op 15 augustus 1950 is het met 
de Verenigde Staten van Indonesië gedaan en treedt Hatta af als minister
president. De eenheidsstaat Indonesië begint zijn bestaan.

Nog een laatste flashback: aansluitend op de Unieconferentie maak ik, op 
uitnodiging van minister-president Hatta en onder zijn leiding, samen met 
Hirschfeld die dan Nederlands Hoge Commissaris in Djakarta is, een rond
reis over Java langs een aantal Nederlandse ondernemingen. Een onverge
telijke belevenis, niet alleen door het landschap dat wij doorkruisen, maar 
ook door de subtiele wijze waarop de oude rot in de kunst van het 'besturen 
onder precaire omstandigheden', Hirschfeld, zijn vroegere studiegenoot aan 
de Handelshogeschool in Rotterdam, Hatta, gevraagd en ongevraagd advies 
geeft.

Heel wat planters doen hun best om ons zo goed mogelijk te ontvangen, 
maar weten met hun houding niet goed raad. Sommigen zitten nog in het 
verband, zodat wif op pijnlijke wijze aan de laatste roerige maanden van 
het Nederlandse bewind worden herinnerd. Vooral de uitgestrekte suiker
plantages en de suikerfabriek Djatirotto in Oost-Java maken veel indruk op 
me. Helaas stagneert het herstel door gebrek aan middelen. Wat jammer dat 
de Nederlands-Indonesische - let wel, niet Indonesisch-Nederlandse! - Her- 
stelbank, waarvoor het wetsontwerp al in mei 1948 door Lieftinck bij de 
Tweede Kamer werd ingediend, door de Indonesiërs van de Ronde Tafel is 
geveegd. Zij zagen zo'n instelling als een aantasting van hun soevereiniteit 
en... hadden misschien wel een beetje gelijk.

Vooral op Oost J*ava wordt Hatta veel eer bewezen. Lange rijen, voor een 
deel naakte, jongens en jonge mannen staan strak in de houding en presen
teren het geweer, soms een houten namaakgeweer. Het zijn pemuda die de 
strijd nog vers in het geheugen ligt. Onbedoeld delen Hirschfeld en ik in de 
eer.

Een aantal jaren zal het met de Nederlandse cultuurondememingen in 
Indonesië redelijk goed, soms zelfs zeer goed gaan, daar heeft prof. Klein 
mij terecht aan herinnerd, maar in 1956 bezwijkt de Unie en tegen het eind 
van het decennium is het met de meeste exportbedrijven als Nederlandse 
ondernemingen gedaan. Pas in de loop van de jaren zestig, wanneer gene
raal Suharto na een bloedige regimewisseling president wordt, kan voor
zichtig aan de opbouw van normale betrekkingen tussen de twee soe-
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vereine en nu ook volledig van elkaar onafhankelijke staten worden be
gonnen. Op een VNO-congres in november 1973 neem-ik - wat het ideële 
verband tussen de Nederlandse industrialisatiepolitiek van na de tweede 
wereldoorlog en Indonesië betreft - voor het eerst in het publiek het slot 
van de mond.

Wat is er, zo vraag ik mij om te besluiten af, in economisch opzicht in bijna 
een halve eeuw van de twee soevereine staten geworden, na een gedeelde 
geschiedenis van meer dan drie en een halve eeuw, die met Jan Pieterszoon 
Coen begon? De bevolking van Indonesië steeg explosief, van 74,5 min. in 
1949 tot 190 min. in 1994, een toeneming met meer dan 150%. Die van Ne
derland steeg in diezelfde periode ook zeer sterk - althans voor Europese 
verhoudingen - namelijk van 10 min. tot 15,4 min., dat is met ruim 50%.

In beide landen namen ook de produktie en het nationaal inkomen sterk 
toe. Als gevolg van het conflict in Indonesië en de daarmee gepaard gaande 
administratieve ontreddering zijn de cijfers voor dat land voor 1949 en 
eerstvolgende jaren niet meer dan een ruwe schatting. Met het daaruit 
voortvloeiende voorbehoud kan voor de gehele periode van 1949-1994 voor 
Indonesië worden vastgesteld, dat het BNP gemiddeld met 5,8% per jaar 
groeide, zodat het overigens extreem lage - BNP van 1949 in reële termen 
grosso modo vertienvoudigde. Ondanks de bevolkingsexplosie tussen 1949 
en 1994 nam daardoor het reële inkomen per hoofd van de bevolking in In
donesië ruwweg met een factor 5 toe. Het totaal BNP van Indonesië bedraagt
- ondanks deze forse stijging - in 1994, omgerekend in Nederlandse guldens 
van dat jaar, nominaal ongeveer ƒ 275 mld., dat is minder dan de helft van 
dat van Nederland, rekening houdend met koopkrachtverschillen is dat 
volgens de Wereldbank meer dan tweemaal zoveel als dat van Nederland. 
Op het oog niet zo spectaculair voor zo'n groot land, maar in feite een in
drukwekkende prestatie die gunstig afsteekt bij wat elders in gedekoloni
seerde gebieden - vooral in Afrika - werd bereikt. Dit resultaat kon ontstaan 
doordat Indonesië erin slaagde de laatste vijfentwintig jaar een economisch 
groeitempo te realiseren van gemiddeld 6,5% per jaar. In het jaar 1994 be
droeg het zelfs 7,3%. Indonesië behoort daarmee tot de emerging markets 
van Zuid-Oost Azië.

