
Omtrenthet 
Kabinet-Beel 

De periode 1940- 1950 
vorrnt de meest ingrijpen
de en dramatische in de 
vaderlandse geschiedenis 

De actualiteit van 

Nederlands-Indie· 
hevrijding in mei 1945 
met puinruimen moest 
heginnen, had in juli 
1946, na de eerste 
Tweede Kamer -verkiesinds in 1 648 de verove-

ring van de nationale 
onafhankelijkheid werd 
veiliggesteld . De Duitse 
overval in 1940 , de ras
senvervolging tijdens de 
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zingen die na de hezetting 
konden worden gehou
den, plaats gemaakt voor 
het parlementaire kahi-
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hezetting en de deelname 
aan de T weede W ereldoorlog kostte een kwart mil
joen Nederlanders het Ieven en leidde tot ongeken
de materiele verwoestingen. Bovendien verzeilde 
het geschokte en verarrnde land kort na de hevrij 
ding, gedurende de tweede helft van het decenni
um , in een militair conflict met de Repuhliek 
Indonesia ; het leidde tot de enige door Nederland 
zelf uitgelokte en aileen uitgevochten oorlog. 

Twee jaar na het vertrek van de Japanse overval
lers uit het voormalige Nederlands-lndie had 
Nederland - dat niet meer dan negen miljoen inwo
ners tel de - ondanks de nog lang niet te hoven geko
men gevolgen van de hezetting en de oorlogsver
woestingen , een strijdmacht opgehouwd van 
17o.ooo man en deze verspreid over de 
Indonesische archipel waar toen hijna honderd mil
joen mensen woonden. Drie jaar later moesten deze 
troepen worden teruggetrokken . Twee en een half 
duizend doden hleven achter. Ze waren niet opge
wassen gehleken tegen de kracht van de heweging 
voor nationale onafhankelijkheid die zich in 
Indonesie na de aftocht van de Japanse hezetters 
manifesteerde door de Repuhliek uit te roepen, 
noch hestand tegen de vrij algemene internationale 
veroordeling van het Nederlandse optreden. 
Rege.ring en parlement in Den Haag hadden de kan
sen op het veranderen van de eeuwenoude handen 
tussen heide Ianden in nieuwe , wederzijds aan
vaardhare en vruchthare hetrekkingen , verspeeld . 

Het kahinet-Schermerhorn-Drees dat na de 

net -Beel'. Deze coalitie 
van katholieken en socia

listen, de twee politieke stromingen die gedurende 
de eerste helft van de twintigste eeuw de helangrijk
ste emancipatiehewegingen in ons land vormden, 
hleef amper twee jaar aan het hewind - van 3 juli 
1 946 tot 7 augustus 1 948. Ze heeft in die peri ode 
echter de helangrijkste heslissingen genomen in de 
meest cruciale kwesties van de eerste na-oorlogse 
decennia: de sociaal-economische wederophouw, 
de zuivering van het staatsapparaat en het open hare 
Ieven van collahorateurs, de opvang van de ernstig
ste slachtoffers van de Tweede W ereldoorlog en het 
positie kiezen in nieuwe internationale verhoudin
gen die zich hinnen Europa en daarhuiten afteken
den . 

Dit alles werd echter nog overschaduwd door de 
prohlematiek die de nieuwe verhoudingen tussen 
Nederland en Indonesie met zich meehrachten. De 
vervroegde Kamerverkiezingen in 1948 waren 
noodzakelijk voor de heoogde grondwetswijzigin
gen in verhand met de Indonesie-politiek . 