In Nederland vindt tussen 1949 en 1994 - uitgaand van een ondanks oor-, 
log en bezetting veel hoger beginniveau dan in Indonesië - in reële termen 
ruim een vervijfvoudiging van het BNP plaats. Door de als gevolg van de 
industrialisatie plaatsvindende structuurverandering van de Nederlandse 
economie, die op tijd kon inspelen op Europese integratie, internationalisa
tie en, later, globalisering werd de strijdkreet uit de eerste naoorlogse jaren 
'Indië verloren, rampspoed geboren', gelogenstraft. Het bleek een leugen te 
zijn. Omgerekend in guldens van 1994 steeg het reëel inkomen per hoofd 
van de bevolking in Nederland van ongeveer ƒ 11.500 in 1949 tot ƒ 39.000 in 
1994, d.i. met een factor 3,5. Hiermee schaart ons land zich onder de meest 
welvarende landen van de wereld.

In zijn Indische lessen heeft prof. J.A.A. van Doom onlangs gewaar
schuwd voor cultuurimperialisme, het opdringen van de eigen manier van
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leven, politiek bedrijven, normen en waarden aan andere culturen en vol
ken. 'Indië werd Indonesië', zo zegt hij, 'maar het besef "zedelijke verant
woordelijkheid" voor dat land te dragen, is nooit geheel verdwenen... Het 
paternalisme van de ethische, politiek is vervangen door het paternalisme 
van het ontwikkelingsbeleid.' Ook al kan men het hier tot op grote hoogte 
mee eens zijn, er blijft naar mijn mening ruimte voor kritiek, soms zelfs 
ernstige kritiek, op wat ginds is gebeurd en af en toe nog gebeurt, maar de 
eerlijkheid gebiedt ook te zeggen, en ik doe dat met overtuiging: 'Daar werd'
- met alle fouten en tekortkomingen aan mensenwerk eigen - 'wat groots 
verricht', niet alleen vóór 1949, maar zeker ook daama.

Presentatie Diees-Van Schaik band C

BEELDEN VAN SOEKARNO

Jan Blokker

In de dagen dat de Nederlandse soldaten op Java en Sumatra nog vochten, 
en sneuvelden, voor het behoud van Indië - of op z'n minst 't behoud van 
een Nederlands-Indonesische Unie - werd ik intekenaar op de zevende 
druk van het Nieuw Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Het zal 
medio 1947 zijn geweest. Wie had ingetekend, ontving om de twee maan
den een stapeltje van acht bedrukte katernen, bij mekaar telkens 160 pagi
na’s, en kon op die manier in de loop van vijftien zendingen zijn dictio
naire langzaam maar zeker zien ontstaan. Het was in feite een aankoop op 
afbetaling. Eén aflevering kostte niet meer dan een rijksdaalder, maar als je 
eenmaal was begonnen, zat je er wel aan vast; in 't prospectus stond met 
nadruk vermeld dat de intekenaar zich verplichtte 'tot afname van het 
complete werk'.

De mooiste termijn was uiteraard de laatste. In januari 1950 ■ een paar 
weken nadat de souvereiniteitsoverdracht zich in Amsterdam had voltrok
ken - kreeg ik niet alleen de finale 160 bladzijden tot en met de lijst van bij
belse namen toegestuurd, maar ook - en dat gratis! - de linnen band waar
binnen de vijftien maal acht losse katernen hun definitieve rustplaats kon
den vinden.

Eén band inderdaad. De zevende druk van het Groot Woordenboek 
mocht nog met recht en reden de dikke Van Dale heten. Je had eigenlijk 
twee handen nodig om 'm van de plank te pakken, en ik herinner me dat 
het linnen aan de rugzijde ook al tamelijk snel inscheuringen begon te ver
tonen, maar vooralsnog was men er toch maar in geslaagd de totale Neder
landse woordenschat opgeborgen te krijgen in één boek. Dat is nadien nog 
één keer opnieuw gelukt, bij de editie van 1961, die nota bene nog driehon
derd bladzijden dikker was. Tien jaar later waren er al twee delen nodig, en 
nu zijn het er drie. En ofschoon intussen steeds meer woorden uit de dagen
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van Staring en Tollens zijn afgestoten, moest het letterkorps steeds kleiner 
worden, en verzekert de dienstdoende lexicograaf bij elke volgende editie 
dat het nationale vocabularium in vergelijking met de vorige druk weer 
met enige duizenden woorden en begrippen is verrijkt. Je vraagt je soms af 
hoe de Nederlander van 1950 zich in z'n taalgebruik met het betrekkelijk 
kleine beetje van toen heeft weten te behelpen.

Tot de duizenden woorden die ik als intekenaar uit 1950 niet tot mijn be
schikking had, behoort er één dat ik vanmiddag in relatie tot Soekamo aan 
een nader onderzoek mag onderwerpen. De Van Dale van zesenveertig jaar 
geleden kende de beeld steker die als Zuidnederlands synoniem van beeld
houwer inmiddels is geschrapt, hij kende ook de beeldtelegrafie en het 
beeldvlak, maar hij kende niet de beeldvorming - een begrip waarzonder 
wij anno 1996 toch nauwelijks meer aan een elementaire conversatie kun
nen deelnemen.

Beeldvorming, zegt de moderne woordenboekenmaker, noemen we 'het 
ontstaan van bepaalde voorstellingen met betrekking tot personen, zaken 
en feiten', en als illustratie voegt hij er nog een verhelderend voorbeeld aan 
toe: 'de kloof die tussen werkelijkheid en beeldvorming gaapt wordt steeds 
groter'.

Beeldvorming, weten wij, heeft zowel een negatieve als een positieve 
connotatie. Je kimt eronder lijden, en dan alles in het werk stellen om het 
verschil tussen beeld en werkelijkheid zo veel mogelijk weg te schminken; 
je kunt er, omgekeerd, ook juist op uit zijn, en dan alles doen om het beeld 
op kosten van de realiteit zo veel mogelijk op te poetsen. Daar heb jê in 
beide gevallen bepaalde instrumenten bij nodig: een podium, een spreek
buis, een muurkrant of enig ander communicatievehikel dat een minimale 
verspreiding van de gewenste boodschap kan garanderen.

Voor ons, leden van een fijnmazige media-samenleving, is dat allemaal 
gesneden koek; nog vóór hij op welk terrein dan ook van toeten en blazen 
hoeft te weten, kent iedere aankomende politicus het telefoonnummer uit 
z’n hoofd van Sonja Barend, Catherine Keyl en het NOS-joumaal.

Maar het verschijnsel is natuurlijk zo oud als de wereld, en dat Neder
land er in 1950 nog geen woord voor had zou tot verbazing kunnen stem
men, als we ons niet realiseerden dat in Nederland tussen gezagsdragers en • 
de pers heel lang en heel hardnekkig een verhouding heeft bestaan die we 
met een eufemisme moeten aanduiden als stroef en ongemakkelijk.

Ik zal de verleiding weerstaan om het daar verder over te hebben, en me 
beperken tot een verwijzing naar het feit dat de Nederlandse pers is geboren 
en getogen als een overwegend verzuilde pers, en dat daarin richtlijnen van 
kracht waren die van de journalistieke medewerkers eerder volgzaamheid 
vroegen dan nieuwsgierigheid, eerder meningen dan feiten, eerder geloof 
dan twijfel. Of, zoals ik het bij een andere gelegenheid eens heb opgeschre
ven - en ik citeer mezelf nu maar even: 'In Nederland was de journalist in 
zeer veel gevallen, en tot ver in deze eeuw, niet primair de waakhond van 
de democratie, maar de herdershond van de onderscheiden verzuilde kud
des, en bijna de blindengeleidehond van een schare lezers die anders in ze
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ven sloten tegelijk kon lopen.' Tot ver in deze eeuw, schreef ik, en zeker tot 
1950,

Het filmarchief kan in die dingen onthullender zijn dan veel geschreven 
bronnen bij elkaar. Er is een Polygoonopname bewaard van de aankomst 
van Beel als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon op het vliegveld Ke- 
majoran november 1948. Een meter of tien van de zojuist gelande Dakota 
staat een microfoon opgesteld, en daarachter wacht de verslaggever die bij 
het naderen van de hoogwaardigheidsbekleder al bijna achterover lijkt te 
vallen van respect, en wiens eerste vraag naar hedendaagse normen ook 
niet zozeer journalistiek als wel eerbiedig is. Hij vraagt: 'Excellentie, heeft u 
een goede reis gehad?' Als Beel bevestigend heeft geantwoord, is het inter
view al op de helft. Er wordt nog één andere vraag gedoogd: of excellentie 
hoopt het een en ander in de voormalige kolonie te kunnen bereiken. 'Ja', 
zegt Beel, en keert de persmuskiet de rug toe.