Minutieuze reconstructie 

In 19 7 1 hegon de historicus M. D. Bogaarts ( 1941 ) , 
verhonden aan het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis van de Katholieke Universiteit van 
Nijmegen, aanvankelijk in het kader van zijn pro
motie-onderzoek, aan een minutieuze reconstructie 
van de parlementaire verantwoording en hei'nvloe
ding van het heleid van dit kahinet2 . Dit werk heeft 
hehalve tot Bogaarts' promotie inmiddels ook 



66 
s &..o 2 1998 

geleid tot een serie omvangrijke. publikaties. Aan 
een ministersploeg, die slechts twee jaar aan het 
bewind was, heeft Bogaarts in meer dan een kwart 
eeuw onderzoek een stapel boekdelen gewijd die, 
Bijlagen en illustraties, inhoudsopgaven en samen
vattingen m eegerekend, 5. 8 59 pagina' s omvatten 
met meer dan drie miljoen woorden. En het project 
is nog niet voltooid - het dee! met de registers moet 
nogkomen. 

Kritiek op deze wijze van geschiedschrijving ligt 
voor de hand. Er kwamen aileen a! in de periode 
waarin Bogaarts aan dit ene kabinet werkte nog zes 
nieuwe kabinetten bij. Als men in het Centrum 
voor Parlementaire Geschiedenis dit tempo aan
houdt, zullen degenen die belang stellen in de 
geschiedenis van het kabinet-Kok, hun nieuwsgie
righeid pas tegen het jaar 2 248 kunnen gaan bevre
digen. De vraag of een andere aanpak wenselijker 
ware geweest, is er bovenal een voor vakhistorici. 
In dit verband kan worden volstaan met vast te stel
len dat de grondigheid en precisie waarmee 
Bogaarts te werk ging elk gelijkgericht onderzoek 
overbodig lijkt te hebben gemaakt. Zijn degelijk
heid en neiging tot volledigheid gaan in zijn eigen 
werk echter wei ten koste van prikkelende conclu
derende politieke reflecties waarvoor hij zo'n 
betrouwbare grondslag biedt. 

De laatste twee banden die Bogaarts het Iicht deed 
zien, zijn gewijd aan het kabinetsbeleid inzake 
Nederlands-lndie'; daarin wordt de beslissende perio
de in de crisis die het toenmalige Koninkrijk der 
Nederlanden doormaakte, overzichtelijk openbaar 
gemaakt; men zal nauwelijks aarzelen te zeggen 
'volledig' - maar dat geldt dan aileen voor zo ver het 
betreft de parlementaire aspecten en momenten in 
Nederland. 

Bogaarts heeft wat hem bij de Indonesie-delen 
van zijn grote werk voor ogen stond als volgt aange
geven: 'enerzijds om na. te gaan hoe het regerings
beleid gestalte kreeg en hoe met ogenschijnlijk 

redelijke argumenten een uiteindelijk toch fatale 
politieke weg werd ingeslagen en hoe Neerlando
centrische overwegingen prioriteit hebben gekre
gen op internationaal-politieke of lange-termijn
overwegingen, anderzijds de mogelijkheid te hie
den de parlementaire verantwoording van het 
gevoerde beleid en in het bijzonder de politieke 
standpunten en kwaliteit van de bijdragen van de 
!eden van de Staten-Generaal bij de debatten over 
de Indonesische kwestie te kunnen toetsen.' Op 
grond hiervan kunnen vele vragen met betrekking 
tot het denken en doen en Iaten van de belangrijkste 
politici in die tijd worden beantwoord. Het toege
spitst zijn op de parlementaire en politieke verhou
dingen aan Nederlandse kant in het conflict met 
Indonesie roept ook het gevaar op van overwaarde
ring van binnenlandse factoren en politieke en ideo
logische nuances die voor de uitkomst van het con
flict op zijn zachts gezegd niet de meest relevante 
waren. 

Doorslaggevend voor de afloop van de 
Nederlands-Indonesische oorlog waren de kracht 
van het Indonesische nationalisme en de afwijzing 
van de Nederlandse politiek door de grote mogend
heden die na de Tweede W ereldoorlog de interna
tionale verhoudingen bepaalden. Deze internatio
nale en specifiek Indonesische achtergronden en 
ontwikkelingen komen in Bogaarts studie wei aan 
de orde, maar in vergelijking met zijn aandacht voor 
regering en parlement in Den Haag in feite 'tussen 
de regels'. Begrijpelijk: de twee' aan de Indonesie
politiek gewijde banden tellen ruim veertienhon
derd pagina's, de samenvatting waarmee Bogaarts 
besluit, telt aileen al meer dan achtenveertigdui
zend woorden, die een hoek op zich hadden kunnen 
zijn- I 6o pagina's met een gebruikelijker bladspie
gel. 