Het tafereeltje kan worden uitgelegd als een waarin de tuan besar zijn 
minachting demonstreert jegens de koelie, meer de inktkoelie in dit geval. 
Maar ik denk dat we toch eerder moeten denken aan een demonstratie van 
verlegenheid, onhandigheid en onmacht. Beel, die met een nog oudere edi
tie van de dikke Van Dale was grootgebracht dan ik later, maalde niet om 
'beeldvorming' - misschien ook uit zelfgenoegzaamheid en arrogantie, 
maar toch vooral omdat 'omgang met de media' iets was waarvan hij nog 
nooit had gehoord, en waarin hij dus ook niet geoefend kon zijn.

De achterstand die het Nederlandse establishment op dat punt had - in 
het verkeer met Nederlandse, maar des te sterker natuurlijk met buiten
landse journalisten - die achterstand is overigens wel in een vroeg stadium 
onderkend. Ervaring met de internationale pers hadden politici van het 
neutrale Koninkrijk der Nederlanden tot 1940 nauwelijks opgedaan - ze 
hadden in merendeel niet eens ervaring met het buitenland. We kennen de 
pathetische verhalen van de verbannen Nederlandse ministers die in mei 
1940, als provincialen in de grote stad, terechtkwamen in Londen, waar 
premier De Geer Hyde Park hardnekkig Heidepark bleef noemen, omdat hij 
er van overtuigd was dat de Engelsen 't verkeerd spelden en uitspraken.

Aan die paradijselijke wereldvreemdheid was vijf jaar later rauwelings 
een eind gemaakt, omdat Nederland in z'n dreigende conflict met een in 
Batavia blijkbaar uitgeroepen Republik Indonesia ineens in het brandpunt 
van de internationale belangstelling kwam te liggen, of misschien zelfs een 
geopolitieke factor was geworden.

In het eerste deel van de Officiële oescheiden betreffende de Neüerlands- 
Indonesische betrekkingen 1940-1945 lezen we hoe Alexander Loudon, de 
Nederlandse ambassadeur in Washington, al in oktober 1945 zijn minister 
van Buitenlandse Zaken een paar keer met uitvoerige citaten verslag deed 
van Amerikaanse persreacties op de ontwikkelingen in het van oudsher 
'Nederlandse' deel van Zuidoost Azië, waarbij hij vooral nadruk legde op 
uitspraken van Soekamo, die zich in interviews met o.a. de Chicago Sun in 
uiteraard niet al te vleiende bewoordingen had uitgelaten over het Neder
landse 'koloniale systeem’ Eén van de missiven van Loudon eindigde 
hoopvol met de vaststelling dat de toon in 'de verantwoordelijke bladen'.
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ondanks de bekende Amerikaanse vooroordelen tegen koloniale mogend
heden, 'rustig en voorzichtig' was, 'en in sommige gevallen zelfs bepaald 
gunstig voor ons'. En hij schreef: 'Van de zijde van deze Ambassade wordt 
vooral getracht de bladen, correspondenten en radiocommentatoren per
soonlijk te benaderen, en hun begrip bij te brengen van het complexe karak
ter der situatie, en van de bedenkelijke antecedenten van Soekarno.' Hier, 
zou je kunnen zeggen, zie je eerste, nog wat onwennige oefeningen in 
beeldvorming.

In Den Haag intussen bleek men er nog niet helemaal gerust op. De Be
scheiden drukken de notulen af van een vergadering van de Raad voor 
Oorlogvoering, eind oktober 1945. Aanwezig zijn, behalve de ministerpre
sident en vijf ministers, de chefs van staven en prins Bernhard in z'n 
hoedanigheid van inspecteur-generaal der Koninklijke Landmacht. Aan de 
orde is het zojuist door de Amerikanen uitgevaardigde wapenverbod aan de 
Nederlands-Indische regering, en de vergadering concludeert dat Washing
ton dringend op andere gedachten moet worden gebracht. 'Tot dusver' - en 
ik citeer nu de notulen - 'hebben wij ons eigen standpunt niet sterk naar 
voren gebracht. Thans lijkt het psychologisch geschikte moment van actie 
echter gekomen, zowel in de Nederlandse en Britse en, zo mogelijk, in de 
Amerikaanse pers. Hierop ontspint zich een discussie over de beweging van 
de publieke opinie, waarbij ZKH Prins Bernhard zijn tussenkomst aanbiedt 
voor zijn uitstekende relaties met enkele hoofdfiguren uit de Britse pers.' 
En even verderop: 'Algemeen is het gevoel in de vergadering dat wij voor
taan de Amerikaanse en Britse journalisten op voorkomende wijze zullen 
dienen te ontvangen en behandelen, waardoor zij wellicht geneigd ztrllen 
zijn de Nederlandse zaak in een minder kwaad daglicht te stellen dan zij tot 
dusver hebben gedaan.'