Nederlandse en lndonesische socialisten 
Kort na de capitulatie van Japan voor de geallieerde 
overmacht werd op I 7 augustus I 9445 in Djakarta 

1. Het kabinet bestond, enkele tijdelijke 
verschuivingen daargelaten, uit zes 
ministers afkomstig uit de Katholieke 
Volkspartij dr. L.J.M. Bee! (Minister
president, Algemene Zaken), mr. J .H. 
van Maarseveen Uustitie), mr. dr. P.J. 
Witteman (Binnenlandse Zaken), dr . 
J .J. Gielen (Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen), A.H.J.L Fievez 
(Oorlog en Marine), dr. G.W.M. 

Huysmans (Economische Zaken), zes 
ministers uit de Partij van de Arbeid dr. 
P. Lieftinck (Financien), ir . H. Vos 
(Verkeer en Waterstaat), L Neher 
(Openbare Werken en Wederopbouw), 
S.L Mansholt (Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening), W. Drees (Sociale 
Zaken), mr. J.A . Jonkman (Overzeese 
Gebiedsdelen) en twee partijloze minis
tersmr. C.G.W.H. baron van 

Boetzelaer van Oosterhout (Buitenland
se Zaken) en mr. E.N. van KleiTens 
(zonder portefeuille, belast met zaken 
betreffende de Verenigde Naties). 
2. Dr M. D. Bogaarts: De periode van het 
kabinet-Beel (1946- 1948). Onderdeel van 
de Parlementaire geschiedenis van 
Nederland na '945· Band A verscheen 
in 1989. 



door bekende gezaghebbende nationalistische !ei
ders als Sukarno en Hatta, die met het oog op ver
groting van de zelfstandigheid hadden samenge
werkt met het Japanse bezettingsregiem, een 
Republiek Indonesia uitgeroepen, waarin zij respec
tievelijk de functies van president en vice-president 
uitoefenden. Maar de Republikeinse politicus met 
wie het kabinet-Beel het meest te maken kreeg was 
Sutan Sjahrir. 

Sjahrir (I9o9), was de zoon van een hoogge
plaatste ambtenaar bij de Nederlandse justitie op 
Sumatra; hij had aan het eind van de jaren twintig 
twee jaar als student doorgebracht in Nederland en 
was er in contact gekomen met de sociaal-democra
tie en linkse figuren als Sal Tas en Jacques de Kadt. 
In I934, enkele jaren na zijn terugkeer op Java, 
werd hij door het koloniale gezag met andere natio
nalisten gelnterneerd in het concentratiekamp 
Boven-Digoel op Nieuw-Guinea en later op 
Bandaneira in de Molukken; hij kreeg zijn vrijheid 
pas in I942 in verband met en pal voor de Japanse 
bezetting. Onder het Japanse bewind onthield hij 
zich anders dan Sukarno en Hatta van elke vorm van 
coilaboratie, begaf zich in de illegaliteit en verza
melde er krachten voor een democratisch gezinde 
nationale beweging. Na het uitroepen van de 
Republiek met haar presidentieel karakter bepleitte 
Sjahrir, inmiddels de Ieider van de Indonesische 
sociaal-democratie, ook al met het oog op de inter
nationale publieke opinie, met succes een staats
vorm waarin de regering minder afhankelijk zou zijn 
van de president en sterker van de volksvertegen
woordiging. Hij werd vervolgens zelf uitverkoren 
tot minister-president, tevens minister van 
Buitenlandse Zaken, van het eerste parlementaire 
kabinet van de Republiek . 