Tot zover de verzuchtingen en de goede voornemens uit een Neder
landse vergadering van 31 oktober 1945. Wat er terecht is gekomen van de 
bemiddelende rol van prins Bernhard is bij mijn weten niet overgeleverd, 
maar als het er om gaat of de Nederlandse autoriteiten er in slaagden hun 
imago een voldoende handje te helpen, is het natuurlijk de vraag of ze dat 
kónden - en als ik dan terugdenk aan Beel, drie jaar later op Kemajoran, of 
me joumaalfragmenten voor de geest haal van Drees, of Logeman, of Sas
sen of zelfs de toch tamelijk kosmopolitische Van Mook in gezelschap van* 
de pers, dan durf ik de vraag ternauwernood bevestigend te beantwoorden.

Het beeld dat ik me in de loop der jaren heb gevormd van Soekamo, en 
dat ik tijdens de voorbereiding voor m'n toneelstuk heb geprobeerd te pre
ciseren - dat beeld heeft in zoverre te maken met wat ik over de relatie tus
sen Nederlanders en de pers heb opgemerkt, dat je het er bijna het spiegel
beeld van kunt noemen. Of dat hemelsbrede en fundamentele verschil in 
'omgang met de media' een kwestie was van bedrevenheid die de meeste 
Nederlanders niet bezaten en Soekamo wel, laat ik nog even in het midden, 
om eerst de stelling te wagen dat de achterhoedegevechten die Nederland in 
het dekolonisatieproces tussen 1945 en 1949 zo koppig heeft gevoerd, in 
hoge mate mede zijn beïnvloed in, overdreven gezegd, een 'media-oorlog' 
die door de Indonesiërs glansrijk werd gewonnen.
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Dat onderscheid tussen zwakte en kracht moet ook te maken hebben ge
had met het onderscheid tussen de in de loop van eeuwen gevormde regen- 
tencultuur zoals die in 's-Gravenhage bestond, en het bestuur in de Repu
blik dat in de jaren van de revolutie nog een bestuur moest worden Het be
stel in Den Haag was gebaseerd op een strenge hiërarchie van gezagsver
houdingen; het was vormelijk, formalistisch, autoritair, onflexibel, niet ver
trouwd met openbaarheid en er eigenlijk zelfs wars van. Het klimaat aan 
Indonesische kant daarentegen was open, informeel, los op het anarchisti
sche af, vervuld van iets dat niet op deftigheid leek, maar op camaraderie - 
en allicht: in Indonesië moest de blauwdruk van de utopie nog getekend of 
ingevuld worden, daar was improvisatie geen luxe maar een modus vi- 
vendi, daar was openbaarheid in het algemeen en de pers in het bijzonder 
het broodnodige instrument voor wat ik eerder de minimale verspreiding 
van de gewenste boodschap noemde. In dat Indonesië van de eerste jaren na 
de tweede wereldoorlog zei een journalist tegen Soekarno ook niet 'excel
lentie', maar 'Boeng', of 'Pak', want ze leefden en werkten niet in geschei
den werelden; ze koesterden dezelfde toekomst.

Er is intussen geen twijfel aan of Soekamo was een natuurtalent in het 
vormen van gewenste beelden, in de omgang met de media of, wat scherper 
geformuleerd, in het manipuleren van de publieke opinie. In z'n autobio
grafie vertelt hij een verhaal dat ik, wat aangezet en geparafraseerd, ook in 
m’n stuk heb gebruikt. Als jongetje van vijftien speelde hij mee in nationa
listisch getinte theaterstukjes, en omdat er altijd te weinig meisjes waren en 
hij er bovendien, zoals hij schrijft, ’meisjesachtig knap' uitzag, kreeg hij de 
rol van ingénm toebedeeld, waartoe hij 's avonds twee kadetjes kocht die 
hij in z'n bloes stak om de gewenste welving te suggereren; wat een heel fy
sieke variant van beeldvorming mag heten. 'Iedereen die mij zag', besluit 
hij de anekdote, 'prees mijn talent om met een publiek te spelen.'

Nog eens veertien jaar later zou het spel z'n serieuze politieke dimensie 
krijgen. Voor de Landraad van Bandoeng sprak Soekamo z'n pleitrede uit 
tegen de beschuldiging dat hij de wet - en meer speciaal de zogenaamde 
'haatzaai'-artikelen in die wet - zou hebben overtreden. Over de hoofden 
van de rechters richtte hij zich in feite tot z'n nog altijd onmondige landge
noten - vandaar dat hij z'n toespraak Indonesië klaagt aan had genoemd, en 
vandaar dat hij er uren voor nodig had, niet om de Nederlanders, maar om 
de Indonesiërs uit te leggen waar het om ging. En de tekst is toen uiteraard 
in Indonesië niet in druk verschenen, zomin als er veel Indonesiërs toege
laten zullen zijn op de publieke tribune, maar er moet toen in 1930 zoiets 
als een nationalistische samizdat zijn geweest die een ampele verspreiding 
van de boodschap heeft gewaarborgd.

De al genoemde autobiografie, waarvoor de aantrekkelijke Amerikaanse 
mevrouw Cindy Adams als ghostwriter optrad, is in een lange reeks ge
sprekken tussen de schrijfster en de president ontstaan in 1964, toen macht 
en gezag van Soekamo nog onbetwist leken, maar ze verscheen vlak vóór 
de mislukte staatsgreep van september 1965, dus op het moment dat het 
keerpunt van z'n carrière bijna was bereikt. Van kort daama is nog een uit
zending bewaard van de actualiteitenrubriek Brandpunt, waarin Soekamo
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omringd is door buitenlandse journalisten die allemaal willen weten öf hij 
nog president is, en zo ja hoe lang nog. Achteraf besef je getuige te zijn van 
een adembenemend schouwspel: het lot van de held is al bezegeld, maar hij 
gaat lachend, grapjes makend en charmerend z’n gasten langs, met wie hij 
zich onderhoudt alsof het allemaal boezemvrienden zijn, en als om te laten 
zien dat er niets aan de hand is schakelt hij tegenover de KRO-verslaggevers 
nog even over in z'n onverslijtbare Nederlands, en zegt: 'Ik voel me 
kiplekker!'

Of het boek vóór z'n val in Indonesië nog grote verspreiding heeft ge
vonden weet ik niet, en daarna was er kennelijk geen ruimte of behoefte 
meer om er openlijk over te discussiëren. Het is opvallend dat hij in de 
memoires van naaste medewerkers als Adam Malik en Mohammed Hatta, 
die in het begin van de jaren tachtig verschenen, op een bijna 'formele' 
manier wordt herinnerd, terwijl met name Hatta toch alle reden had om 
enige correctie aan te brengen in het beeld dat Soekamo in z'n gesprekken 
met Cindy Adams van hem had opgehangen. Want de Soekamo van 1964 
had zich allerminst een grootmoedige kameraad getoond tegenover z'n 
medestrijders van het eerste uur, en het enige excuus is misschien dat een 
aantal hunner - Sjahrir bijvoorbeeld, maar ook Hatta - in de loop van de ja
ren vijftig principiële politieke tegenstanders werden van het presidentiële 
beleid waarin de democratie met een bedrieglijk woord geleide democratie 
was gaan heten.

Bij mijn weten is Abu Hanifah de enige geweest die als het ware een te- 
genboek tegen de autobiografie heeft geschreven. Hij heeft er mee gewacht 
tot 1972, dus tot na de dood van Soekamo, onder wiens presidentschap hij 
behalve minister ook leider was geweest van de Indonesische delegatie bij 
de Verenigde Naties. Volgens hem waren vooral zijn leeftijdgenoten - le
den van de 'generatie van 1928' - geschokt door de autobiografie: deels 
vanwege de bijna provocerende openhartigheid waarmee Soekamo had op
geschept over z'n relatie met vrouwen en zelfs prostituees, deels vanwege 
de onheuse manier waarop hij oude vrienden öf had gekleineerd óf dom
weg had verzwegen, maar misschien toch bovenal vanwege de vele aan
toonbare onwaarheden die hij tijdens de interviews van Cindy Adams had 
gedebiteerd.