In die functie voerde hij onderhandelingen met 
de Nederlandse sociaal-democraat Schermerhorn, 
de cud-premier die door het kabinet-Beel tot voor
zitter was benoemd van de Commissie-Generaal, 
die was belast met het voeren van besprekingen m et 
de vertegenwoordigers van de Republiek. Op I 5 
november I 946 open den zij met het Akkoord van 

Linggadjati een gedurfde, veelbelovende weg naar 
een nieuw Nederlands-Indonesisch rijksverband dat 
niet aileen tegemoet kwam aan de belangrijkste 
wensen van de Indonesische nationalisten- onafhan
kelijkheid op termijn -maar Nederland een over
gangsperiode hood met ruime mogelijkheden voor 
het ontwikkelen van bijzondere, wederzijds voor
delige betrekkingen. Het was een opmerkelijke, 
constructieve oplossing van sociaal-democraten die 
als voorbeeld ook in internationaal verband had 
kunnen bijdragen aan een vreedzame dekolonisatie 
na de Tweede Wereldoorlog. Niet aileen de soda
listen Schermerhorn en Sjahrir konden elkaar vin
den op basis van gemeenschappelijke politieke 
beginselen, op de achtergrond werd de totstandko
ming van het akkoord bevorderd door enkele 
Nederlandse socialisten in de staf van Schermer
horn, onder wie Samkalden, later minister van 
Justitie en burgemeester van Amsterdam. Ook de 
Labour regering in Landen, die een bijzondere ver
antwoordelijkheid voor de gang van zaken droeg 
omdat het Britse troepen waren die het Japanse 
regime ontwapenden, bevorderde deze gang van 
zaken. 

Maar op 2 o december 1 946 werd door een 
meerderheid van de Tweede Kamer, bestaande uit 
KVP, PvdA en CPN, een gemeenschappelijke motie 
van de fractieleiders van de KVP en de PvdA, 
Romme en Vander Goes van Naters, aanvaard, die 
een belangrijke wending in de verdere gang van 
zaken met zich mee bracht; zij hield in dat het 
akkoord van Linggadjati werd 'aangekleed' met wat 
naar voren was gebracht in toelichtingen van de 
Nederlandse Commissie-Generaal die de onderhan
delingen met Sjahrir had gevoerd en van het kabi
net. Aileen in deze 'aankleding' zou het akkoord op 
een meerderheid in de Tweede Kamer kunnen 
rekenen .3 

Deze parlementaire beslissing bond de regering 
aan eenzijdige interpretaties van het Nederlands
Indonesische akkoord en kwam er bovendien in 
feite ook op neer dat van de Republiek werd ver
langd dat zij de uitleg van de Tweede Kamer zonder 

3. T ekenend voor het niveau van 
beraadslaging in de PvdA-fractie in die 
tijd en. het gewicht dat men aan de kwes
tie hechtte was dat politiek Ieider Drees, 
niet formeel maar wei in feite vice-pre
mier in het kabinet Beel, in de slotfase 
van de parlementaire behandeling van 
het Akkoord van Linggadjati buiten spel 

werd gehouden. Hij werd, in tegenstel
ling tot cud-premier Schermerhorn en 
partijvoorzitter Vorrink, niet geraad
pleegd door fractievoorzitter Vander 
Goes van Naters, toen deze op voorstel 
van zijn KVP-collega-Romme in eigen 
kring adhesie zocht voor de aankleding 
van dit akkoord door het kabinet. 'De 