Als ik niet van Hanifah of uit andere bronnen had begrepen dat we Soe-, 
kamo niet op z'n autobiografische woord mochten geloven, was ik er ove
rigens als lezer ook op eigen kracht wel achtergekomen dat het boek een on
gebruikelijke relatie onderhield met wat we de Waarheid plegen te noe
men: het ruikt als het ware naar fabels. En toch heb ik mijn beeldvorming 
van Soekamo voor een belangrijk deel aan de autobiografie ontleend, en 
paradoxalerwijs misschien juist wel omdat ik al die verhalen die hij er in 
opdiste van meet af aan voor geen cent vertrouwde. Mensen onthullen 
over zichzelf nou eenmaal minstens zo veel, en vaak méér, als ze sprookjes 
vertellen dan wanneer ze zich aan de feiten houden. Ik zeg sprookjes en 
niet leugens, zoals ik de Soekamo van mijn beeldvorming ook liever een 
mythomaan noem dan een leugenaar - niet om het mooier of deftiger te la
ten klinken, maar eenvoudig omdat het woord mythomaan regelrecht
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verwijst naar de mythische wereld die voor Soekamo in veel opzichten zo 
bepalend is geweest.

Hanifah deed daar in zijn boek een beetje besmuikt en neerbuigend over
- misschien als de Sumatraanse intellectueel die zich vrolijk maakt over het 
naïeve ratjetoe van mystiek en bijgeloof dat Oost-Javanen er op na houden 
en dat ze in eindeloze wajangseances bij zichzelf levend houden. 'Iedereer 
schreef hij, 'die Soekamo wil bestuderen, moet zich rekenschap geven van 
dat mystieke geloof dat hij in zichzelf had, van de niet aflatende overtuiging 
dat de goden onder alle omstandigheden aan zijn kant stonden. Ook in de 
donkerste ogenblikken vertrouwde hij op zijn roeping. Dat gevoel zou hem 
nooit in de steek laten.' Dat zou die houding van onaanraakbaarheid kun
nen verklaren waarmee hij vlak voor de val z’n Hollandse televisiegasten 
verzekerde dat hij zich kiplekker voelde. Maar ik weet niet of het zo is.

De suggestie bij Hanifah was onmiskenbaar dat Soekarno zich niet alleen 
in z'n dagelijks, maar ook in z'n politiek leven voor de volle honderd pro
cent zou hebben overgegeven aan z'n mythologie, aan de hocus-pocus van 
stille krachten, betoverde krissen, dükuns en andere vormen van waarzeg
gerij. En dat is me te kras. Voorzover Soekamo tegenover de Amerikaanse 
Cindy Adams met terugwerkende kracht het zelfbeeld wilde oproepen van 
iemand die in cultussen was grootgebracht en ze altijd zou blijven koeste
ren, deed hij niet anders dan wat we in elke vrijheidsbeweging zien doen: 
de nationale eigenwaarde heeft altijd de versterking nodig van een eigen 
verleden, een eigen geschiedenis en een eigen cultuur. En waar het altijd 
gaat om de wedijver met een andere, een vreemde en bovendien domine
rende cultuur, was het voor de vrijheidsstrijder Soekamo bij wijze van 
spreken 'aangebracht' om zich te laven aan Javaanse bronnen, en daarmee 
het grootst mogelijke onderscheid te markeren met de cultuur van het wes
ten, die immers de cultuur was van de overheerser.

Zoals hij op z'n vijftiende kadetjes in z’n bloes stak om het publiek in de 
kampong de illusie te geven dat het naar een meisje keek, zo nam hij op z'n 
vijfenzestigste nog altijd de gedaante aan van een vorstenzoon uit de Ra- 
mayana, om de bevolking van de hele archipel het gevoel te geven dat ze 
sterker en autonomer dan ooit tevoorschijn was gekomen uit de strijd met 
de vijand.

Die vijand waren wij geweest, en bij het vormen van een beeld van Soe
kamo was het uiteraard niet goed denkbaar het beeld van ons buiten be
schouwing te laten. Vóór iemand zich ook maar een elementair idee had 
kunnen vormen wie Soekamo precies was - dat is tot 1945, 1946 maar een 
handjevol Nederlanders geweest, onder wie misschien zijn rechters uit 1930
- stond voor ons al het beeld vast van een bedrieger, een quisling, een des
perado en een extremist, en uit de eerste delen van de Officiële Bescheiden 
lezen we dat er telkens weer Nederlandse waarnemers waren die zich vlei
den met de hoop dat de invloed van Soekamo in Indonesië eigenlijk maar 
heel marginaal was. Want we weten 't: we hadden niet alleen de achter
stand in 'omgang met de media', we hadden bovenal een fatale achterstand 
in kennis, informatie en waarschijnlijk ook simpel interesse.