motie van heiden zou ook zijn instem
ming niet hebben gehad', laat de histori
cus Jan Bank we ten (Jan Bank: 'Drees en 
de Indonesische revolutie', in: Willem 
Drees, onder redactie van H. Daalder & 
N. Cramer, pI 2 I,. Houten, I98 8.) 
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meer zou aanvaarden. In de maanden die volgden 
ontstonden hierover ernstige meningsverschiilen 
met de Republiek, die wei tot enige aanvullingen 
bereid bleek maar zich niet geheel aan de eenzijdige 
Nederlandse uitleg wilde binden. Uiteindelijk kreeg · 
de Republiek op 27 mei I947 een pakket voorstel
len voorgelegd die moesten zorgen voor de verwe
zenlijking van wat in Den Haag 'het werkelijke 
Linggadjati' heette. Het leidde in de Republiek tot 
de val van het kabinet-Sjahrir. In de nacht van 2 o op 
2 I juli I 947, trachtte Nederland de Republiek met 
rnilitaire middelen op de knieen te krijgen - de eer
ste 'politionele actie'. Aan het verzoek van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om de vij
andelijkheden te staken (I augustus I 94 7) werd pas 
voldaan op 4 augustus I 947, nadat nog enkele delen 
van Java en Madoera waren bezet en de enclaves op 
Sumatra waren uitgebreid. 

Vervolgens dreigde de regeringscoalitie uiteen 
te vailen over het advies van zowel de militaire als 
de politieke Nederlandse topambtenaren in de nog 
altijd 'Batavia' genoemde hoofdstad Djakarta op 
Java, om de militaire acties door te zetten richting 
Djokjakarta, het voorlopige regeringscentrum van 
de Republiek. De KVP-ministers waren er, aile 
internationale repercussies ten spijt, voor deze 
koers te volgen, de PvdA-ministers verklaarden zich 
bij monde van Drees sterk tegen eliminatie van de 
Republiek, omdat men niet aileen rekening moest 
houden met haar bestaan als feit maar ook 'als idee' 
waarin vee! Indonesiers het symbool van hun vrij
heid zagen; 'in die zin heeft de Republiek ook bete
kenis in de internationale wereld'. Bovendien 
moest volgens Drees 'een oplossing welke niet de 
hartelijke medewerking van de Verenigde Staten 
had voor ailes worden vermeden'. Bank conclu
deert: 'Het is aan deze standvastigheid te danken 
geweest dat het kabinet-Beel Ianger bleef aarzelen 
en zich met een steeds sterkere pressie van 'Batavia' 
geconfronteerd zag. Toen het ten slotte over een 
machtiging van de opmars naar Djokja leek uiteen te 
vailen, waren de Verenigde Staten in de 
Veiligheidsraad toe aan een diplomatieke interven
tie ten gunste van een Comrnissie van Goede 
Diensten. Nederland kon zich toen, op straffe van 

internationaal isolement en sancties, een opmars 
buiten de demarcatielijnen niet meer permitteren. 
Uit een oogpunt van timing was de oppositie van 
Drees - bedoeld of onbedoeld - uiterst effectief 
geweest. '4 

Onder intemationale dwang 
Bogaarts analyseert zorgvuldig de ontvangst van het 
akkoord van Linggadjati in Nederland, waar het op 
krachtig verzet stuitte van alle rechtse politieke par
tijen, in het bijzonder van de liberale Partij van de 
Vrijheid, de voorloper van de VVD, en de Anti
Revolutionaire Partij. In een gedetailleerd overzicht 
beschrijft hij de dilemma's binnen het kabinet en de 
fracties van KVP en PvdA, evenals de diplomatieke 
manoeuvres in de onderhandelingen met de verte
genwoordigers van de Republiek en ten opzichte 
van de bemoeienissen van de Verenigde Naties. De 
Veiligheidsraad besteedde vee! aandacht aan de zaak 
en hood aan Sjahrir de zeer welkome gelegenheid de 
Republikeinse zaak voor het belangrijkste interna
tionale forum te bepleiten - diens reis naar New 
York doorbrak op zich a! het door Nederland inge
stelde verbod van luchtvaartverkeer met de 
Republiek. De Commissie van Goede Diensten 
werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
Verenigde Staten, Australie en Belgie. 

De interventie van de Veiligheidsraad leidde 
eind 1947 tot een hervatting van de Nederlands
Republikeinse onderhandelingen op het Ameri
kaanse marineschip Renville . Bogaarts toont aan dat 
Nederland toen 'een gouden kans' op een vreedza
me regeling liet !open 'temeer daar aan republikein
se kant besloten was tot een 'vervullingspolitiek' 
om de internationale opinie gunstig te stemmen. 
Op 1 8 januari I 948 kwam op de Renville een 
akkoord tot stand waarin de hoofdlijnen van het 
akkoord van Linggadjati opnieuw werden vastge
legd, maar waarmee Nederland slechts onder druk 
van de Verenigde Staten instemde. 

Nederland miskende de drijfveren van de 
Amerikanen die zich vanuit hun zorg over de poli
tieke en rnilitaire stabiliteit in deze regio in Azie 
tegen de achtergrond van conflicten met de Sovjet
Unie orienteerden op de Republiek als belangrijkste 

4· Jan Bank, 'Drees en de lndonesische 
revolutie', in: Willem Drees, onder redac
tie van H . Daalder & N . Cramer, p 125 
en 126, Houten, 1988. 
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kracht in Indonesie en minder op de door 
Nederland geprotegeerde ' federale' bewegmgen. 
Compromissen van Nederlandse kant werden 
noodzakelijk geacht. ' Ook al diende Nederland vol
gens de Amerikaanse visie in Indie voor enige tijd 
een zekere invloed te houden , de gevolgde politiek 
van Nederland werd catastrofaal geacht en militair 
bovendien onhoudbaar ' , stelt Bogaarts vast. 
Vooral de politieke en militaire top van het 
Nederlandse bewind in ' Batavia ' bleef in de eerste 
plaats uit op ontwapening en ontmanteling van de 
soevereiniteit van de Republiek . Ook het Renville
akkoord werd van Nederlandse kant niet benut als 
grondslag voor een duurzame regeling van de 
N ederlands-Indonesische betrekkingen. Daardoor 
werd, om met Bogaarts te spreken ook 'de tweede 
kans op verzoening verspeeld: m en had te lang 
gewacht, een doorbraak was niet beproefd, de mili
taire kaart werd aan Nederlandse kant bewust ach
ter de hand gehouden . ... Een derde kans op verzoe
ning heeft Nederland niet meer gekregen .' 

Het volgende kabinet, Drees-Van Schaik, waarin 
ook de CHU en de in de persoon van minister van 
Buitenlandse Zaken , Stikker, ook de gematigde 
vleugel van de liberalen participeerde, werd opge
scheept met de erfenis van de mislukte Indonesie
politiek van het kabinet-Beel. Na een tweede 'poli
tionele actie ', op I 9 december I 948, dwong de 
internationale gemeenschap Nederland tot soeve
reiniteitsoverdracht aan de Republiek. 

Als mogelijke oorzaken voor het falen van het 
kabinet-Beel noemt Bogaarts vele factoren: neiging 
tot legalism e, traagheid in besluitvorming, kennelij 
ke onmogelijkheid tot groot gebaar, ommezwaai 
naar korte-termijn-politiek onder invloed van het 
feit dat de bodem van de schatkist in zicht kwam, 
gebrek aan inzicht in historische processen, 
Neerlandocentrisme in de analyse , een groepsden
ken binnen het kabinet voorafgaand aan de politio
nele actie , etc. Bogaarts houdt zich echter op de 
vlakte als het er op aan komt gewicht aan deze uit
eenlopende factoren toe te kennen. Daardoor lijken 
me de twee belangrijkste veel te weinig aandacht te 
krijgen: het geringe vermogen zich te kunnen inle
ven in de positie van de andere partij en het onver
mogen om feiten en wensdromen te onderscheiden 

s. Prof.dr .mr .C .Fasseur , hoogleraar 
geschiedenis van Zuid-Oost Azie in 
Leiden op een Symposium van de Jan 

- om de bewoording van Bogaarts aan te houden. 