43



Over die 'perikelen rond het dekolonisatieproces' hoef ik het hier verder 
niet te hebben. Ik wil tot slot alleen nog een opmerking kwijt van meer per
soonlijke aard. Achteraf heb ik me vaak afgevraagd hoe het komt dat ik 
toen, in de eerste jaren na de oorlog, eigenlijk nooit anders heb gevonden of 
Soekamo en de Indonesiërs hadden in dat proces het grootste gelijk van de 
wereld. Met politieke voorkeuren of vooroordelen kon het niets te maken 
hebben - die had ik niet, want ze waren me in het vrijzinnig-liberale milieu 
waarin ik opgroeide, niet bijgebracht, laat staan opgelegd. Onder kennis van 
zaken ging ik ook niet gebukt. Ik was 17,18, net van de middelbare school, 
en als kind van de bevrijding meer gespitst op m'n eerste sigaretten dan op 
m'n eerste maatschappelijk-politieke engagement. Op school, en ook thuis - 
zeker gedurende de bezetting - had ik mij geconformeerd aan gezonde pa
triottistische sentimenten, en een goed ontwikkeld 'Hup-Holland-Hup'-ge
voel kon me niet ontzegd worden. Maar in de krachtmeting tussen Neder
land en Indonesië is het me nooit gelukt partij te kiezen voor mijn land en 
mijn landgenoten.

Misschien heeft het aan mijn leeftijd gelegen: op de drempel van de vol
wassenheid tenslotte, klaar voor een studie, klaar voor het leven, èn inte
kenaar op de dikke Van Dale. Ik wil dat woordenboek niet met alle geweld 
tot dè metafoor van deze spreekbeurt verheffen, maar er zit toch iets symbo
lisch in, iets dat mijn congenialiteit met de onafhankelijkheidsstrijd van 
Indonesië kon bezegelen. Toegang hebben tot een overvloed aan woorden - 
dat was natuurlijk een vorm van ontvoogding, een letterlijk begin van 
mondigheid. En ik kon er in grote onbevangenheid aan beginnen, want zo
als gezegd: zoiets dubbelzinnigs als beeldvorming bestond nog niet in 't Ne
derlands.

Perikelen rond het dekolonisatieproces
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IDEALEN EN AMBITIES: MARINUS VAN DER GOES VAN NATERS ALS 
BEMIDDELAAR IN DE SAAR-KWESTIE, 1952-19541

J.W L. Brouwer

Inleiding

Aan het einde van de tweede wereldoorlog kwam het Saarland in de Franse 
bezettingszone van Duitsland te liggen. De Fransen voerden er een speciaal 
regime in, gericht op de schepping van een economisch en politiek van 
Duitsland onafhankelijke regio. De Franse politiek werd hevig bekritiseerd 
door de jonge Bondsrepubliek Duitsland. Vanaf 1951 werd bilateraal overleg 
tussen Parijs en Bonn gevoerd,, evenwel zonder resultaat. Het was duidelijk 
dat de onenigheid over de toekomst van het Saarland een belangrijk obsta
kel vormde in de Frans-Duitse betrekkingen.

Dit opstel gaat over de interventie van de Raad van Europa in dit pijn
lijke conflict. Namens de Raad ontwikkelde de Nederlandse gedelegeerde 
jhr. Marinus van der Goes van Naters in 1952-1954 een voorstel voor een 
'Europese' oplossing van het probleem: het Saarland moest uiteindelijk een 
Europese regio worden, onder gezag van de - nog te vormen - supranatio
nale Europese Politieke Gemeenschap. Dit plan werd in maart 1954 door de 
Franse en Duitse regeringen geaccepteerd als basis voor hun onderhande
lingen. Twee maanden later bereikten beide partijen een compromis. Het 
akkoord werd echter de volgende dag door de Franse regering ingetrokken. 
Hierna maakte het plan-Van der Goes plaats voor een nieuwe formule die 
op zijn beurt doorkruist werd in 1955 toen de Saarlandse bevolking zich in 
een referendum uitsprak voor aansluiting bij Duitsland.

De Saar-kwestiê is voorwerp geweest van uitgebreid historisch onder
zoek. Ook aan het plan-Van der Goes is daarbij de nodige aandacht besteed. 
Historici erkenden weliswaar het belang van het plan, maar zij wezen 
vooral op de hulpeloosheid van de zwakke Raad van Europa tegenover de 
soevereine staten Frankrijk en Duitsland. Hun conclusie was dat de bemid
delingspoging vanaf het begin tot mislukken gedoemd was.2 Deze studies

1 Een reisbeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO) stelde de auteur in staat onderzoek te doen in Parijs en Bonn.

2 Met name: J. Freymond, Le conflit sarrois 1945-1955 (Brussel 1959); P. Fischer, Die 
Saar zwischen Deutschland und Frankreich. Potitische Entwiddung vort 1945-1959 
(Frankfurt am Main 1959) en B. Leuvrey, La Sarre et le Conseil de 1'Europe 1949-1954'
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