Na tionale ze!faenoeazaamheid 
Bogaarts studie van de gang van zaken aan 
N ederlandse kant bevestigt immers vooral dat het in 
de betrekkingen tussen Nederland en Indonesie in 
de jaren I 945- I 9 50 niet ging om een ' Indonesische 
kwestie' maar om een 'Nederlandse kwestie'. Het 
grootste probleem was dat in Nederland onvol
doende werd beseft dat de idyllische dan wei pater
nalistische beelden van de onderlinge betrekkingen 
vanuit de ervaringen van de Indonesiers bezien wei
nig met de werke lijkheid van doen hadden en de 
Nederlandse gezagsdragers voor de oorlog r eeds 
alle sympathie en politiek gezag verloren . Neder
land kwam in I 945 met lege hand en naar de onder 
handelingstafel. Met nai"eve verklaringen over 'his
torisch recht' van Nederland werd korte metten 
gemaakt. Hatta merkte droogjes op dat dit argu
ment 'aan de historie was teruggegeven '. 

Na een opsomming van enkele voor zich spreken
de maar in ons land weinig bekende feiten, conclu
deerde de historicus C .Fasseur achteraf: 'Het Neder
landse bestuur had aile intellectuele en politiek 
bewuste groeperingen in Indonesie van zich ver
vreemd ' 5. Hij herinnerde eraan dat het eerste Hoger 
Onderwijs in Indonesie werd opengesteld in I 9 2 o -
honderd jaar later dan de Britten daartoe in India 
gelegenheid boden en drie en een halve eeu:w nadat 
de Spanjaarden in Manila een universiteit openden. 
Hij memoreerde een reeks maatregelen van het 
koloniale bestuur in de jaren dertig: vanaf I 9 3 o werd 
niet meer gesproken van ontvoogding maar van taak

verdeling, van een blijvende situatie; er was sedert
dien op grond van rascriteria geen plaats voor Indo
nesiers in het Europees bestuur; Nederlands-lndie 
begon de trekken van een politiestaat te vertonen, 
waarin zelfs het briefgeheim niet ongeschonden 
bleef; Nederland heeft voor de oorlog nooit een 
einddatum voor haar koloniaal bestuur willen noe
men; niet alleen het als 'communistisch ' bestempel
de Indonesisch verzet , maar alle voormannen van alle 
nationalistische stromingen werden in concentratie
kampen gei.nterneerd . De regelzucht van het Neder
landse koloniale bestuur nam in ogen van een Britse 
auteur dermate vernederende vormen aan dat men 

Cam pert Stichting over Dekolonisatie in 
de lndische en Indonesische literatuur 9 
oktober 198 7 in Den Haag. 



70 
s&..o2 1998 

kon spreken van een situatie waarin 'geen dorpeling 
op Java zich op zijn hoofd kon krabben zonder dat 
een deskundige hem voordeed hoe dit te doen en 
een bestuursambtenaar er zijn toestemming voor 
gaf'6. 

De eerste van een reeks ronde-tafel-conferenties 
tussen Britten en Indiers werd in I 9 3 I gehouden, 
de eerste tussen Nederlanders en Indonesiers kwam 
pas in I 949 tot stand, onder zware internationale 
druk op Nederland en was meteen de laatste. Zelfs 
in de jaren dertig, tijdens de toenemende bedrei
ging van zowel Nederland als Indonesie door het 
oorlogszuchtige Duits-Japanse bondgenootschap 
werden tegemoetkomingen aan Indonesische natio
nalisten van de hand gewezen. Het was een van de 
redenen waarom een deel van de nationale bewe
ging, na de verjaging van de Nederlanders door de 
Japanners in I942 bereid was tot samenwerking 
met bezetters en op hun leuzen in te haken - Azie· 

voor de Aziaten. 

De na-oorlogse publieke bezinning is echter nau
welijks buiten het traditionele kader van nationale 
zelfgenoegzaamheid gekomen. 'Alle de batten wer
den gekenmerkt door een sterk moraliserende 
zwart-wit aanpak, een goed en fout-benadering en 
leverden ondanks de intensiteit van de discussies 
inhoudelijk niets nieuws op. Over Indonesie zelf 
gaat het vrijwel nooit, behalve dan als de meningen 
over dat land gebruikt kunnen worden in de strijd 
om het eigen moralistisch gelijk,' concludeerde 
Joop de Jong in een kritisch en uitermate verhelde
rend overzicht ervan7. Hij citeert Wiecher Hulst -
'Nederlanders hebben Indonesiers eigenlijk nooit 
zien staan, behalve als pionnen in onze eigen niet 
aflatende theologenstrijd' - en spreekt van een nog 
altijd volstrekte naar-binnen-gekeerdheid van het 
historisch besef, door Jan Blokker getypeerd als 
'nationaal narcisme'. 

Voorzover de media de blaasbalgen hanteerden 
om vuurtjes aan te wakkeren over de Nederlands
Indonesische kwestie in de jaren I 945- I 9 so had dat 
in de regel betrekking op de door Nederlandse mili
tairen begane 'oorlogsmisdaden'. Een gemakkelij
ke, weinig riskante benadering omdat men zich 
richt op zaken die in het kader van de verbroken 
relatie tussen Nederland en Indonesie betrekkelijk 
marginale kwesties vormen. Men kan de 

6. J. Breman: 'Een koloniaal project', 
Socialisme &..Democratie oktober 1994. 
7. Joop de Jong, 'Een inktzwarte bladzij -

Indonesische nationalisten en hun aspiraties en hun 
methoden niet beoordelen op grand van de misda
den van verwilderde, door Japanse bezetters racis
tisch opgehitste Indonesische jongeren, die in I 945 
in de beginperiode van de Republiek onder de 
kwasi-revolutionaire leuze Bersiap - Weest bereid drie 
en een half duizend van de weerloze Nederlanders 
die amper de Japanse concentratiekampen hadden 
overleefd alsnog de dood injoegen. Zo wordt men 
ook niets wijzer over de manier waarop door 
Nederland de kansen op een vruchtbaar vergelijk 
met de Republiek zijn verspeeld door een aantal 
incidenten in het doen en Iaten van militairen tot 
inzet van de discussie te maken. Overwegend 
dienstplichtige veteranen worden er valselijk door 
gestigmatiseerd, terwijl bewindslieden, de groepe
ringen die hen steunden, en de kortzichtige militai
re en ambtelijke elites die het beleid moesten uit
voeren en die de zwaarste verantwoordelijkheid 
dragen voor het beleid en de kwalijke uitkomsten 
daarvan, in feite buiten schot blijven. 'De veteranen 
werden niet zozeer als slachtoffers beschouwd van 
de periode 1945-195o, maar eerder als symbolen 
gezien van deze abjecte periode, zo niet als repre
sentanten van een volstrekt "fout beleid". Zij wer
den de zondebokken van het onverwerkte verle
den,' constateert DeJong. 

De voornaamste onderwerpen voor nationale 
bezinning zijn nog vrijwel altijd tahoe : de misken
ning van de drijfveren van het Indonesische nationa
lisme, het betrekkelijke gewicht dat in grate inter
nationale vraagstukken aan Nederland wordt toege
kend en het hardnekkige vaderlandse zelfbedrog 
daaromtrent. 

Veel wijst erop dater voor Nederland, los van de 
traditionele benadering uit het verleden, nog altijd 
mogelijkheden bestaan op een betere, wederzijds 
gewaardeerde en voordeliger relatie met Indonesie 
op zowel het culturele en politieke als het econo
misch vlak. Goede betrekklngen met deze inmid
dels meer dan tweehonderd miljoen inwoners tel
lende grootste en in religieus en politiek opzicht 
meest gematigde islamitische natie zou bovendien 
kunnen bijdragen aan het verbeteren van de verhou
dingen tussen Europa en Azie en de rol van Europa 
in de wereldpolitiek. 
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